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(แบบ 56-2 หรื อ รายงานประจําปี 2562 ฉบับนี้ จัดทําขึ้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.16/2548 เรื่ องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์)

“ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้ อมูลของบริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์ เพิม่ เติมได้ จากแบบ
แสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ของบริษทั ทีแ่ สดงไว้ ใน www.sec.or.th

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย
คณะกรรมการบริ ษทั ร่ วมกับผูบ้ ริ หาร เป็ นผูก้ าํ หนดนโยบาย และทิศทางการดําเนินงานของบริ ษทั
Corporate Vision วิสัยทัศน์องค์กร
มุ่งพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุ ดแก่ผถู้ ือหุน้ และการเติบโตของบริ ษทั อย่างยัง่ ยืน
Mission พันธกิจ
- ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกรู ปแบบ
- พัฒนาเทคโนโลยีก่ ารผลิตให้ทนั สมัยและรองรับการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต
- สร้างความพึงพอใจให้ลกู ค้าเพิ่มขึ้นๆ ใส่ ใจ ESG เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง
Corporate Value คุณค่าแห่งองค์กร
ด้านทัศนคติ
ด้านลงมือทํา
Attitude
Action
Passionate ทุ่มเท
Responsible รับผิดชอบ
Humble
อ่อนน้อม
Collaborative ร่ วมแรงร่ วมใจ
Respectful เคารพให้เกียรติ
Innovative
นวัตกรรม คิดใหม่ทาํ ใหม่
เป้ าหมาย
- ความร่ วมมือร่ วมใจกันในทุกระดับชั้นของ คณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานในการประสานงานให้เป็ นไปตาม
วิสัยทัศน์ที่ได้ต้ งั ไว้ เพื่อความสําเร็ จร่ วมกัน
- วิจยั และพัฒนาด้านวิศวกรรมเบาะหนังรถยนต์ และอุปกรณ์ ตกแต่งภายในรถยนต์ที่ผลิตจากหนังแท้ รวมถึงการนําวัตถุดิบ
เหลือใช้จากกระบวนการมาผลิตเป็ นสิ นค้าใหม่ ๆ
- ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ให้ลกู ค้ามีความพึงพอใจในสิ นค้าและบริ การ
- พัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิ ทธิภาพ
การติดตามดูแล และทบทวน
คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารทุกระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็ นเรื่ องสําคัญที่จะดําเนินการให้พนักงาน
ภายใต้สายบังคับบัญชาของตนเข้าใจ และปฎิบตั ิตามนโยบายการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ(วิสัยทัศน์,พันธกิจ, เป้ าหมาย) อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล เพื่อจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน
คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดให้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายและทิศทางการดําเนิ นงานของบริ ษทั ทุกปี ตลอดจน
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิ จการที่ ดี และแนวปฎิ บตั ิเพื่อสร้ างความโปร่ งใสและความรั บผิดชอบต่อหน้าที่ ของ
กรรมการ และตะหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าํ ที่ สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน
ตลอดจนการกําหนดวัต ถุ ป ระสงค์เป้ าหมายหลัก ของกิ จ การที่ เป็ นไปเพื่ อ ความยัง่ ยืน เสริ ม สร้ า งการปฎิ บ ัติ ห น้ าที่ ข อง
คณะกรรมการที่ มีประสิ ทธิ ผล การสรรหาและพัฒนาผูบ้ ริ หารระดับสู ง และการบริ หารบุ คลากร ส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จ
อย่างมีความรับผิดชอบและดูแลให้มีระบบการบริ หารความเสี่ ยง และการควบคุมภายในที่ เหมาะสมจึงให้มีการทบทวนการ
ปฎิบตั ิหน้าที่และความเหมาะสมของคณะกรรมการทุกปี และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริ ษทั
จดทะเบี ยนปี 2560 ทั้งนี้ เพื่อเพื่อปรั บปรุ ง, เพิ่มเติ ม หรื อปรับเปลี่ยนตามภาวะเศรษฐกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุ ดแก่ผูถ้ ือหุ ้นและ
บริ ษทั ฯ
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บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เริ่ มประกอบธุ รกิจอุตสาหกรรมฟอกหนังเมื่อวันที่ 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 3 กลุ่ม
ธุรกิจคือ
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ หนัง ได้ แก่ ฟอกหนัง เบาะรถยนต์ ของเล่ นสุ นัข และ เฟอร์ นิเจอร์ ดําเนินการโดย บริษัท ชัยวัฒนา
แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) มีสถานที่ต้ งั โรงงานอยู่ 2 แห่ง ดังนี้
สถานที่ 1 :
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
สถานที่ 2 :
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
2. กลุ่มพลังงาน ได้ แก่ ผลิตและจําหน่ ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ดําเนินการโดย
2.1 บริษัท กรีน เพาเวอร์ 2 จํากัด (โรงไฟฟ้ าเชื้อเพลิงชิวมวล)
:
เลขที่ 888 หมู่ที่ 14 ตําบลศาลาลําดวน อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
2.2 บริษัท บลูโซลาร์ ฟาร์ ม 3 จํากัด (โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์)
:
เลขที่ 11/11 หมู่ท่ี 1 ตําบลบางกระเจ้า อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
3. กลุ่มออกแบบและจัดจําหน่ ายยานพาหนะ ซึ่งประกอบกิจการออกแบบและจัดจําหน่ ายเรือ และรถโดยสารขนาด
เล็กทีผ่ ลิตด้ วยอลูมเิ นียม ดําเนินการโดย
บริษัท สกุลฏ์ ซี อินโนเวชั่น จํากัด
:
เลขที่ 52/10 หมู่ที่ 2 ตําบลตะค่า อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุ พรรณบุรี
เป้ าหมายการดําเนินธุรกิจ
บริ ษทั ฯวางเป้ าหมายการดําเนิ นธุ รกิจ โดยแบ่งเป็ น 3 กลุ่มธุ รกิจคือ กลุ่มผลิตภัณฑ์หนัง และกลุ่มธุ รกิจพลังงาน และ
กลุ่มออกแบบและจัดจําหน่ายยานพาหนะ
สําหรั บ กลุ่มผลิ ตภัณ ฑ์ห นัง มุ่ งเน้น ในส่ วนของการขยายสัดส่ วนของรายได้ในส่ วนของผลิ ตภัณ ฑ์เบาะหนังและ
ชิ้นส่ วนหนังสําหรับรถยนต์ รวมถึงรถประเภทต่างๆ เริ่ มจากการเป็ นผูน้ าํ ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิ้นส่ วนหนัง
สําหรั บ รถยนต์ที่ ผลิ ตภายในประเทศ การขยายส่ วนแบ่ งทางการตลาดไปในรถประเภทต่างๆ หลายๆ รุ่ น และหลายๆ ค่าย
ตลอดจนการพัฒนาความร่ วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กบั บริ ษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์หรื อบริ ษทั ผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนให้กบั ผูผ้ ลิตรถทุก
ประเภท เพื่อยกระดับของบริ ษ ทั ฯ ให้ข้ ึ นเป็ นคู่ คา้ ในลําดับ ที่ 1 (First Tier Supplier) รวมถึ งการขยายสัดส่ วนการส่ งออกให้
ครอบคลุมในส่ วนของภูมิภาคเอเชีย สําหรับในส่ วนของผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ของเล่นสัตว์เลี้ยง เฟอร์ นิเจอร์ หนัง นั้น บริ ษทั ฯ
คาดว่า บริ ษทั จะขยายส่ วนแบ่งทางการตลาดของเล่นสัตว์เลี้ยงได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากผูป้ ระกอบการในประเทศจีนกําลังเผชิญกับ
ข้อจํากัดของรั ฐบาลจี นที่ มี นโยบายเกี่ ยวกับการจัดการอุตสาหกรรมที่ อาจจะทําให้เกิ ดสิ่ งแวดล้อ มทางนํ้าเป็ นพิษ จึ งจํากัด
ใบอนุญาตการผลิตและลดสิ 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 ในสัดส่ วนร้อยละ 100 โดยมีทุนจดทะเบียน 400,000,000 บา ท แบ่งเป็ นหุ น้ สามัญ 40,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ
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10 บาท และในระหว่างปี 2559 บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด ได้มีการลงทุนในบริ ษทั ย่อยทางอ้อมเพิ่มเติม ได้แก่ บริ ษทั เวสท์
แมนเนจเม้นท์ 1 จํากัด ประกอบกิจการคัดแยกและจัดการขยะเพื่อเป็ นเชื้อเพลิงจําหน่ายให้กบั โรงไฟฟ้ า บริ ษทั กรี นเพาเวอร์ 1
จํากัด ประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้ าจากเชื้อเพลิงขยะ บริ ษทั ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ต จํากัด ประกอบการกิจารส่ งออกชิ้นไม้สับ
บริ ษทั กรี นเพาเวอร์ 2 จํากัด ประกอบกิ จการผลิตและจําหน่ ายไฟฟ้ าชี วมวล และบริ ษทั บลูโซลาร์ ฟาร์ ม 3 จํากัด ประกอบ
กิจการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
สําหรับกลุ่มออกแบบและจัดจําหน่ายยานพาหนะ บริ ษทั ได้เข้าทําสัญญาร่ วมทุนกับ บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด
เมื่ อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2561 โดยการเข้าซื้ อหุ ้นสามัญ จากผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม จํานวน 5,001 หุ ้น ในราคาหุ ้นละ 100 บาท รวมเป็ น
มูลค่าจํานวน 500,100 บาท โดยถือเป็ นสัดส่ วน 50.01 และทําให้ บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
เพื่อประกอบธุรกิจรับออกแบบและผลิตเรื ออลูมิเนียม
1.2 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ ํ าคัญ
บริ ษทั ฯ มีความเป็ นมาและพัฒนาการที่สาํ คัญ ดังนี้
ปี
ปี 2515

: 

ปี 2534

: 

ปี 2537

: 

ปี 2538

: 

ปี 2540

: 

เหตุการณ์ ทสี่ ํ าคัญ
วันที่ 16 ตุลาคม 2515 ก่อตั้ง บริ ษทั โรงงานฟอกหนังชัยวัฒนา จํากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1,600,000 บาท
(หนึ่งล้านหกแสนบาท)
วันที่ 29 เมษายน 2534 บริ ษทั ฯ เข้าเป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย กลุ่ม
อุตสาหกรรมฟอกหนัง และเริ่ มทําการซื้ อขายวันแรก เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2534
วันที่ 7 มิ ถุนายน 2537 บริ ษ ทั ฯ มี ทุ นจดทะเบี ยนทั้งสิ้ น 225,000,000 บาท (สองร้ อยยี่สิบ ห้าล้านบาท)
แบ่งเป็ นหุ น้ สามัญจํานวน 45,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 5 บาท
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะขยายการลงทุนรวมทั้งการเพิ่มสายการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทาํ จากหนังสัตว์ฟอก
โดยเข้าลงทุนในบริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด โดยในปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ถือหุ น้ ในสัดส่ วนร้อยละ 100
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 2555

:  วันที่ 11 พฤษภาคม 2555 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงราคามูลค่าที่ตราไว้จากเดิมหุน้ ละ 5 บาท เป็ นหุน้ ละ

ปี 2558

: 

ปี 2559

: 

ปี 2561

: 

ปี 2562

: 

ปี 2563

: 

1 บาท ตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2555
วันที่ 20 มี นาคม 2558 ทําสัญ ญาร่ วมทุ นกับบริ ษ ทั เอ็นเอชเค สปริ ง จํากัด (ประเทศไทย) ชื่ อว่าบริ ษ ทั
NHK SPRING (COMBODIA) CO.,LTD. ผลิ ต และจําหน่ าย Sewing corer สํ าหรั บ ชิ้ น ส่ ว นรถยนต์ ที่
ประเทศกัมพูชา
วันที่ 16 สิ งหาคม 2559 คณะกรรมการมี มติจดั ตั้งบริ ษทั ชัยวัฒนา กรี นจํากัด เดิ มชื่ อ บริ ษทั ชัยวัฒนา
กรี นเพาเวอร์ จํากัด ( Holding Company) เพื่อถือหุน้ ในกลุ่มพลังงานโดยมีทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท
วันที่ 3 เมษายน 2561 เข้าซื้ อหุ ้นสามัญจํานวน 5,001 หุ ้น เพื่อถือหุ ้นในบริ ษทั สกุลฏ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด
เพื่อประกอบธุรกิจรับออกแบบและผลิตเรื อและประกอบรถโดยสารขนาดเล็ก
วันที่ 16 ธัน วาคม 2562 ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น มี ม ติ อ นุ ม ัติการปรั บ โครงสร้ างกิ จการ โดยการโอนกิ จการ
บางส่ วน (Partial Business Transfer :PBT)
วันที่ 9 มกราคม 2563 จัดตั้งบริ ษทั ย่อย “บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี จํากัด” เพื่อรับโอนกิจการบางส่ วน มี
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
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1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562 บริ ษทั ถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อยทั้งหมด 7 บริ ษทั และบริ ษทั ร่ วมอีก 4 บริ ษทั โดยแบ่งการดําเนิ นงาน
ของกลุ่มบริ ษทั เป็ น 3 กลุ่มธุรกิจได้แก่
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์หนัง ได้แก่ ฟอกหนัง , หนังและชิ้นส่ วนหนังเบาะรถยนต์, ของเล่นสุ นขั และเฟอร์นิเจอร์
2. กลุ่มพลังงาน ได้แก่ ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน
3. กลุ่มออกแบบและจัดจําหน่ายยานพาหนะ ซึ่ งประกอบกิจการออกแบบและจัดจําหน่ายเรื อและรถโดยสารขนาดเล็ก
ที่ผลิตด้วยอลูมิเนียม
ทั้งนี้ เมื่อ 16 ธันวาคม 2562 ที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้มีมติอนุ มตั ิการปรับโครงสร้างกิจการ โดยการโอนกิจการบางส่ วน
(Partial Business Transfer :PBT) โดยคาดว่าจะเริ่ มและดําเนินการเสร็ จสิ้ นภายในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563

โครงสร้างการถือหุน
้ ของกลุ่มบริษท
ั ฯ (ก่อน) ปรับโครงสร้าง
1. บมจ.ช ัยว ัฒนา แทนเนอร ี่ กรุป
๊ (CWT)

100 %
2. บริษัทย่ อย
บจก.พลาทรัพย์ "PALA"

100 %
3. บริษัทย่ อย (Holding Company)
บจก.ชัยวัฒนา กรีน "CWTG"

99.998 %

99.998 %

79.999 %

75.009 %

49.00 %

5.00 %

9.09 %

25 %
11. บริษัทร่วม
NHK SPRING (CAMBODIA)"CNHK"

50.01 %
12. บริษัทย่ อย
บจก.สกุลฎ์ซ ี อินโนเวชั่น "SKC"

4. บจก.ชัยวัฒนากรีน แมนเนจ เมนท์
้ "CWTGM"

5. บจก.กรีน เพาเวอร์ 2 "GP2"

6. บจก.ชัยวัฒนาเอ็กพอร์ต "CWTX"

7. บจก.กรีน เพาเวอร์ 1 "GP1"

8. บจก.บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 "BSF3"

9.บจก.แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น"APCON"

10. บจก.รักษ์บ ้านเรา "RBR"
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หมายเหตุ. ....
หมายเลข 1

หมายถึง บริษัท Holding Company

หมายเลข 2,11

หมายถึง บริษัท กลุ่มธุรกิจผลิตหนัง

หมายเลข 3-10

หมายถึง บริษัท กลุ่มธุรกิจพลังงานฯ

หมายเลข 12

หมายถึง บริษัท กลุ่มธุรกิจออกแบบ
และจัดจําหน่ายยานพาหนะ

โครงสร้างการถือหุน
้ ของกลุ่มบริษท
ั ฯ (หลงั ) ปรับโครงสร้าง
1. บมจ.ชัยว ัฒนา แทนเนอร ี่ กรุป
๊ (CWT) Holding Company

100 %
2. บริษัทย่ อย
บจก.พลาทรัพย์ "PALA"

100 %
3. บริษัทย่ อย (Holding Company)
บจก.ชัยวัฒนา กรีน "CWTG"

99.998 %

99.998 %

79.999 %

75.009 %

49.00 %

5.00 %

9.09 %

25 %
11. บริษัทร่วม
NHK SPRING (CAMBODIA)"CNHK"

50.01 %
12. บริษัทย่ อย
บจก.สกุลฎ์ซ ี อินโนเวชั่น "SKC"

100 %
13. บริษท
ั ย่อ ย
บจก.ช ัยว ัฒนา แทนเนอรี "CWTT"

4. บจก.ชัยวัฒนากรีน แมนเนจ เมนท์
้ "CWTGM"

5. บจก.กรีน เพาเวอร์ 2 "GP2"

6. บจก.ชัยวัฒนาเอ็กพอร์ต "CWTX"

7. บจก.กรีน เพาเวอร์ 1 "GP1"

8. บจก.บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 "BSF3"

9.บจก.แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น"APCON"

หมายเหตุ. ....
หมายเลข 1

หมายถึง บริษัท Holding Company

หมายเลข 2,11,13

หมายถึง บริษัท กลุ่มธุรกิจผลิตหนัง

หมายเลข 3-10

หมายถึง บริษัท กลุ่มธุรกิจพลังงานฯ

หมายเลข 12

หมายถึง บริษัท กลุ่มธุรกิจออกแบบ
และจัดจําหน่ายยานพาหนะ

10. บจก.รักษ์บ ้านเรา "RBR"

ปัจจุบันโครงสร้ างบริษัท ณ. 9 มกราคม 2563 บริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยทั้งหมด 8 บริษัท และบริษัทร่ วม 4 บริษัท
การปรับโครงสร้ างกิจการ
ภายใต้แผนการปรั บโครงสร้ างกิ จการของบริ ษ ทั ฯ บริ ษ ทั ฯ จะดําเนิ นการโอนกิ จการบางส่ วนของบริ ษ ทั (Partial
Business Transfer: PBT) ซึ่ งได้แ ก่ ธุ ร กิ จ ฟอกหนั ง สั ต ว์ โดยกิ จ การผลิ ต และจํา หน่ า ยซึ่ งมี ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ 4 ประเภท ได้แ ก่
1) ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ฟอก 2) ผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลี้ยง 3) ผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ หนัง 4) ผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิ้ นส่ วน
หนังสําหรับรถยนต์ รวมถึงทรัพย์สินและหนี้ สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ในการประกอบธุ รกิจดังกล่าว สัญญา ใบอนุ ญาต
และบัตรส่ งเสริ มการลงทุนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจดังกล่าวทั้งหมด ให้แก่บริ ษทั ย่อยที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่
เพื่อรับโอนกิจการดังกล่าว (“บริษัทย่อย”) โดยบริ ษทั ฯ จะถือหุน้ ในสัดส่ วนร้อยละ 100 ในบริ ษทั ย่อย (“การโอนกิจการ”)
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะทําการโอนกิจการบางส่ วนตามหลักเกณฑ์ของพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามประมวลกฎหมายรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรั ษฎากร (ฉบับ ที่ 516) พ.ศ. 2554 และประกาศอธิ บ ดี กรมสรรพากร เรื่ อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการโอนกิจการบางส่ วนให้แก่กนั ของบริ ษทั มหาชนจํากัด หรื อบริ ษทั จํากัด เพื่อยกเว้นรัษฎากร รวมทั้งประกาศอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับเรื่ องดังกล่าว (รวมเรี ยกว่า “หลักเกณฑ์ PBT”)
การโอนกิ จ การบางส่ วนให้ แ ก่ บ ริ ษ ัท ย่อ ยดังกล่ าวเป็ นการปรั บ โครงสร้ างการดําเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท ฯ จึ งไม่ มี
ผลกระทบที่มีนยั สําคัญต่อทรัพย์สินรวมของกลุ่มบริ ษทั แต่อย่างใด และรายการดังกล่าวไม่ถือเป็ นการจําหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนยั สําคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มา
หรื อจําหน่ ายไปซึ่ งทรั พย์สิน ลงวันที่ 31 สิ งหาคม (และที่ แก้ไขเพิ่มเติ ม) และประกาศคณะกรรมการ ตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในการได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ่ งทรัพย์สิน พ.ศ.
2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และไม่เป็ นรายการที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามเกณฑ์การทํารายการที่เกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยง ลงวันที่ 31 สิ งหาคม 2551
(และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการ
ของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิ กายน 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ดี การ
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โอนกิจการบางส่ วนดังกล่าว ถือเป็ นการโอนธุ รกิจบางส่ วนที่สําคัญของบริ ษทั ฯ ตามหลักเกณฑ์ของมาตรา 107 (2) (ก) แห่ ง
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่ งจะต้องได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นด้วยคะแนน
เสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
มูลค่าการโอนกิ จการดังกล่าวจะตีราคาตามมูลค่าบัญชี (Book Value) หรื อราคาตามวิธีการปรับปรุ งมูลค่าทางบัญชี
(Adjusted Book Value) หรื อราคายุติธรรมของทรั พย์สิน (Fair Value) แล้วแต่ประเภทของทรัพย์สินและหนี้ สินของกิ จการที่
โอน ณ วันโอนกิจการเพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ PBT ซึ่ งมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ (ทรัพย์สินทั้งหมดของกิจการที่จะโอนหักด้วย
หนี้ สินทั้งหมดของกิจการที่จะโอน) ที่จะโอนทั้งหมดคาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 445 ล้านบาท เทียบเคียงจากงบแสดงฐานะทาง
การเงิ นของบริ ษทั ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน 2562 (อย่างไรก็ดี มูลค่าการโอนกิ จการที่ แท้จริ งจะขึ้ นอยู่กบั ช่ วงเวลาที่ ทาํ การโอน
กิ จการดังกล่าว) ในการนี้ เพื่ อ ให้ก ารโอนกิ จการบางส่ วนเป็ นไปตามประกาศ หลักเกณฑ์ PBT บริ ษ ัท ย่อยจะต้อ งมี มู ลค่ า
ทรัพย์สินสุ ทธิ มากกว่าทรัพย์สินและหนี้ สินที่จะรับโอนมาจากบริ ษทั ณ วันโอนกิจการ ดังนั้น บริ ษทั ย่อยจะเพิ่มทุนจดทะเบียน
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ PBT โดยบริ ษทั ฯ จะจองซื้ อหุน้ สามัญเพื่อเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งจํานวน
ประมาณการใช้ค่ าใช้จ่ ายอัน เกี่ ย วกับ การโอนกิ จ การดังกล่ าวข้างต้น ได้แ ก่ ค่ าที่ ป รึ ก ษากฎหมายและภาษี อ ากร
ค่าธรรมเนี ยม การจดทะเบี ยนต่าง ๆ กับหน่ วยงานราชการที่ เกี่ ยวข้อง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่ เกี่ ยวข้องกับการดําเนิ นการ โอน
กิจการบางส่ วน เป็ นต้น เป็ นเงินประมาณ 5 ล้านบาท
ทั้งนี้ การโอนกิจการบางส่ วนคาดว่าจะเริ่ มและดําเนินการเสร็ จสิ้ นภายในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 โดยเริ่ มนับแต่วนั
โอนกิจการ บริ ษทั ฯ จะหยุดดําเนิ นกิจการที่เกี่ยวข้องกับสายงานการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ฟอกหนังสัตว์ท้ งั หมด และให้
บริ ษทั ย่อยเป็ นผูป้ ระกอบธุ รกิจดังกล่าวต่อไป โดยบริ ษทั จะเปลี่ยนลักษณะการประกอบธุ รกิจของบริ ษทั เป็ น บริ ษทั โฮลดิ้ง ซึ่ ง
ดําเนิ นธุ รกิ จด้านการลงทุ น (Holding Company) และบริ ษทั จะลงทุ น ผ่านบริ ษทั ย่อยและ/หรื อ บริ ษทั ร่ วมต่าง ๆ รวมถึงการ
ประกอบ และ/หรื อ ลงทุนในธุ รกิจอื่น ๆ ที่มีศกั ยภาพในการสร้างรายได้และกําไรเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ผถู้ ือหุ น้ ต่อไป โดยมี
บริ ษั ท ที่ จัด ตั้ง ใหม่ เป็ นบริ ษั ท แกน โดยบริ ษั ท จะปฏิ บ ั ติ ต ามเกณฑ์ บ ริ ษั ท โฮลดิ้ ง (Holding Company) ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ทั้งนี้ ภายหลังการโอนกิ จการ
ดังกล่าวบริ ษทั จะยังคงสถานะเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้ อมูลของบริษัทย่อยทีจ่ ัดตั้งขึน้ เพือ่ รับโอนกิจการบางส่ วน
ทุนจดทะเบียน:

ผู้ถือหุ้น:

วัตถุประสงค์ :

ทุนจดทะเบียนเริ่ มต้น 1 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ 10,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ ้นละ 100 บาท
นอกจากนี้ เพื่อให้การโอนกิจการบางส่ วนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ PBT บริ ษทั ย่อยจะต้องมีมูลค่า
ทรัพย์สินสุ ทธิ มากกว่าทรัพย์สินและหนี้ สินที่จะรับโอนมาจากบริ ษทั ฯ ณ วันโอนกิจการ ดังนั้น
บริ ษทั ย่อยจะเพิ่มทุนจะทะเบี ยนเพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ PBT โดยบริ ษทั ฯ จะจองซื้ อหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งจํานวน
บริ ษ ัท ฯ จะถื อ หุ ้นในบริ ษ ัท ย่อ ย ในสัดส่ วนร้ อยละ 100 และเพื่ อ ให้เป็ นไปตามกฎหมายเรื่ อ ง
จํา นวนผู้ถื อ หุ ้ น ผู้บ ริ ห ารของบริ ษ ัท ฯ อี ก 2 ท่ า น ได้แ ก่ ชื่ อ นายวี ร ะพล ไชยธี รั ต ต์ และ
น.ส.ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์ ท่านละ 1 หุน้
ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ 4 ประเภท ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ฟอก 2) ผลิตภัณฑ์ของเล่น
สัตว์เลี้ยง 3) ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ หนัง 4) ผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิ้นส่ วนหนังสําหรับรถยนต์
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หลักการและเหตุผลในการปรับโครงสร้ างกิจการ
การปรับโครงสร้างกิจการในครั้งนี้ เพื่อให้บรรลุตามแผนกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ ในการบริ หารการดําเนิ นธุ รกิจแต่ละ
ประเภทให้ ชัด เจนและเพื่ อ สร้ างธุ รกิ จที่ ยงั่ ยืน และเติ บ โตอย่างต่ อ เนื่ อ ง และเพิ่ ม โอกาสในการขยายธุ รกิ จ รวมทั้งเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพในการดําเนินกิจการ และการบริ หารงานของกลุ่มบริ ษทั โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้
- เพื่อโอกาสในการขยายธุรกิจและโอกาสในการหาผูร้ ่ วมทุนหรื อพันธมิตรทางธุรกิจ
การปรับโครงสร้างกิจการจะทําให้บริ ษทั มีความคล่องตัวและมีความยืดหยุน่ เพิ่มขึ้นในการลงทุนดําเนินธุรกิจใหม่ ซึ่ ง
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์หลักของบริ ษทั ฯ และช่วยเพิ่มโอกาสในการหาผูร้ ่ วมทุนหรื อพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ ไม่วา่ จะเป็ น
บุคคล นิ ติบุคคล หรื อสถาบันการเงิน ที่มีความสนใจหรื อความชํานาญเฉพาะธุรกิจนั้น ๆ โดยที่ไม่ตอ้ งร่ วมลงทุน หรื อรับความ
เสี่ ยงในธุรกิจอื่น ๆ ของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจในการลงทุน รวมถึงความสามารถในการแข่งขันของบริ ษทั และ
เพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในระยะยาว
- เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดําเนินกิจการและการบริ หารงานองค์กรให้เหมาะสม
การปรับโครงสร้างกิจการจะช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดําเนินกิจการและการบริ หารงานองค์กรของกลุ่มบริ ษทั ให้
มีความยืดหยุน่ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของธุ รกิจ และเป็ นการแบ่งแยกความเสี่ ยงในการประกอบธุ รกิจออก
จากกัน ส่ งผลให้การบริ หารงานองค์กรเกิดความคล่องตัวมากยิง่ ขึ้น
ขั้นตอนในการปรับโครงสร้ างกิจการ สรุปได้ ดงั นี้
- บริ ษทั ฯ จะจัดประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เพื่ออนุ มตั ิแผนการปรับโครงสร้าง
กิ จ การโดยการโอนกิ จ การบางส่ ว น (Partial Business Transfer: PBT) และการดํา เนิ น การอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การปรั บ
โครงสร้างกิจการ และที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการปรับโครงสร้างโดยการโอนกิจการบางส่ วนแล้ว
- ภายหลังได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นแล้ว บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อยเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 โดยบริ ษทั ย่อย
ดังกล่าวชื่อ บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี จํากัด “CWTT” เพื่อรับโอนกิจการบางส่ วนตามรายละเอียดข้างต้นแล้วเช่นกัน
- ในวันรับโอนกิ จการบางส่ วนบริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการโอนกิ จการของบริ ษทั ฯ ในส่ วนของธุ รกิ จผลิตและจําหน่ าย
ผลิ ต ภัณ ฑ์ 4 ประเภท ได้แ ก่ 1) ผลิ ต ภัณ ฑ์ ห นังสั ต ว์ฟ อก 2) ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องเล่ น สั ต ว์เลี้ ย ง 3) ผลิ ต ภัณ ฑ์ เฟอร์ นิ เจอร์ ห นั ง
4) ผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิ้นส่ วนหนังสําหรับรถยนต์ ซึ่ งรวมถึงสัญญา ทรัพย์สินและหนี้ สินทั้งหมดที่ เกี่ยวข้องและที่ใช้ใน
การประกอบธุรกิจดังกล่าว ใบอนุ ญาตและบัตรส่ งเสริ มการลงทุน รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจดังกล่าวทั้งหมด ในราคา
ตามมูลค่าบัญ ชี (Book Value) หรื อราคาตามวิธีการปรั บปรุ ง มูลค่าทางบัญ ชี (Adjusted Book Value) หรื อราคายุติธรรมของ
ทรัพย์สิน (Fair Value) แล้วแต่ประเภทของทรัพย์สินและหนี้ สินตามที่ได้หารื อกับหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ PBT ซึ่ งคาดว่ามูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ (ทรัพย์สินทั้งหมดของกิจการที่จะโอนหักด้วยหนี้สินทั้งหมดของกิจการที่จะ
โอน) ที่จะทําการโอนมีมูลค่าประมาณ 445 ล้านบาท และจะดําเนิ นการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริ ษทั ย่อยให้ไม่นอ้ ยกว่าทรัพย์สิน
สุ ทธิ ที่จะรับโอนในวันที่รับโอนกิจการบางส่ วนเพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ PBT ทั้งนี้ บริ ษทั อาจยืน่ ขอยกเว้นภาษีที่เกี่ยวกับ
การโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่โอน เพิ่มเติมภายใต้หลักเกณฑ์ PBT
ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างกิจการในส่ วนการโอนกิจการบางส่ วนให้แก่บริ ษทั ย่อย คาดว่าจะเริ่ มและดําเนินการเสร็ จสิ้ น
ภายในปี 2563
นอกจากนี้ เพื่อให้การปรับโครงสร้างกิจการของกลุ่มบริ ษทั เป็ นไปด้วยความสะดวกเรี ยบร้อย ที่ประชุมคณะกรรมการ
เห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น พิ จ ารณาอนุ ม ัติ การให้อ าํ นาจคณะกรรมการบริ ห ารของบริ ษ ัท ฯ และ/หรื อ บุ ค คลที่
คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ฯ มอบหมายเป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการดําเนินการดังต่อไปนี้
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ดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรื อจําเป็ นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่ วนให้แก่
บริ ษทั ย่อยได้ทุกประการ ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงการกําหนดหรื อเปลี่ยนแปลงวันโอนกิจการ การกําหนด
หรื อเปลี่ยนแปลงราคาซื้ อขายกิจการบางส่ วน การกําหนดหรื อเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ย่อยให้
สอดคล้องกับมูลค่ากิจการที่โอนเพื่อให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอน
กิจการบางส่ วนให้แก่กนั ของบริ ษทั มหาชนจํากัด หรื อบริ ษทั จํากัด เพื่อการยกเว้นรัษฎากร รวมถึงประกาศ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพากร
2)
พิจารณาทบทวน ปรับเปลี่ยนแผนการ และ/หรื อ ขั้นตอนการปรับโครงสร้างกิจการตามที่จาํ เป็ นและสมควร
เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะกระทบกับการดําเนิ นการปรับ
โครงสร้างกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อเพื่อให้การดําเนินการปรับโครงสร้างกิจการมีความคล่องตัว
3)
จัด ทํา เจรจา และ/หรื อ ลงนามสั ญ ญาโอนกิ จ การบางส่ ว น และ/หรื อ สั ญ ญาใด ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การ
ดําเนินการ ปรับโครงสร้างกิจการ ตลอดจนการจัดทําและลงนามในคําขอ และ/หรื อเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่ วน รวมทั้งการติดต่อ จัดทําคําขอ หรื อเอกสารใด ๆ
และการยื่นคําขอ และ/หรื อเอกสารดังกล่าวต่อหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง และดําเนิ นการอื่ นใดที่ จาํ เป็ น หรื อ
เกี่ยวเนื่องกับการปรับโครงสร้างกิจการเพื่อให้การปรับโครงสร้างกิจการสําเร็ จลุล่วง
4)
ดําเนิ นการอื่นใดที่จาํ เป็ นหรื อเกี่ยวเนื่องกับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่ วนเพื่อให้การ
ปรับโรงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่ วนสําเร็ จลุล่วงภายใต้กรอบของกฎหมาย
การกํากับดูแลกิจการและการบริหารงาน
การปรั บ โครงสร้ างกิ จ การในครั้ งนี้ จะมี ก ารโอนย้ายทรั พ ย์สิ น และหนี้ สิ น ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ธุ ร กิ จผลิ ตและจําหน่ าย
ผลิตภัณฑ์หนังทั้งหมด ซึ่ งรวมถึงผูบ้ ริ หารและพนักงานจากสายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมายังบริ ษทั ย่อย ดังนั้น ผูบ้ ริ หารหลักของ
บริ ษทั ย่อยจะยังคงเป็ นคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารชุดเดิมที่เคยบริ หารธุรกิจดังกล่าวในบริ ษทั
โดยบริ ษทั ฯ จะยังคงกํากับดูแลและกําหนดนโยบายในการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ย่อยอีกชั้นหนึ่ ง ผ่านคณะกรรมการ
บริ ษทั ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นคณะกรรมการในบริ ษทั ย่อย โดยบุคคลที่จะเข้าไปเป็ นกรรมการของบริ ษทั ย่อยนั้นจะต้องเป็ น
บุ คคลซึ่ งที่ ป ระชุ มของคณะกรรมการบริ ษ ทั ได้มีมติ เห็ นชอบและจะมี การกําหนดขอบเขตหน้าที่ และความรั บผิดชอบของ
กรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าไปบริ หารจัดการบริ ษทั ย่อยไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้บริ ษทั ฯ สามารถกํากับดูแลการดําเนิ น
กิจการของบริ ษทั ย่อยได้อย่างเต็มที่
ผลกระทบของการปรับโครงสร้ างกิจการต่ อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยทีจ่ ัดตั้งขึน้ ใหม่
การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ฟอกหนังสัตว์ให้แก่บริ ษทั ย่อยในครั้งนี้ จะไม่
ส่ งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯเนื่องจากเป็ นการโอนกิจการบางส่ วนให้กบั บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั
ฯ ถือหุ ้นทั้งหมด ดังนั้น ฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงานในงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ ภายหลังจากการปรับโครงสร้าง จะ
ไม่แตกต่างไปจากฐานะการเงินและผลการดําเนิ นการในงบการเงินรวมก่อนการปรับโครงสร้างกิจการ ยกเว้นแต่ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจากการโอนธุ รกิจ เช่น ค่าภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง และค่าธรรมเนี ยมต่าง ๆ เป็ นต้น การปรับโครงสร้างกิจการครั้งนี้ จึงไม่
ส่ งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ อย่างมีนยั สําคัญ
ผลกระทบของการปรับโครงสร้ างต่ อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
การปรั บโครงสร้ างกิ จการโดยการโอนธุ รกิ จผลิตและจําหน่ ายผลิ ตภัณ ฑ์ฟอกหนังสัตว์ให้แก่บริ ษ ทั ย่อยในครั้ งนี้
ภายหลังการปรับโครงสร้างแล้วเสร็ จบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมดในบริ ษทั ย่อยที่ จดั ตั้งขึ้ นใหม่เพื่อรับโอนกิ จการ โดยที่
โครงสร้างการถือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง การปรับโครงสร้างกิจการครั้งนี้ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ ้นของ
บริ ษทั ฯ
1)
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่ วกับการทํารายการ
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่า การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์หนังให้แก่บริ ษทั
ย่อ ยในครั้ งนี้ เป็ นไปเพื่ อ แย่งแยกสายงานทางธุ ร กิ จ ให้มี ความชัด เจน ซึ่ งจะช่ วยให้การบริ ห ารความเสี่ ยงในแต่ ละธุ รกิ จ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่งขึ้ น เพื่ อ สร้ างธุ ร กิ จ ที่ ย งั่ ยืน และเติ บ โตอย่างต่ อ เนื่ อ ง เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการดําเนิ น กิ จ การและการ
บริ หารงานรวมทั้งเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั รายการดังกล่าว
จึงมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นควรอนุมตั ิแผนการปรับโครงสร้างกิจการ โดยการโอนกิจการ
บางส่ วนดังกล่าว
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการของบริษัททีแ่ ตกต่ างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
-ไม่มี1.3.1 กลุ่มผลิตภัณฑ์ หนัง
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 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ
10 บาท ซึ่ งบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป ถือหุน้ จํานวน 14,999,993 หุน้ 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
ผลิตภัณฑ์ในเบื้ องต้นเป็ นที่เรี ยบร้อย เพื่อรองรับการขยายการลงทุนดังกล่าว บริ ษทั จึงได้เริ่ มพิจารณาทําเล
ที่ต้ งั ที่จะขยายกําลังการผลิต
ในปี 2539 บริ ษทั เลทเธอร์ ไลน์ โปรดักส์ จํากัด (“เลทเธอร์ ไลน์”)ผูป้ ระกอบธุ รกิจเกี่ยวกับหนัง
สัตว์ ทราบข่าวว่า บริ ษทั พลาอินเตอร์ เทรด จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ผลิตหนังสัตว์ฟอก มีความประสงค์ที่จะ
เลิกกิจการ จึงได้มีการชักชวนให้ทางบริ ษทั เข้าร่ วมลงทุน โดยการซื้ อสิ นทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุ รกิจ
ฟอกหนังจาก บริ ษทั พลาอินเตอร์เทรด จํากัด ซึ่ งภายหลังการเข้าซื้ อกิจการในบริ ษทั ดังกล่าว ได้มีการ
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริ ษทั เป็ น บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด โดยบริ ษทั ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 60 และ
บริ ษทั เลทเธอร์ ไลน์ โปรดักส์ จํากัดถือหุน้ ในสัดส่ วนร้อยละ 40
ต่อมาในปี 2547 บริ ษทั ได้ลงทุ นเพิ่มใน 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
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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 ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 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 เพิม่ ขึ้นในอนาคต
เมื่อพิจารณาถึงผลการดําเนินงานที่มีแนวโน้มที่ดีข้ ึนของ บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด ซึ่ งได้มีส่วนช่วย
สนับสนุ นการขยายธุ รกิจของบริ ษทั ได้เป็ นอย่างดีในช่วงที่ผ่านมา ประกอบกับ ในอดีตที่ผา่ นมา บริ ษทั ใน
ฐานะผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ซ่ ึ งมีฐานะทางการเงินที่มนั่ คงได้มีส่วนช่วยสนับสนุนทางการเงินและการคํ้า-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 ดังนั้นภายหลังจากที่ผบู ้ 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 ที่ราคาหุ น้ 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 ผลการดําเนิ นงานของ บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด ตั้งแต่
จัดตั้งบริ ษทั ในปี 2539 บริ ษทั ย่อยประสบภาวะขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 152.76 ล้านบาทในปี
2540 ซึ่ งเป็ นปี ที่ประเทศไทยประสบปั ญหาทางด้านเศรษฐกิจและวิกฤติการณ์ทางด้านการเงิน จากเหตุการณ์
ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั โดยบริ ษทั ย่อยมีผลขาดทุน
สะสมเกินทุนที่ชาํ ระแล้วรวมถึงการยกเลิกโครงการขยายการลงทุนในผลิตภัณฑ์เบาะหนัง และชิ้นส่ วนหนัง
รถยนต์ของบริ ษ ัท ย่อ ย ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อ รายได้ที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ น ของบริ ษ ทั 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
ขาดทุนสุ 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 จึง
ทําให้ผลประกอบการยังคงขาดทุนสุ ทธิ 0.86 ล้านบาท
ต่อมา 6 ธันวาคม 2560 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนจากเดิม 150 ล้านบาท เป็ น 80 ล้านบาท
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2) 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 โดยมี ทุนจด
ทะเบี ยน 3,658,000 ดอลลาร์ สหรัฐ แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญหุ ้นละ 365,800 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 ดอลลาร์ สหรัฐ
และเมื่ อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 บริ ษ ทั ได้จ่ายชําระเงิ นลงทุ นในบริ ษ ทั ที่ จัดตั้งใหม่ดงั กล่าวเป็ นจํานวน
914,500 ดอลลาร์ ส หรั ฐ (จํานวน 91,450 หุ ้น มูลค่าหุ ้น ละ 10 ดอลลาร์ ส หรั ฐ) คิ ดเป็ นสั ดส่ วนการลงทุ น
เท่ากับร้อยละ 25 ในปี 2558 โรงงานสร้างเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว และมี การส่ งมอบโรงงานเมื่ อเดื อนเมษายน
2559 มีกาํ ลังการผลิตประมาณ 160,000 ตัน/ปี
3) บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี จํากัด “CWTT”
 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 บริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นรายอื่นได้จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี จํากัด
เพื่อรองรับการโอนกิจการบางส่ วนจากบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ 4 ประเภทได้แก่ 1)ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ฟอก 2) ผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลี้ยง
3) ผลิ ตภัณ ฑ์เฟอร์ นิ เจอร์ 4) ผลิ ตภัณ ฑ์เบาะหนังและชิ้ น ส่ วนหนังสําหรั บ รถยนต์ โดยมี ทุ น จดทะเบี ยน
1,000,000.-บาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ 10,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 100.-บาท โดยบริ ษทั ได้ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อย
ละ 100 โดยคาดว่า บริ ษ ัท ชัย วัฒ นา แทนเนอรี จํากัด “CWTT” จะรั บ โอนกิ จ การเสร็ จ สิ้ น ภายในรอบ
ระยะเวลาบัญชีปี 2563
1.3.2 กลุ่มธุรกิจพลังงาน
1) บริษัท ชัยวัฒนากรีน จํากัด “CWTG”
 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 บริ ษทั ได้เข้าลงทุนซื้ อหุน้ จากผูถ้ ือหุ น้ เดิมในสัดส่ วนร้อยละ 100 ของ บริ ษทั
ชัยวัฒ นา กรี น จํากัด ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 419 หมู่ที่ 6 ต.แพรกษา อ.เมื อ งสมุ ท รปราการ จ.สมุ ท รปราการ เพื่ อ
ประกอบธุ รกิจลงทุนในกลุ่มพลังงานทดแทนโดยมีทุนจดทะเบียน 400,000,000 บาท หุ ้นสามัญ 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 ประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้ าจากเชื้อเพลิงขยะ ลงทุนในสัดส่ วน 75%
4. บริ ษทั ชัยวัฒนาเอ็กพอร์ต จํากัด ประกอบกิจการส่ งออกชิ้นไม้สับ ลงทุนในสัดส่ วน 80%
5. บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จํากัด ประกอบกิจการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ าชีวมวล ลงทุนในสัดส่ วน 100%
6. บริ ษทั บลูโซล่าร์ฟาร์ม 3 จํากัด ประกอบกิจการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ลงทุนใน
สัดส่ วน 49%
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อเป็ น บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด
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2) 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 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 419 หมู่ที่ 6 ต.แพรกษา อ.เมื องสมุท รปราการ
จ.สมุทรปราการ เพื่อประกอบธุรกิจให้คาํ ปรึ กษาด้านการบริ หารจัดการโครงการพลังงานทดแทน โดยมีทุนจด
ทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
3) บริษัท กรีน เพาเวอร์ 2 จํากัด “GP2”
 เมื่อวันที่ 17 สิ งหาคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น เพาเวอร์ จํากัด ได้เข้าลงทุนโดยซื้ อหุ น้
ในสัดส่ วนร้ อยละ 100 ของบริ ษ ทั โคกเจริ ญ กรี น เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด โดยมี ทุ นจดทะเบี ยน 1,000,000 บาท
แบ่งเป็ นหุน้ 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 เมกะวัตต์ โดยมี โรงไฟฟ้ าตั้งอยู่เลขที่ 888 หมู่ที่ 14 ต.ศาลาลําดวน อ.เมื องสระแก้ว จ.
สระแก้ว และได้มีการทําข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมตามสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า VSPP-PEA-042/2558 โดยเปลี่ยน
อัตราค่าไฟฟ้ าอัตราแบบ Adder เป็ นอัตราแบบ Feed in Tariff (Fit) กับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค เมื่ อวันที่ 17
ตุลาคม 2559 และมีอายุโครงการ 15 ปี 4 เดือน นับจากวันเริ่ มต้นซื้ อขายไฟฟ้ า (COD) ทั้งนี้ ไฟฟ้ าที่โครงการ
ผลิตได้จะจําหน่ายเข้าเครื อข่ายสายส่ งของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.) ในปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าสู งสุ ด 8
เมกะวัตต์ ที่ ระดับแรงดัน 22,000 โวลท์ มี จุดรั บ ซื้ อไฟฟ้ าอยู่ที่ จุดติ ดตั้งที่ ตําบลศาลาลําดวน อําเภอเมื อ ง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว และคาดว่าจะมีรายได้จากการขายไฟฟ้ าในเดือนกรกฎาคม 2561 โดยมีมูลค่าการ
ลงทุนในโครงการประมาณ 959 ล้านบาท เมื่อ ธันวาคม 2559 ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงซื้ อเครื่ องจักรพร้อมการ
ติ ดตั้งและงานก่อ สร้ างอาคาร สําหรั บโรงไฟฟ้ าชี วมวลเรี ยบร้ อยแล้ว ปั จจุ บ ัน บจ.โคกเจริ ญ ฯ ได้รับ มติ
เห็ น ชอบให้ อ อกใบอนุ ญ าต ร.ง.4 ให้ ป ระกอบกิ จ การโรงงานผลิ ต พลัง งาน ไฟฟ้ าจากชี ว มวลจาก
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) เมื่อวันที่ 14 ก.พ.2560
วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 240 ล้านบาท จาก 60 ล้านบาท เป็ น 300 ล้านบาท
ทั้ง นี้ GP2 ได้ช ําระเงิ น เพิ่ ม ทุ น แล้ว เสร็ จ และจดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น ต่ อ กระทรวงพาณิ ช ย์แ ล้ว เมื่ อ วัน ที่ 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 าครั้งที่ 6/2560 ของการไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาคมีมติเห็นชอบให้เลื่อนวัน SCOD ออกไปอีกเป็ นระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วนั ที่ครบกําหนดใน
สัญญาโดยมีกาํ หนดวัน SCOD ใหม่เป็ นวันที่ 16 เมษายน 2561
วัน ที่ 17 ตุ ล าคม 2560 ได้รั บ การอนุ ม ัติ วงเงิ น สิ น เชื่ อ เพื่ อ สนับ สนุ น โครงการเป็ นจํานวนรวม
637.15 ล้านบาท ระยะเวลาการกูไ้ ม่เกิน 8 ปี จากธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) และได้ลงนามทําสัญญา
เงินกูแ้ ล้วเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 25 เมษายน 2561 เริ่ มขายไฟให้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค และเริ่ มรับรู้รายได้จาการขายไฟฟ้ าแล้ว
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4) บริษัท ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ ต จํากัด “CWTX”
 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 บริ ษทั ได้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ ต จํากัด ตั้งอยูเ่ ลขที่ 419
หมู่ที่ 6 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ โดยลงทุนร่ วมกับ บจ.แก้วลําดวนกรุ๊ ป ในสัดส่ วน
ร้อยละ 80 และ 20 ตามลําดับ เพื่อดําเนิ นธุ รกิจส่ งออกไม้แปรรู ปจากไม้ยคู าลิปตัส (ชิ้นไม้สับ) และนําเศษไม้
สับที่เหลือมาใช้เป็ นวัตถุดิบในโครงการโรงไฟฟ้ าชีวมวล โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็ น
หุน้ 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 เนื่องจากธุรกิจส่ งออกชิ้นไม้สับที่ผา่ นมามีการแข่งขันสู ง อีกทั้งค่าเงินบาท
ปรับตัวแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินดอลล่าร์สหรัฐส่ งผลให้มีผลประกอบการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง
5) บริษัท กรีน เพาเวอร์ 1 จํากัด “GP1
 เมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม 2559 บริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด ได้ลงทุนร่ วมกับ บจ.แซคดับบลิว
เพาเวอร์ ในสัดส่ วนร้อยละ 75.01 และ 24.99 ตามลําดับ เพื่อจัดตั้งบริ ษทั กรี นเพาเวอร์ 1 จํากัด ตั้งอยูเ่ ลขที่ 419
หมู่ ที่ 6 ต.แพรกษา อ.เมื อ งสมุ ท รปราการ จ.สมุ ท รปราการ เพื่ อ ประกอบธุ ร กิ จ ผลิ ต พลังงานไฟฟ้ าจาก
เชื้อเพลิงขยะ โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ 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 ย่อยได้ลงทุนในหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในบริ ษทั ย่อยทางอ้อมดังกล่าวในสัดส่ วนร้อยละ 75 ทั้งนี้ เพื่อรักษา
สัดส่ วนการถือหุน้ เดิมในบริ ษทั ย่อยทางอ้อม ปัจจุบนั อยูใ่ นระหว่างศึกษาโครงการการผลิตไฟฟ้ าจากขยะ ซึ่ ง
ยังมิได้รับ ใบอนุญาต หรื อดําเนินการผลิตไฟฟ้ าแต่อย่างใด
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริ ษทั ใหม่เป็ น บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 1
จํากัด
เมื่อเดือนธันวาคม 2560 ได้มีมติให้ชะลอการทําธุ รกรรมต่าง ๆ ของบริ ษทั เนื่ องจากโครงการของ
บริ ษทั ที่จะลงทุนไม่ได้อยูท่ ี่ต้ งั ที่มีความพร้อมและสามารถดําเนิ นโครงการในระยะนี้ ได้แต่พ้ืนที่ของบริ ษทั
อยู่ในที่ ต้ งั ที่ มี ศกั ยภาพและอยู่ระหว่างการพัฒ นาโครงการซึ่ งกําลังอยู่ในกระบวนการจัดหาจุ ดเชื่ อมโยง
โครงข่าย ระบบไฟฟ้ าในระยะต่อไป โดยต้องรอหนังสื อจากทางคณะกรรมการกิจการพลังงาน หรื อ กรม
ส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น และคาดว่าจะต้องรอระยะเวลาอีกพอสมควร
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6) บริษัท เวสท์ แมนเนจเม้ นท์ 1 จํากัด “WM1”
 เมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม 2559 บริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี นเพาเวอร์ จํากัด ได้ลงทุนร่ วมกับ บจ.
แซคดับบลิวเพาเวอร์ ในสัดส่ วนร้อยละ 75.01 และ 24.99 ตามลําดับ เพื่อจัดตั้งบริ ษทั เวสท์ แมนเนจเม้นท์ 1
จํากัด เพื่ อ ประกอบธุ ร กิ จคัดแยกและจัดการขยะเพื่ อ เป็ นเชื้ อ เพลิ งจําหน่ ายให้กับ โรงไฟฟ้ าโดยมี ทุ น จด
ทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 100,000 หุ น้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
วัน ที่ 30 สิ งหาคม 2562 จดทะเบี ยนยกเลิ กบริ ษ ัท อยู่ระหว่างดําเนิ น การตามกระบวนการทาง
กฎหมาย และการจดชําระบัญชี
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2562 บริ ษทั ได้ชาํ ระบัญชี แล้วเสร็ จโดย ณ วันดังกล่าวบริ ษทั มีหนี้ สินสู ง
กว่าสิ นทรัพย์เป็ นจํานวนเงิน 0.84 ล้านบาท ทําให้บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด ไม่ได้รับเงินคืนทุนในบริ ษทั
ดังกล่าว ณ วันชําระบัญชี
7) บริษัท บลูโซลาร์ ฟาร์ ม 3 จํากัด “BSF3”
 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 บริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี นเพาเวอร์ จํากัด ได้เข้าลงทุนซื้ อหุ ้นเพิ่ม
ทุนใน บจ.บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 ปัจจุบนั ตั้งอยูเ่ ลขที่ 419 หมู่ที่ 6 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.
ส มุ ท รป ราการ ใน สั ด ส่ วน ร้ อ ยล ะ 49 คิ ด เป็ น จํ า น วน หุ ้ น 588,000 หุ ้ น โดยมี ทุ น จด ท ะเบี ยน
120,000,000 บาท แบ่ ง เป็ นหุ ้ น สามัญ 1,200,000 หุ ้ น มู ล ค่ า หุ ้ น ละ 100 บาท เพื่ อ ดํา เนิ น โครงการผลิ ต
กระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิ ตย์ “โซลาร์ ฟาร์ ม” ตั้งอยู่ที่จงั หวัดสมุ ทรสาคร โครงการนี้ มี PPA แล้ว
เลขที่ PVF2-PEA-051/855 เมื่อ 31 ส.ค. 59 โดย บริ ษทั บลูโซลาร์ฟาร์ ม 3 จํากัด ได้รับแต่งตั้งเป็ นผูส้ นับสนุน
โครงการจากสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สมุทรสาคร จํากัด เข้าทําสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ ากับ
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคในปริ มาณรั บ ซื้ อพลังงานไฟฟ้ าสู งสุ ด 5.0 เมกะวัตต์ มี ระยะเวลา 25 ปี นับจากวัน
กําหนดจ่ายไฟฟ้ าเข้าระบบเชิงพาณิ ชย์ (SCOD) คือวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ปั จจุบนั ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิ จ การโรงงานจากอุ ต สาหกรรมจังหวัด แล้ว เมื่ อ 13 ต.ค. 59 ตามหนังสื อ ที่ สค.0033(3)/11695 และได้
จําหน่ายไฟฟ้ าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิ ชย์ให้แก่การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคแล้ว เมื่อ 28 ธ.ค.59 โดยก่อนรับรู้รายได้ ได้
ผ่านการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้ า และสามารถรับรู้รายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้ 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
เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ได้เบิกถอนเงินกูย้ มื ดังกล่าวจํานวน 195 ล้านบาท
8) บริษัท รักษ์ บ้านเรา จํากัด “RBR”
 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 บริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด ได้เข้าลงทุนซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนจํานวน
16,000,000.- บาท ในสั ด ส่ วนร้ อ ยละ 9.09 คิ ด เป็ นจํ า นวนหุ ้ น 160,000 หุ ้ น โดยมี ทุ นจดทะเบี ยน
176,000,000.-บาท แบ่งเป็ นหุ น้ สามัญ 1,760,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท เพื่อดําเนินโครงการรับกําจัดขยะ
และผลิตกระแสไฟฟ้ าจาก Biogass โดยมีสํานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่ 115 หมู่ที่ 18 ต.คลองหนึ่ ง อ.คลองหลวง จ.
ปทุมธานี
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1.3.3 กลุ่มธุรกิจออกแบบและจัดจําหน่ ายยานพาหนะ
1) บริษัท สกุลฎ์ ซี อินโนเวชั่น จํากัด “SKC”
 บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 4 สิ งหาคม 2560 ตั้งอยูท่ ี่ 52/10 หมู่ที่ 2 ตําบล
ตะค่า อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุ พรรณบุรี ประกอบธุ รกิจรับออกแบบ และ ผลิตเรื ออลูมิเนี ยม ประกอบ
กําลังขยายธุ รกิจด้านการผลิตรถโดยสารขนาดเล็กด้วย โดยมีทุนจดทะเบียน ครั้งแรก 1,000,000 บาท (หนึ่ ง
ล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 10,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท
เมื่อ 3 เมษายน 2561 บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) “CWT” ได้ดาํ เนิ นการเข้าลง
ซื้ อหุ น้ ใน “SKC” จํานวน 5,001หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 100 บาท เท่ากับ 500,100 บาท (ห้าแสนหนึ่ งร้อยบาทถ้วน)
จากผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั คิดเป็ นสัดส่ วนการลงทุนร้อยละ 50.01
เมื่ อ วัน ที่ 19 ธัน วาคม 2561 ได้มี ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นจํานวน 199,000,000.-บาท จากทุ น จด
ทะเบี ยนเดิม 1,000,000 .-บาท เป็ น 200,000,000.-บาท แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญ 1,990,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ
100.-บาท โดยเรี ยกชําระค่าหุ ้นจํานวน 50 บาทต่อหุ ้น คิดเป็ นเงิน 99,500,000.-บาท บริ ษทั ชัยวัฒนา แทน
เนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)ได้ลงทุนในหุ น้ สามัญเพิ่มทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวในสัดส่ วนร้อยละ 50.01 ทั้งนี้
เพื่อรักษาสัดส่ วนการถือหุน้ เดิมในบริ ษทั ย่อย
วันที่ 29 มกราคม 2562 ได้เรี ยกชําระค่าหุ ้นเพิ่มเติมจํานวน 1,990,000 หุ ้นมูลค่าหุ ้นละ 50 บาทต่อ
หุน้ รวมเป็ นเงินจํานวน 99,500,000.- บาท รวมเรี ยกชําระค่าหุ น้ ครบถ้วนแล้ว 200,000,000.-บาท
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รายละเอียดโครงสร้ าง บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
วันจดทะเบียน
ชื่อบริ ษทั
ประกอบธุรกิจ
รายชื่อผูถ้ ือหุ น้
รายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ณ. 31 ธ.ค.62
7/7/2537
(1) บมจ.ชัยวัฒนาแทนเนอรี่ กรุ๊ ป ผลิตและจําหน่ายหนัง
1. นายวีระพล ไชยธีรัตต์
"CWT"
สําเร็ จรู ป, หนังเบาะรถยนต์, 2. บริ ษทั ไชยดียงิ่ จํากัด
เฟอร์นิเจอร์ และของเล่น
3. นางจารุ ณี ชินวงศ์วรกุล
สุ นขั
4. นายเพ่งเพียร เหล่ากําเนิด
5. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
6. นายราเชน กฤษราลัมณ์
7. นายประพันธ์ ครรชิตาวรกุล
8. นางนิธิมา เหล่ากําเนิด
9. นายวิทยา นราธัศจรรย์
10. นายธีรเสฎฐ์ มโนเกษมสันต์
11. ผูถ้ ือหุน้ รายอื่น ๆ

1/7/2539

(2) บจ. พลาทรัพย์
" PALA "

ให้เช่าพื้นที่

รายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ณ. 31 ธ.ค.62
1. บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป
2. นายวีระพล ไชยธีรัตต์
3. น.ส.ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์
4. นางวานิพรรณ เกษมทองศรี
5. นายอนุพงศ์ สิ กขมาน
6. นางวนิดา สิ กขมาน
7. นางณฐวรรณ์ ไชยธีรัตต์
8. นางศิริภสั สร ไชยธีรัตต์
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จํานวนหุน้

สัดส่ วน% ทุนจดทะเบียน (บาท)

132,349,086
108,828,452
39,780,000
31,242,800
30,000,000
19,021,100
18,900,193
15,560,000
13,000,000
10,344,096
211,077,401
630,103,128

21.004
17.272
6.313
4.958
4.761
3.019
3.000
2.469
2.063
1.642
33.499
100

7,999,993
1
1
1
1
1
1
1
8,000,000

100

100

749,735,866
1 บาท / หุน้
619,047,963
(ชําระครบแล้ว)

รายชื่อกรรมการ
1. นายวีระพล ไชยธีรัตต์
2. นางวนิดา สิ กขมาน
3. น.ส.ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์
4. นายสุ พจน์ ปานน้อย
5. นายชัชนนท์ โสภาจันทร์
6. นายธี ระวัฒน์ ภู่ไพบูลย์
(ลําดับที่ 4-6 กรรมการตรวจสอบ)

80,000,000 1. นายวีระพล ไชยธีรัตต์
10 บาท / หุน้ 2. นางวนิดา สิ กขมาน
(ชําระครบแล้ว) 3. นายอนุพงศ์ สิ กขมาน

รายละเอียดโครงสร้ าง บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
วันจดทะเบียน
2/4/2558

19/9/2559

ชื่อบริ ษทั
(3) บจ. ชัยวัฒนา กรี น
“ CWTG “

(4) บจ.ชัยวัฒนากรี นแมนเนจเม้นท์

“ CWTGM “

12/6/2557

28/1/2559

(5) บจ. กรี น เพาเวอร์ 2
“ GP2 “
เดิมชื่อ บจ.โคกเจริ ญ กรี น
เอ็นเนอร์ยี่ “KE”
(6) บจ. ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ต
“ CWTX “

ประกอบธุรกิจ
ลงทุนในบริ ษทั กลุ่ม
พลังงานฯ

ให้คาํ ปรึ กษาด้านการ
บริ หารจัดการโครงการ
พลังงานทดแทน

ผลิตและจําหน่ายกระแส
ไฟฟ้ าเชื้อเพลิงชีวมวล

ส่ งออกชิ้นไม้สับ

รายชื่อผูถ้ ือหุ น้
รายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ณ. 31 ธ.ค.62
1. บมจ.ชัยวัฒนาแทนเนอรี่ กรุ๊ ป
2. นายวีระพล ไชยธีรัตต์
3. น.ส.ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ณ. 31 ธ.ค.62
1. บจ.ชัยวัฒนา กรี น
2. นายวีระพล ไชยธีรัตต์
3. น.ส.ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ณ. 31 ธ.ค.62
1. บจ.ชัยวัฒนา กรี น
2. นายวีระพล ไชยธีรัตต์
3. นายปารเมษฐ์ จิรัสย์โสภณ
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ณ. 31 ธ.ค.62
1. บจ.ชัยวัฒนา กรี น
2. บจ. แก้วลําดวน กรุ๊ ป /1
3. น.ส.ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์
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จํานวนหุน้

สัดส่ วน% ทุนจดทะเบียน (บาท)
100

รายชื่อกรรมการ

39,999,998
1
1
40,000,000

400,000,000 1. นายวีระพล ไชยธีรัตต์
10 บาท / หุน้ 2. น.ส.ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์
(ชําระครบแล้ว)

100

99,998
1
1
100,000

99.998
0.001
0.001
100

1,000,000 1. นายวีระพล ไชยธีรัตต์
10 บาท / หุน้ 2. น.ส.ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์
(ชําระครบแล้ว)

2,999,998
1
1
3,000,000

99.998
0.001
0.001
100

300,000,000 1. นายวีระพล ไชยธีรัตต์
100 บาท / หุน้ 2. น.ส.ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์
(ชําระครบแล้ว)

799,990
200,000
10
1,000,000

79.999
20.000
0.001
100

10,000,000 1. นายวีระพล ไชยธีรัตต์
10 บาท / หุน้ 2. น.ส.ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์
(ชําระครบแล้ว)

รายละเอียดโครงสร้ าง บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
วันจดทะเบียน
2/4/2558

17/3/2558

ชื่อบริ ษทั
(7) บจ. กรี น เพาเวอร์ 1
“ GP 1”

(8) บจ. บลูโซลาร์ฟาร์ม 3
“ BSF3”

ประกอบธุรกิจ
ผลิตและจําหน่ายกระแส
ไฟฟ้ าจากเชื้อเพลิงขยะ

รายชื่อผูถ้ ือหุ น้
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ณ. 31 ธ.ค.62
1. บจ.ชัยวัฒนา กรี น
2. บจ. แซดดับบลิวพาว์เวอร์ /2
3. นายวีระพล ไชยธีรัตต์

รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ณ. 31 ธ.ค.62
/4
ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ าจาก 1. บจ.บลูโซลาร์ฟาร์ ม
2. บจ.ชัยวัฒนา กรี น
พลังงานแสงอาทิตย์
3. บจ. บลู โซลาร์ /5
4. น.ส.วิสุกาณฑ์ หาญสวัสดิ์
5. นายวิเศษ หาญสวัสดิ์
6.นายสมเกียรติ จิตรพรหมพันธุ์
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จํานวนหุน้

สัดส่ วน%

ทุนจดทะเบียน (บาท)

รายชื่อกรรมการ

3,750,450
1,249,500
50
5,000,000

75.009
50,000,000 1. นายวีระพล ไชยธีรัตต์
24.990
10 บาท / หุน้
0.001 (ชําระแล้ว 13,250,000 บาท)
100

602,000
588,000
9,997
1
1
1
1,200,000

50.167
49.000
0.833
0.000
0.000
0.000
100

120,000,000 1. นายวิเศษ หาญสวัสดิ์
100 บาท / หุน้ 2. นายวีระพล ไชยธีรัตต์
(ชําระครบแล้ว)

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

ชื่อบริ ษทั

ประกอบธุรกิจ

19/3/2559

(9) บจ.แอดวานซ์เพาเวอร์คอน
เวอร์ชนั่
“ APCON “

รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้ า

25/4/2548

(10) บจ. รักษ์บา้ นเรา
“ RBR”

รับกําจัดขยะ และผลิต
กระแสไฟฟ้ าจาก Biogass

รายชื่อผูถ้ ือหุ น้
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ณ. 31 ธ.ค.62
1. นายชูชาติ เพ็ชรอําไพ
2. บมจ. อีซ่ ึ นเพ้นท์ /3
3. นายคณพศ นิจศิริภชั
4. บจ.ชัยวัฒนา กรี น
5. นายสุ ธีร์ ฉุยฉาย
6. นายสุ รศักดิ์ เหล่าสายเชื้อ
7. บจ.พริ สไทน์ เวิลด์ อินเวส ลิมิเต็ด
8. ผูถ้ ือหุ น้ รายอื่น ๆ

รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ณ. 27 พ.ค.60
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. บจ. ชัยวัฒนา กรี น
7. ผูถ้ ือหุน้ อื่น ๆ
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จํานวนหุน้

สัดส่ วน% ทุนจดทะเบียน (บาท)

รายชื่อกรรมการ

3,357,500
2,199,999
1,899,501
525,000
485,000
370,000
367,500
1,295,500
10,500,000

31.976
20.952
18.091
5.000
4.619
3.524
3.500
12.338
100

1,050,000,000 1.นายคณพศ นิจสิ ริภชั
100 บาท / หุน้ 2.นายสุ ธีร์ ฉุ ยฉาย
(ชําระครบแล้ว) 3.นายนิวฒั น์ คิรีวรรณ
4.นายสนัน่ เอกแสงกุล
5.นายชูชาติ เพ็ชรอําไพ
6.นายชิษณุ อัมพะเศวต
7.นายสุ ชาติ ศุภพยัคฆ์
8.นายชัยวัฒน์ อุทยั วรรณ์
9.นายภัชริ นิจสิ ริภชั
10.นางสาวฉันทิมา คู่อรุ ณ

387,346
352,020
171,659
149,506
149,506
160,000
389,963
1,760,000

22.008
20.001
9.753
8.495
8.495
9.091
22.157
100

176,000,000 1. นายเกียรติศกั ดิ์ วังประเสริ ฐก์ ลุ
100 บาท / หุน้ 2. นายโชติวตั ิ ดัน่ ธนสาร
(ชําระครบแล้ว)

รายละเอียดโครงสร้ าง บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
วันจดทะเบียน
7/7/2558

4/8/2560

9/1/2563

ชื่อบริ ษทั

ประกอบธุรกิจ

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

(12) บจ. สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่
“ SKC “

(13) บจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี
“ CWTT ”

*

รายชื่อผูถ้ ือหุ น้
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ณ. 31 ธ.ค.62
1. บจ.เอ็นเอชเค สปริ ง
(ประเทศไทย)
2. บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป

รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ณ. 31 ธ.ค.62
รั บ ออกแบบ และผลิ ต เรื อ 1. บมจ.ชัยวัฒนาแทนเนอรี่ กรุ๊ ป
อ ลู มิ เนี ย ม , ป ร ะ ก อ บ ร ถ 2. นายนําชัย สกุลฏ์โชคนําชัย
3. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
โดยสารขนาดเล็ก
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
4. น.ส.บานชื่น ทองเมืองหลวง
5. นายวีรพลน์ เตชะผาสุ กสันติ
6. นายวีระพล ไชยธีรัตต์

ผลิตและจําหน่ายหนังสําเร็ จ
รู ป, หนังเบาะรถยนต์,เฟอร์
นิเจอร์ และของเล่นสุ นขั

รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ณ. 9 ม.ค.63
1. บมจ.ชัยวัฒนาแทนเนอรี่ กรุ๊ ป
2. นายวีระพล ไชยธี รัตต์
3. น.ส.ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์

จํานวนหุน้ สัดส่ วน% ทุนจดทะเบียน (บาท)
274,350

75.000

91,450
365,800

25.000
100

1,000,200
599,800
200,000

50.010
29.990
10.000

100,000
99,800
200
2,000,000

5.000
4.990
0.010
100

9,998
1
1
10,000

99.980
0.000
0.000
100

รายชื่อกรรมการ

120,000,000 1.MR.NAOHKO TSUKAGOSHI
2.MR.MASAYUKI HORIE
(usd 3,658,000)
@328.05

(ชําระครบแล้ว)

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

200,000,000 1. นายนําชัย สกุลฏ์โชคนําชัย
100 บาท / หุน้ 2. น.ส.รุ จิภา สกุลฏ์โชคนําชัย
(ชําระครบแล้ว) 3. นายวีระพล ไชยธีรัตต์
4. น.ส.ดาริ กา ศรัณย์เกตุ
5. นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล

1,000,000 3. นายวีระพล ไชยธีรัตต์
100 บาท / หุน้ 2. นายธนกร ชัยวรโสภณ
(ชําระครบแล้ว)

หมายเหตุ : * จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการโอนกิจการบางส่ วน (PBT) จาก บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ยังมิได้ดาํ เนินกิจการ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั ประกอบธุรกิจหลัก 3 กลุ่มธุรกิจคือ
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์หนัง ซึ่ งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ 4 ประเภท คือ หนังสัตว์ฟอก, ของเล่นสัตว์เลี้ยง เฟอร์ นิเจอร์ หนัง
และเบาะหนังและชิ้นส่ วนหนังสําหรับรถยนต์
2. กลุ่มพลังงานซึ่ งประกอบกิจการ ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน
3. กลุ่มออกแบบและจัดจําหน่ายยานพาหนะ ซึ่ งประกอบกิจการออกแบบและจัดจําหน่ายเรื อและรถโดยสารขนาดเล็ก
ที่ผลิตด้วยอลูมิเนียม
ทั้งนี้ กลุ่มผลิตภัณฑ์หนังภายใต้แต่ละสายผลิตภัณฑ์ ประกอบไปด้วยฝ่ ายหลักๆ ได้แก่ ฝ่ ายการตลาด, ฝ่ ายผลิต, ฝ่ าย
บริ หารวัสดุ, ฝ่ ายประกันคุณภาพ, ฝ่ ายเทคนิ ค อยูใ่ นสายผลิตภัณฑ์ของตนเอง เพื่อความรวดเร็ วคล่องตัวในการบริ หารงานและ
การตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมทั้งมีส่วนสํานักงานกลางซึ่ งสนับสนุ นในด้านต่างๆ เช่ น ฝ่ ายนําเข้า-ส่ งออก, ฝ่ าย
ทรัพยากรบุคคล และธุรการทัว่ ไป, ฝ่ ายบัญชี-การเงิน, ฝ่ ายพัฒนาระบบ, ฝ่ ายจัดซื้ อ เป็ นต้น
การดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป เป็ นการดําเนิ นธุ รกิจให้ความใส่ ใจในเรื่ องคุณภาพสิ นค้า และ
พัฒนาบุคลากรเพื่อเป็ นหน่วยงานสนับสนุนให้องค์กรเติบโตอย่างยัง่ ยืนและยังได้รับรองมาตรฐานจากสถาบันที่มีชื่อเสี ยงด้าน
ระบบจั ด การคุ ณ ภาพ เช่ น การรั บ รองจาก Lloyd”s Register International หรื อ ISO/TS 16949:2009 (Excluding Product
Design), Manu Facture of Automative Leather, (HACCP), (GMP) เป็ นต้น โดยมาตรฐานดัง กล่าว เป็ นระบบที่ ท างผูบ้ ริ ห าร
มุ่งมัน่ พัฒนา รักษา และพัฒนาให้ดียงิ่ ขึ้นไป เพื่อเป็ นมาตรฐานการดําเนินการต่อไป

 โครงสร้ างรายได้
โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริ ษทั แบ่งตามสายผลิตภัณฑ์จากแต่ละกลุ่มธุรกิจ เนื่องจากบริ ษทั ฯได้จดั โครงสร้างองค์กร
เป็ นหน่วยงานธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริ การ ซึ่ งประกอบด้วย 6 ส่ วนงาน คือ
1.ผลิตภัณ ฑ์หนังสัตว์ฟอก 2.ผลิ ตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลี้ ยง 3.ผลิตภัณ ฑ์เฟอร์ นิเจอร์ หนัง 4.ผลิ ตภัณฑ์เบาะหนังและ
ชิ้นส่ วนหนังสําหรับรถยนต์ 5.ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน 6.ผลิตภัณฑ์ออกแบบและจัดจําหน่ าย เรื อ
และรถโดยสารขนาดเล็ก ทั้งนี้ โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริ ษทั แบ่งตามสายผลิตภัณฑ์จากแต่ละกลุ่มธุ รกิจสําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดงั นี้
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ส่ วนงานตามธุรกิจหลัก
ของกลุ่มบริษัทฯ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ หนัง
1. ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ฟอก
2. ผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลี้ยง
3. ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์หนัง
4. ผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิ้นส่ วน
หนังสําหรับรถยนต์
กลุ่มพลังงาน
5. ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ า
จากพลังงานทดแทน
กลุ่มออกแบบและจัดจําหน่ าย
ยานพาหนะ
6. ออกแบบและจัดจําหน่ายเรื อ
และรถโดยสารขนาดเล็ก
รายได้ จากการขายและบริการรวม

ดําเนินการโดย

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

งบการเงินรวม
ปี 2561
ล้ านบาท ร้ อยละ

ปี 2560
ล้ านบาท ร้ อยละ

ปี 2562
ล้ านบาท ร้ อยละ

208.04
95.21
49.00
1,469.19

10.89
4.98
2.57
76.92

181.04
105.57
53.97
1,346.79

9.26
5.40
2.76
68.86

177.28
146.61
27.75
1,194.84

8.82
7.30
1.38
59.46

88.65

4.64

247.43

12.65

343.70

17.11

-

-

20.89

1.07

119.20

5.93

1,910.09

100

1,955.69

100

2,009.38

100

บจ.กรี น เพาเวอร์ 2
บจ.บลูโซล่าร์ฟาร์ม 3

บจ.สกุลฏ์ซี อินโนเวชัน่

หมายเหตุ : กลุ่มพลังงานปี 2559 - 2560 บริ ษทั มีรายได้จากการส่ งออกชิ้นไม้สับ แต่ในปี 2561 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีรายได้จากการขายส่ งออกชิ้น
ไม้สั บ สื บ เนื่ องจากตามมติ ที่ ป ระชุ มคณะกรรมการบริ ษ ัท ครั้ งที่ 3/2560 เมื่ อ วัน ที่ 25 ธัน วาคม 2560 ได้อ นุ ม ัติให้บ ริ ษ ัท หยุด ดําเนิ น งาน
เนื่องจากธุรกิจส่ งออกชิ้นไม้สับมีการแข่งขันสูงอีกทั้งค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับเงินดอลล่าห์สหรัฐ
สั ดส่ วนการจําหน่ ายสิ นค้ า
ยอดขาย
ในประเทศ
ต่างประเทศ
รวม

2560
มูลค่ าบาท
1,642.13
267.96
1,910.09

2561
มูลค่ าบาท
1,883.80
71.89
1,955.69

ร้ อยละ
85.97
14.03
100

ร้ อยละ
96.32
3.68
100

2562
มูลค่ าบาท
1,881.99
127.39
2,009.38

ร้ อยละ
93.66
6.34
100

2.1 กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ หนัง
ซึ่ งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ 4 ประเภท คือ 1.หนังสัตว์ฟอก, 2.ของเล่นสัตว์เลี้ยง 3.เฟอร์นิเจอร์ หนัง และ 4.เบาะหนัง
และชิ้นส่ วนหนังสําหรับรถยนต์
 ลักษณะผลิตภัณฑ์
กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ หนัง
1. หนังสั ตว์ ฟอก - เป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่นาํ ไปใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตหนังสําหรับทําเบาะรถยนต์และอุปกรณ์ ตกแต่ง
รถยนต์ให้กบั บริ ษทั OEM ซึ่ งเป็ นลูกค้าหลักของบริ ษทั รวมถึงเครื่ องหนังประเภทต่างๆ เช่น กระเป๋ า รองเท้า เข็มขัด
เฟอร์นิเจอร์ เป็ นต้น ซึ่ งได้จากการนําหนังดิบของโค ผ่านกรรมวิธีการฟอกย้อมสี และตกแต่งเป็ นหนังผืนสําเร็ จรู ป
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2. ของเล่ นสั ตว์ เลีย้ ง - ได้จากหนังชั้นล่าง (หนังที่ ไม่ใช่ ช้ 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
ผลิ ต ภัณ ฑ์ Munchy นํ า วัต ถุ ดิ บ หนั ง สั ต ว์ม าบดละเอี ย ดผสมแป้ ง แต่ ง สี กลิ่ น ผ่ า นเข้า สู่ ก ระบวนการอัด , ฉี ด
มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ช่วยรักษาสุ ขภาพเหงือก และฟันสุ นขั
- มี การควบคุ มกระบวนการการผลิตที่ ดีเป็ นที่ ยอมรับ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า เพราะได้การรั บรองระบบ
คุณภาพ GMP&HACCP จากหน่วยงานกรมปศุสัตว์ ตามมาตรฐานสากลของ CODEX
- ได้รับรองใบอนุ ญาตผลิตอาหารสัตว์ และใบสําคัญการขื้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะประเภทอาหารสัตว์
เลี้ยง ชนิ ดอาหารขบเคี้ยว/อาหารว่างสําหรับสัตว์เลี้ยง สําหรับผลิตภัณฑ์ที่จาํ หน่ายในประเทศ เป็ นไปตามประกาศ
พรบ. ควบคุมอาหารสัตว์เฉพาะฯ
- นํานวัตกรรมใหม่มาประยุกต์ใช้กบั อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ จากเดิมผ่านกระบวนการอบแห้งสิ นค้าโดยใช้พลังงาน
ไฟฟ้ าปรับเปลี่ยนมาใช้งานระบบตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แทนโดยได้รับวงเงินสนับสนุนจากภาครัฐกรมพัฒนา
พลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงานจากกระทรวงพลังงาน
- ใช้กลยุท ธ์ ด้านการใช้จุ ด แข็งทางด้านวัต ถุ ดิบ ที่ เรามี ป ริ ม าณมากพอ นํามาผลิ ตเป็ นผลิ ตภัณ ฑ์ก่ ึ งสําเร็ จ รู ป เพื่ อ
สนับสนุนให้กบั ลูกค้าที่ใช้วตั ถุดิบเสริ ม เช่น เนื้ อไก่มาผสมเป็ นผลิตภัณฑ์สาํ เร็ จรู ปชนิดใหม่ ซึ่ งจะทําให้ทางบริ ษทั ฯ
สามารถสร้างปริ มาณและยอดขายได้ดีกว่าอดีตที่ผา่ นมา
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 ปแบบและขนาดที่ ลูกค้าต้องการ แล้วส่ งขายให้ลูกค้าและแบบเฟอร์ นิเจอร์ สําเร็ จรู ป (Set) คือการที่บริ ษทั
จัดหาโครงและตัดเย็บหนังหุม้ ด้วย ซึ่ งกลุ่มลูกค้าของบริ ษทั ได้แก่ บริ ษทั ผูน้ าํ เข้าของประเทศต่างๆ
4. เบาะหนังและชิ้นส่ วนหนังสํ าหรับรถยนต์ - นําหนังสัตว์ฟอกมาทําการเพิ่มมูลค่า โดยการผลิตเป็ นหนังเบาะรถยนต์
และอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ เช่น เบาะนัง่ แผงข้างประตู หุ ้มพวงมาลัย และหุ ้มเกียร์ เป็ นต้น เพื่อส่ งจําหน่ายในตลาด
OEM (ประมาณร้อยละ 95 ของรายได้จากการขาย) และตลาด After Market (ประมาณร้อยละ 5 ของรายได้จากการ
ขาย) ทั้งในและต่างประเทศ โดยผลิตภัณฑ์ที่จาํ หน่ายมี 3 ชนิ ดคือ หนังผืนสําเร็ จรู ป (Leather), ชิ้นงานหนังตัด (Cut
Piece) และหนังหุ ้มเบาะรถยนต์ (Cushion Cover) โดยบริ ษทั จะทําการตัดเย็บเบาะหนังไว้ แล้วนําไปสวมทับ กับ
โครงเบาะ กลุ่มลูกค้าที่สาํ คัญ ได้แก่ บริ ษทั ผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนรถยนต์ที่ทาํ มาจากหนังให้กบั บริ ษทั ผูผ้ ลิตรถประเภทต่างๆ
 การตลาดและภาวะการณ์ แข่ งขัน

 นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์ หนังทีส่ ําคัญ
กลุ่มผลิตภัณฑ์หนังมี 4 สายผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั มีกลยุทธ์ในการแข่งขันที่สําคัญ คือ เน้นความมีคุณภาพของสิ นค้า
ด้วยราคาที่ เหมาะสม การส่ งมอบสิ นค้าตรงเวลา และมี การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของตลาด รวมถึงการ
รับประกันสิ นค้าตามระยะเวลาที่กาํ หนด โดยกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ฟอก คือกลุ่มอุตสาหกรรมปลายนํ้า ที่
นําสิ นค้าจากบริ ษทั ไปเป็ น Manufactured materials and Parts, ผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์หนัง ได้แก่ กลุ่มผูน้ าํ เข้าโดยตรง และผูผ้ ลิต
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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 วนใหญ่ จะเป็ 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 70 : 30 โดยส่ งไปยังกลุ่มประเทศต่าง ๆ
ดังนี้
ผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลี้ยง
แคนาดา, กลุ่มสหภาพยุโรป, ญี่ปุ่น, สิ งคโปร์ และกัมพูชา
 การจําหน่ ายและช่ องทางการจําหน่ ายของผลิตภัณฑ์ หนัง
บริ ษทั จําหน่ ายสิ นค้าให้แก่ลูกค้าโดยผ่านพนักงานขายของบริ ษทั เป็ นหลัก ยกเว้นในส่ วนของผลิตภัณฑ์เบาะหนัง
รถยนต์ที่มีการขายผ่านตัวแทนขายประมาณร้อยละ 90 ส่ วนที่เหลือเป็ นการขายผ่านทางพนักงานขายของบริ ษทั ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์
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 เฟอร์ นิเจอร์ ทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยมีสัดส่ วนการส่ งออกประมาณร้อยละ 20
2. กลุ่มลูกค้ าหลักผลิตภัณฑ์ ของเล่ นสั ตว์ เลีย้ ง ได้แก่ บริ ษทั ผูน้ าํ เข้าจากต่างประเทศ และผูค้ า้ ส่ งในประเทศเป็ นผูร้ ับการจําหน่าย
ไปยังลูกค้าปลีก โดยเราไม่ตอ้ งรับผิดชอบเรื่ องการขายแบบกระจายลูกค้าปลีก อีกทั้งไม่ตอ้ งสร้างทีมการตลาดค้าปลีกเอง และ
ไม่ตอ้ งแบกภาระรั บผิดชอบเรื่ องการเก็บรักษาสิ นค้า โดยสิ นค้าประเภทนี้ บริ ษทั จะส่ งออกเป็ นหลัก โดยกลุ่มลูกค้าที่ สําคัญ
ได้แก่ ยุโรป และ ญี่ปุ่น
3. กลุ่มลูกค้ าหลักผลิตภัณฑ์ เฟอร์ นิเจอร์ หนัง ได้แก่ บริ ษทั ผูน้ าํ เข้าเฟอร์ นิเจอร์ ของต่างประเทศ โดยมีสัดส่ วนส่ งออกประมาณ
ร้อยละ 4
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 และบริ ษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์
โดยตรง เช่น ฮอนด้า ซึ่ งมีการกระจายฐานการผลิตไปยังประเทศต่างๆ โดยมีสัดส่ วนการส่ งออกประมาณร้อยละ 7 และยี่ห้อ
รถยนต์หลักที่บริ ษทั ผลิตสิ นค้าให้ท้ งั ทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ โตโยต้า ฮอนด้า และอิซูซุ ซึ่ งคิดเป็ นยอดรวมมากกว่าร้อยละ
90 ของยอดผลิตเบาะหนังรถยนต์รวม
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 แนวโน้ มและภาวะอุตสาหกรรมของกลุ่มผลิตภัณฑ์ หนัง
เนื่ องจากในปั จจุบนั สิ นค้าของกลุ่มผลิตภัณฑ์หนังจะมีผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันไป ซึ่ งแต่ละผลิตภัณฑ์มีความแตกต่าง
ในตัวสิ นค้าค่อนข้างสู ง และสามารถแบ่งสัดส่ วนของรายได้ตามประเภทสิ นค้าได้เป็ น 4 ผลิตภัณฑ์ ซึ่ งจะเห็นได้ว่าในปี 2562
รายได้ข องบริ ษ ัท ที่ ม าจากสิ น ค้ากลุ่ ม ธุ ร กิ จ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ห นัง ได้แ ก่ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ห นังสั ต ว์ฟ อก ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องเล่ น สั ต ว์เลี้ ย ง
ผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ หนัง และผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิ้นส่ วนหนังสําหรับรถยนต์ มีสัดส่ วนต่อรายได้คิดเป็ นร้อยละ 11, 5, 3,
และ 77 ของรายได้จากการขายและบริ การของบริ ษทั ตามลําดับ ซึ่ งสิ นค้าที่ สร้างรายได้ให้กบั บริ ษทั ทั้ง 4 ผลิตภัณฑ์ในการ
วิเคราะห์แนวโน้มและภาวะอุตสาหกรรมจึงมีความจําเป็ นต้องแยกการวิเคราะห์ดงั นี้
1. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ หนังสั ตว์ ฟอก
เนื่ องจากหนังสัตว์ฟอกถือเป็ นวัตถุดิบสําคัญที่นาํ ไปใช้ผลิตสิ นค้าเครื่ องหนังต่างๆ เช่น เข็มขัดรองเท้า กระเป๋ า ทําให้
อุตสาหกรรมหนังสัตว์ฟอกมีความสัมพันธ์กบั อุตสาหกรรมเครื่ องหนังเป็ นอย่างมาก ซึ่ งในอดีตที่ผ่านมาอุตสาหกรรมเครื่ 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
ไทยชะลอตัวลง โดยปกติทวั่ ไปหนังสัตว์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมหนังและเครื่ องหนัง จําแนกตามลักษณะได้ 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
ในอดีตที่ผ่านมา ตลาดส่ งออกที่สาํ คัญของผูผ้ ลิตได้แก่ สหรัฐอเมริ กา ยุโรป ญี่ปุ่น ตะวันออกกลาง จีนและอินโด
จีนทั้งนี้ อุตสาหกรรมฟอกหนังเป็ นอุตสาหกรรมที่ตอ้ งอาศัยความรู้ความชํานาญและประสบการณ์ ที่สูง เพื่อให้ได้หนังสัตว์ที่
ฟอกแล้ว มี คุ ณ ภาพสมํ่าเสมอการแข่ ง ขัน ของผูป้ ระกอบการในอุ ต สาหกรรมนี้ จึ ง ค่ อ นข้างจํากัด การเข้ามาแข่ งขัน ของ
ผูป้ ระกอบการภายในประเทศจะทําได้ลาํ บากเพราะนอกจากจะพบกับปั ญหา ในเรื่ องของความชํานาญแล้ว ยังมีขอ้ จํากัดในเรื่ อง
ของการจัดตั้งโรงงานที่จะต้องอยูเ่ ฉพาะในเขตอุตสาหกรรมฟอกหนังที่ทางการกําหนดเท่านั้น
2. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ ของเล่ นสั 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 นไปได้อย่างสูงที่จะลดลงเพราะวัตถุดิบที่มีปริ มาณที่นอ้ ยลงอย่างเห็นได้ชดั ในระยะหลายปี ที่ผา่ นมานี้
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3. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ เฟอร์ นิเจอร์ หนัง
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์หนังเป็ นส่ วนหนึ่ งของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ท้ งั หมด ซึ่ งประกอบด้วย เฟอร์ นิเจอร์ไม้
เฟอร์ นิเจอร์ โลหะ ที่นอนหมอนฟูก เฟอร์ นิเจอร์ อื่นๆ (พลาสติก หนัง หวาย เป็ นต้น)และในช่วงที่ผ่านมามีมูลค่าการส่ งออกที่
เพิ่ มขึ้ 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 คือ 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
ข้อมูลพื้นฐาน
อุตสาหกรรมรถยนต์เป็ นอุตสาหกรรมการผลิตที่ รัฐบาลไทยให้การส่ งเสริ มการลงทุ นมาอย่างต่อเนื่ อง การพัฒนา
อุตสาหกรรมในระยะแรกเน้นการผลิ ตเพื่อทดแทนการนําเข้าโดยรั ฐบาลมี นโยบายดึ งดูดการลงทุ นอุตสาหกรรมประกอบ
รถยนต์ในไทย ผ่านมาตรการต่ าง ๆ อาทิ การให้สิ ท ธิ ป ระโยชน์ การลงทุ น และการลดภาษี นําเข้าชิ้ น ส่ วนยานยนต์เพื่ อ ใช้
ประกอบรถยนต์ในประเทศ
ในระยะต่อมารัฐบาลไทยมีนโยบายเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กบั อุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศโดยมีมาตรการ
การส่ งเสริ มการผลิตและใช้ชิ้นส่ วนยานยนต์ในประเทศ อาทิ
1) การปรับขึ้นภาษีนาํ เข้าชิ้ นส่ วนครบชุดสมบูรณ์ (Complete Knock-Down:CKD) และรถยนต์ท้ งั คัน (Complete BuiltUp:CBU)
2) การกําหนดสัดส่ วนการใช้ชิ้นส่ วนรถยนต์ที่ผลิตในประเทศขั้นตํ่า (Local Content Requirements) ซึ่ งเริ่ มมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2518 และต่อมาทางการไทยได้มีการปรับเพิ่มสัดส่ วน Local Content ในการผลิตรถยนต์ในประเทศมา
เป็ นลําดับ จนในปี 2559 การผลิตรถยนต์ในไทยมีสัดส่ วน Local Content สู งกว่า 80% ของมูลค่าชิ้นส่ วนที่ใช้ในการ
ผลิตรถยนต์
3) ส่ งเสริ มการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดทางเทคโนโลยีจากบริ ษทั ต่างชาติสู่ บริ ษทั สัญชาติไทย ซึ่ งผล
จากนโยบายข้างต้นทําให้เกิ ดการขยายการลงทุนอุตสาหกรรมการผลิตชิ้ นส่ วนฯ ในไทยอย่างต่อเนื่ องและมีผลให้
อุตสาหกรรมรถยนต์ของไทยมีห่วงโซ่ อุปทานที่เข็มแข็งขึ้นเป็ นลําดับช่วยสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมการ
ผลิ ตรถยนต์ในประเทศไทย โดยเฉพาะการขยายการลงทุ นของบริ ษ ทั รถยนต์สัญ ชาติ ญี่ ปุ่ นที่ เข้ามาลงทุ นในไทย
เพิ่มขึ้ นมากนับจากปี 2530 หลังจากเกิ ดเหตุการณ์ Plaza Accord ซึ่ งในช่วงเวลานั้นเงิ นเยนแข็งค่าจนบริ ษทั สัญชาติ
ญี่ ปุ่ นต้อ งย้ายฐานการผลิ ตมายังไทยเพื่ อ ลดต้น ทุ น การผลิ ตและรั กษาความได้เปรี ยบในการแข่งขัน ประกอบกับ
ภายหลังเกิ ดวิกฤตเศรษฐกิ จในไทยปี 2540 ทางการไทยมี นโยบายผ่อนปรนให้ต่างชาติเข้ามาถือหุ ้นในกิ จการไทย
พร้อมทั้งกําหนดแผนพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ โดยตั้งเป้ าให้อุตสาหกรรมรถยนต์ในไทยมุ่งสู่ การเป็ น
ศูนย์กลางการผลิ ตรถยนต์ของภูมิ ภาคเอเซี ย (Detroit of Asia) ทําให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างอุ ตสาหกรรม
รถยนต์อย่างเห็นได้ชดั ตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมา โดยปริ มาณการผลิตรถยนต์เพิ่มขึ้นจาก 0.36 ล้านคันในปี 2540
เป็ น 1.94 ล้านคัน ในปี 2559 หรื อขยายตัว 10.2% (CAGR) และมี ก ารเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างตลาดโดยเน้น ตลาด
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ส่ งออกเพิ่มขึ้นเป็ นลําดับ นับจากปี 2551 เป็ นต้นมาปริ มาณการส่ งออกรถยนต์ของไทยมีจาํ นวนมากกว่าปริ มาณการ
จําหน่ายในประเทศ (ไม่รวมปี 2555-2556 ที่มีโครงการรถคันแรกเพื่อกระตุน้ ตลาดในประเทศ)
สถานการณ์ที่ผา่ นมา
ในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ของไทยค่อนข้างผันผวนโดยเฉพาะจากการที่รัฐบาลมีมาตรการกระตุน้
เศรษฐกิจผ่าน “โครงการรถคันแรก” ในปี 2555-2556 มีผลให้ตลาดรถยนต์ในประเทศเติบโตอย่างมากในช่วงเวลาดังกล่าวโดย
ยอดจําหน่ ายรถยนต์สู งถึ ง 1.4 ล้านคัน และ 1.3 ล้านคันในปี 2555 และ 2556 ตามลําดับ (เที ยบกับ เฉลี่ ยในปี 2550-2554 ที่ มี
ยอดขายเฉลี่ยปี ละ 0.7-0.75 ล้านคัน) ประกอบกับการส่ งออกรถยนต์ยงั คงขยายตัวต่อเนื่ องจากการส่ งออก Eco-car ตามเงื่อนไข
ของโครงการส่ งเสริ มการลงทุนของคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) มีผลให้ยอดส่ งออกรถยนต์เพิ่มขึ้นเป็ นกว่า 1 ล้าน
คัน นับ ตั้งแต่ ปี 2555 เป็ นต้น มา และปริ ม าณการผลิ ต รถยนต์ข องไทยในช่ วงเวลาดัง กล่ าวเพิ่ ม ขึ้ น มากและมี ร ะดับ สู งเป็ น
ประวัติการณ์ที่ 2.46 ล้านคัน ในปี 2556 อย่างไรก็ตาม ในปี 2557-2559 การผลิตรถยนต์ของไทยลดลงมาอยูท่ ี่ 2 ล้านคัน โดยมี
สาเหตุหลักจาการทรุ ดตัวรุ นแรงของตลาดรถยนต์ในประเทศหลังสิ้ นสุ ดโครงการรถคันแรกที่เป็ นการดึงอุปสงค์ (Demend) ใน
อนาคต หรื อความต้องการซื้ อรถยนต์ในระยะ 3-4 ปี ล่วงหน้ามารวมไว้ภายในช่วงระยะเวลาโครงการฯ โดยยอดจําหน่ายรถยนต์
ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 0.7-0.8 ล้านคันต่อปี และตลาดรถยนต์ภายในประเทศมี ภาวะการแข่งขันรุ่ นแรง เห็ นได้จากส่ วนแบ่ง
การตลาดของค่ายรถยนต์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดย Toyota มีส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศลดลงอย่างมีนยั ยะ สวน
ทางกับค่ายรถยนต์อื่น ๆ ได้แก่ Isuzu, Honda, Mitsubishi และ Nissan ที่มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น หลังมีการเปิ ดตัวรถยนต์โมเดล
ใหม่ๆ ทั้ง Eco-car และ SUV เข้ามาแข่งขันในตลาด
แนวโน้มอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมชิ้นส่ วนยานยนต์ของไทยในปี 2562-2564 คาดว่าจะมีรายได้ (ในรู ปเงินบาท) ขยายตัวต่อเนื่ อง 3-5% ต่อ
ปี โดยมี ปัจจัยหนุ นจากความต้องการชิ้ นส่ วนฯ OEM ทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่ งออก รวมทั้งความต้องการชิ้ นส่ วนฯ
REM ที่ยงั ขยายตัวต่อเนื่อง

การจําหน่ ายชิ้ นส่ วนฯ ในประเทศปี 2562 คาดว่ารายได้จะเติ บโต 0-3% YoY ส่ วนในปี 2563-2564 น่ าจะเติ บโต
2-5% ต่อปี ตามทิศทางความต้องการ ชิ้นส่ วนเพื่อใช้ในการประกอบยานยนต์ (OEM) (ภาพที่ 8)
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ทั้งนี้ วิจยั กรุ งศรี คาดการณ์ การผลิ ตรถยนต์ในปี 2562 จะหดตัว 0-2% YoY (ผลจากภาวะชะลอตัวทางเศรษฐกิ จ
กําลังซื้ อภาคเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง และการเทียบกับฐานสูงในปี 2561) และปี 2563-2564 จะเติบโตเฉลี่ย
0-2% ต่อปี ตามภาวะ เศรษฐกิจ และความต้องการเปลี่ยนรถยนต์ใหม่ของผูบ้ ริ โภคบางส่ วนที่ซ้ื อรถยนต์ในโครงการรถคันแรก
หลังจากรถยนต์มีอายุการใช้งาน 6-7 ปี รวมทั้งการเร่ งผลิตตามแผนการส่ งเสริ มการลงทุน Eco-car
ส่ วนการผลิ ตรถจักรยานยนต์ในปี 2562-2564 จะขยายตัว 2-4% YoY, 0-2% YoY และ 0-2% YoY ตามลําดับ แรง
หนุนจาก นโยบายช่วยเหลือผูม้ ีรายได้นอ้ ยของรัฐบาลผ่านโครงการรัฐสวัสดิการ และโครงการ “บสย. รักพี่วิน” เพื่อช่วยเหลือผู้
ประกอบอาชีพรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ผนวกกับการผลิตรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการย้าย
ฐานการผลิตเพื่อส่ งออกของค่ายรถจักรยานยนต์ระดับโลก

ขณะที่ ค วามต้องการชิ้ น ส่ วนเพื่ อ การทดแทน (REM) คาดว่าจะเติ บ โตต่อ เนื่ อ ง ตามการเพิ่ ม ขึ้ น ในอัตราเร่ งของ
จํานวนรถยนต์สะสมที่มีอายุมากกว่า 5 ปี (โดยเฉพาะรถยนต์ในโครงการรถคันแรกมีอายุมากกว่า 7 ปี ) ซึ่ งเป็ นกลุ่มเป้ าหมายที่
ต้อ งเปลี่ ย นชิ้ น ส่ ว นฯ ตามอายุแ ละระยะทางการใช้งาน และโครงการช้อ ปช่ ว ยชาติ ที่ ส ามารถนําค่ าใช้จ่ ายในการซื้ อ ยาง
ยานพาหนะมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปี ภาษี 2561-2562
ส่ วนการส่ งออกชิ้นส่ วนฯ มีแนวโน้มทรงตัวตามภาวะชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้ ทั้งนี้ การย้ายฐานเข้า
มาลงทุนในไทยเพิ่มขึ้นของผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนฯ ต่างชาติ โดยเฉพาะญี่ปุ่นซึ่ งมีความพร้อมด้านเงินทุน เทคโนโลยี และเป็ นโครงข่าย
เชื่อมโยงกับฐานการผลิตยานยนต์ทวั่ โลก จะหนุนให้อุตสาหกรรมชิ้นส่ วนฯ ไทยยกระดับคุณภาพและเทคโนโลยีการผลิต และ
สามารถขยายการส่ งออกได้อย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม การที่ ผผู้ ลิตต่างชาติโดยเฉพาะ SMEs ญี่ ปุ่นเข้ามาตั้งฐานการผลิตในไทยมากขึ้ น อาจกดดันให้การ
แข่งขันมีแนวโน้มรุ นแรงขึ้น โดยเฉพาะตลาด REM ซึ่ งมีผปู้ ระกอบการสัญชาติไทยจํานวนกว่า 1,100 ราย และส่ วนใหญ่เป็ น
ผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนฯ Tier 2 – Tier 3
สําหรั บ ความกังวลว่าในระยะยาวผูผ้ ลิ ต ชิ้ น ส่ วนฯ ของไทยในปั จ จุ บ ัน อาจได้รั บ ผลกระทบจากการที่ ภ าครั ฐ มี
นโยบายส่ งเสริ มการลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้ าแบตเตอรี่ และรถยนต์ไฮบริ ด โดยตั้งเป้ าให้มีรถยนต์ไฟฟ้ าจดทะเบียนสะสม 1.2
ล้านคัน ภายในปี 2579 นั้น วิจยั กรุ งศรี ประเมินว่าใน ระยะแรก ตลาดรถยนต์ไฟฟ้ าในไทยจะเติบโตอย่างค่อยเป็ นค่อยไป โดย
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ตลาดส่ วนใหญ่ยงั คงเป็ นรถยนต์ไฮบริ ด (Hybrid Electric Vehicle หรื อ HEV) และรถยนต์ไฟฟ้ าปลัก๊ อินไฮบริ ด (Plug-in Hybrid
Electric Vehicle หรื อ PHEV) ดังนั้นแนวโน้มในช่วงปี 2562-2564 ผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนฯ OEM จะยังไม่ได้รับผลกระทบมากนัก
เนื่ องจากยังคงมีความต้องการใช้ชิ้นส่ วนสําหรับระบบขับเคลื่อนเครื่ องยนต์สันดาปภายในควบคู่กบั ระบบไฟฟ้ า
(แบตเตอรี่ ) ส่ วนตลาดรถยนต์ไฟฟ้ าแบบแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle หรื อ BEV) จะยังเป็ น Niche Market จนกว่าราคา
จะปรับลดลงมาอยูใ่ นระดับที่จูงใจ โดยคาดว่าปริ มาณการใช้รถยนต์ไฟฟ้ า BEV ในไทยจะมีสัดส่ วนเพิ่มขึ้นภายในระยะเวลา
5-7 ปี เนื่ องจากมีการพัฒนาแบตเตอรี่ ลิเทียมไอออนจนทําให้มีราคาลดลงอย่างต่อเนื่ อง 11/ (ในปี 2553 ราคาแบตเตอรี่ ลิเทียม
ไอออนอยูท่ ี่ 1,200 USD/kWh ในปี 2561 ลดลงเหลือเพียง 175 USD/kWh) ซึ่ งในช่วงเวลาดังกล่าวจะเป็ นจุดพลิกผันที่สาํ คัญของ
อุตสาหกรรมชิ้นส่ วนยานยนต์ไทยซึ่ งที่ผ่านมาเน้นแต่การพัฒนาห่ วงโซ่ อุปทานอุตสาหกรรมเครื่ องยนต์สันดาปภายในมาโดย
ตลอด
เนื่องจากในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้ า BEV จะมีความต้องการชิ้นส่ วนฯ ลดลงอย่างมาก (ในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้ า BEV
ใช้ชิ้นส่ วนฯ ระบบส่ งกําลังประมาณ 20 ชิ้ น เที ยบกับรถยนต์เครื่ องยนต์สันดาปภายในซึ่ งใช้ชิ้นส่ วนฯ มากกว่า 2,000 ชิ้ น)
แบตเตอรี่ จะกลายเป็ นชิ้นส่ วนฯ หลักในการผลิตรถยนต์แทนเครื่ องยนต์โดยคิดเป็ นสัดส่ วนต้นทุนถึง 30% ของต้นทุนการผลิต
รถยนต์ไฟฟ้ า BEV

ล่าสุ ดเริ่ ม มี การลงทุ น ชิ้ น ส่ วนฯ สําหรั บ รถยนต์ไฟฟ้ าในไทยโดยเฉพาะแบตเตอรี่ อาทิ ค่ายโตโยต้าลงทุ น ผลิ ต
แบตเตอรี่ นิเกิลเมทัลไฮดราย ค่าย BMW ลงทุนผลิตแบตเตอรี่ แบบลิเทียมไอออน สถานการณ์เช่นนี้ จะกระทบความต้องการใช้
ชิ้ นส่ วนฯ บางประเภทในตลาด OEM ในระยะยาว อาทิ เครื่ องยนต์ หม้อนํ้า ท่ อไอเสี ย ระบบจ่ ายนํ้ามัน ถังนํ้ามัน ระบบจุ ด
ระเบิด เกียร์ ขณะที่ชิ้นส่ วนฯ บางประเภท (อาทิ ชิ้นส่ วนช่วงล่าง (Suspension) ตัวถัง ระบบส่ องสว่างอุปกรณ์ภายในรถ) จะยังมี
ความต้องการต่อเนื่อง เนื่องจากเป็ นชิ้นส่ วนฯ ที่ยงั มีความจําเป็ น
อีกทั้งรถยนต์ไฟฟ้ า BEV ซึ่ งควบคุมการทํางานด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ยงั จะช่วยยืดอายุการใช้งานชิ้นส่ วนฯ บาง
ประเภท อาจมีผลให้ความถี่ในการเปลี่ยนชิ้นส่ วนฯ ลดลง อาทิ ยางรถยนต์ และผ้าเบรก
นอกจากนี้ รถยนต์ในอนาคตจะมีระบบช่วยในการขับขี่ให้ปลอดภัยมากขึ้น อาจมีผลให้อตั ราการเกิดอุบตั ิเหตุลดลง
ส่ งผลให้ความต้องการชิ้นส่ วนฯ ในตลาด REM มีแนวโน้มลดลงด้วย
ข้อมูลจาก : แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม 2562-2564 อุตสาหกรรมชิ้นส่ วนยานยนต์ : https://www.krungsri.com

บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการก่อสร้างโรงงานร่ วมทุนแห่งใหม่ในประเทศกัมพูชาเมื่อ 15 กรกฎาคม 2558 โดยโรงงานแห่งนี้
เป็ นโรงงานตัดเย็บ เบาะรถยนต์ มูลค่า 250 ล้านบาทตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิ จพิ เศษปอยเปต นิ คมอุตสาหกรรม Sanco SEZ ซึ่ ง
บริ ษทั ถือหุ น้ ในสัดส่ วน 25% ร่ วมกับ บริ ษทั เอ็นเอชเค สปริ ง จํากัด (ประเทศไทย) โดยบริ ษทั ตั้งเป้ าที่จะขยายกําลังการผลิตให้
สูงกว่า 1 ล้านคันต่อปี ภายใน 2562
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โรงงานเบาะรถยนต์แห่ งนี้ ต้ งั อยูใ่ นเขตเศรษฐกิจพิเศษปอยเปต ห่ างจากชายแดนไทย-กัมพูชา เพียง 6 กิโลเมตรเท่านั้น
ทําให้สะดวกมากในการส่ งกลับเข้ามาในประเทศไทย และเหมาะที่จะส่ งออกไปยังต่างประเทศอีกด้วย ซึ่ งเรามีแผนที่จะพัฒนา
กําลังการผลิตร่ วมกับพันธมิตรรายอื่นอย่างต่อเนื่อง
ภาวะการณ์แข่งขัน
เนื่องจากในปั จจุบนั ตลาดแรงงานในประเทศจีนและเวียดนามมีอตั ราค่าจ้างที่ถูกกว่าในประเทศไทยส่ งผลให้สินค้า
ราคาถูกจากประเทศดังกล่าวได้เข้ามาแข่งขันในตลาดโลกเพิ่มมากขึ้นในหลายอุตสาหกรรม และธุ รกิจฟอกหนังก็เป็ นอีกหนึ่ ง
ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสิ นค้าราคาถูกจากประเทศจีนเช่นกัน ไม่วา่ จะเป็ น เฟอร์นิเจอร์หนัง หนังสัตว์ฟอก เครื่ องหนังต่างๆ
ทําให้การดําเนินธุรกิจในปั จจุบนั มีความยากลําบากเพิ่มมากขึ้น และบริ ษทั ส่ วนใหญ่ได้หนั มาใช้กลยุทธ์ดา้ นราคาในการแข่งขัน
เพิ่มมากขึ้น ทําให้อตั รากําไรลดลง ซึ่ งผลกระทบดังกล่าวบริ ษทั ในฐานะผูผ้ ลิตหนังฟอก เฟอร์นิเจอร์หนัง และของเล่นสัตว์เลี้ยง
ก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่ นกัน ทําให้บริ ษทั มี การทบทวนนโยบายการดําเนิ นธุ รกิ จใหม่ โดยหันไปพัฒนาและผลิตเบาะหนัง
สําหรับรถยนต์และเครื่ องตกแต่งที่ทาํ มาจากหนังซึ่ งเป็ นสิ นค้าที่ตอ้ งใช้ความชํานาญในการผลิตและสิ นค้ามีคุณภาพที่สูงขึ้น เพื่อ
เป็ นการสร้างความแตกต่างให้กบั ตัวสิ นค้าของบริ ษทั และยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและอัตรากําไรที่สูงขึ้นให้กบั สิ นค้าของ
บริ ษทั ด้วยประกอบกับการแข่งขันในธุ รกิจเบาะหนังสําหรับรถยนต์น้ ี ยงั ไม่รุนแรงมากนัก เนื่ องจากเป็ นสิ นค้าที่ ตอ้ งใช้ความ
ชํานาญในการผลิต 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 นค้าและมาตรฐานการผลิต 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
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 ลิ ตเบาะรถยนต์เพื่อจําหน่ 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 ลิตและจําหน่ ายให้กบั 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
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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
ศักยภาพการแข่งขัน
เนื่ องจากบริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตและประกอบธุ รกิจฟอกหนังมาเป็ นเวลานานกว่า 46 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
มาตรฐานในการผลิตที่สูง 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
ปกติแล้วบริ ษทั ผูผ้ ลิตเบาะรถยนต์ให้กบั ผูผ้ ลิ ตรถยนต์ต่างๆ หรื อบริ ษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์ ไม่นิยมที่ จะเปลี่ ยนผูจ้ าํ หน่ ายวัตถุดิบ
บ่อยครั้งนัก
 การจัดหาผลิตภัณฑ์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ หนัง
 นโยบายการผลิต
- เลือกใช้วตั ถุดิบที่สามารถจัดหาได้ในกลุ่มประเทศเอเชีย และประเทศใกล้เคียง เช่น ออสเตรเลีย, เวียดนาม
- ลดความสูญเสี ย เพิ่มประสิ ทธิผลการผลิต เพื่อส่ งมอบสิ นค้าคุณภาพและตรงเวลาให้กบั ลูกค้า
 สั ดส่ วนกําลังการผลิต และอัตราการใช้ กาํ ลังการผลิต ปี 2561
ผลิตภัณฑ์

หนังสั ตว์ ฟอก
(ฟุต/เดือน)

กําลังการผลิตเต็มที่
ปริ มาณการผลิตจริ ง
สัดส่ วนการใช้กาํ ลังการผลิต

2,000,000
1,200,000
60%

ของเล่นสั ตว์ เลีย้ ง
Rawhides
Munchy
กระดูกผูก กระดูกอัด หนังสั ตว์ บด
(ตัน/เดือน) (ตัน/เดือน) (ตัน/เดือน)
40
50
40
20
20
50
50%
40%
125%
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เฟอร์ นิเจอร์ หนัง
(ชิ้น/เดือน)

เบาะรถยนต์
(คัน/เดือน)

7,500
6,500
87%

24,000
15,000
63%

 สั ดส่ วนกําลังการผลิต และอัตราการใช้ กาํ ลังการผลิต ปี 2562

ผลิตภัณฑ์

หนังสั ตว์ ฟอก
(ฟุต/เดือน)

กําลังการผลิตเต็มที่
ปริ มาณการผลิตจริ ง
สัดส่ วนการใช้กาํ ลังการผลิต

2,000,000
1,200,000
60%

ของเล่ นสั ตว์ เลีย้ ง
Rawhides
Munchy

ผลิตภัณฑ์ กงึ่
กระดูกผูก กระดูกอัด หนังสั ตว์ บด สํ าเร็จรู ป
(ตัน/เดือน) (ตัน/เดือน) (ตัน/เดือน) (ตัน/เดือน)

30
25
83%

30
20
66%

60
70
116%

เฟอร์ นิเจอร์ หนัง
(ชิ้น/เดือน)

เบาะรถยนต์
(คัน/เดือน)

7,500
6,500
87%

24,000
15,000
63%

80
70
87%

 วัตถุดบิ ทีส่ ํ าคัญต่ อการผลิต
สาขาฟอกหนัง : วัต ถุ ดิ บ ที่ สําคัญ ต่ อ การผลิ ต คื อ หนั งโค และเคมี ภ ัณ ฑ์ โดยมี แ หล่ งที่ ม าทั้ง ในและ
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 8 ราย ใน
ส่ วนของเคมีภณั ฑ์มีอยูป่ ระมาณ 25 ราย
สาขาของเล่นสัตว์เลี้ยง : วัตถุดิบที่สาํ คัญต่อการผลิต กาววัว และ กาวควายที่นาํ เข้าจากต่างประเทศ และใน
ประเทศ รวมทั้งการแปรรู ปวัตถุดิบหนังหมูที่นาํ มาประยุกต์ใช้แทน (ตัว, ไส้, เปลือก, บด) ให้ได้ครบทุกกระบวนการ
 สั ดส่ วนการสั่ งซื้อวัตถุดบิ
สาขาฟอกหนัง
2560
วัตถุดบิ
มูลค่ าบาท ร้ อยละ
หนังโค
- นําเข้าจากต่างประเทศ
- ในประเทศ
เคมีภัณฑ์
- นําเข้าจากต่างประเทศ
- ในประเทศ
รวม

2561
มูลค่ าบาท ร้ อยละ

2562
มูลค่ าบาท ร้ อยละ

435.91

73

371.43

80

232.96

98

158.37

27

93.99

20

3.95

2

194.48

57

197.13

64

154.48

68

147.43
936.19

43

109.83
772.38

26

72.03
463.42
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นําเข้ าจาก
ออสเตรเลีย,อเมริ กา, ชิลี, เวียดนาม,
ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อาเจนติน่า

สิ งคโปร์,เยอรมัน,จีน,อินเดีย,เซาท์
แอฟริ กา,อิตาลี่

สาขาของเล่นสั ตว์ เลีย้ ง, สาขาเฟอร์ นิเจอร์ และ สาขาเบาะรถยนต์
สัดส่ วนการสั่งซื้ อวัตถุดิบส่ วนใหญ่จะสั่งซื้ อวัตถุดิบจากโรงฟอกหนังของบริ ษทั ฯ เอง
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 สั ญญาซื้อ – ขาย
หนังโค
:

เคมีภณั ฑ์

:

เป็ นสัญญาที่ไม่มีการผูกมัดอายุของสัญญา จองปริ มาณได้แต่ไม่ยนื ราคา ราคา
ตามสภาวะเศรษฐกิจโลกแต่จะระบุเรื่ องคุณภาพของเกรดสิ นค้า,ขนาด ปริ มาณ
เงื่อนไขเวลาการส่ งมอบ
กําหนดเรื่ องคุณภาพของสิ นค้า และการส่ งมอบ ราคาเจรจาตั้งแต่เบื้องต้น และ
การยืนราคาของเคมีภณั ฑ์จะอยูร่ ะหว่าง 1 ปี

 ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดบิ
ที่ผา่ นมาบริ ษทั ไม่เคยประสบปั ญหาการขาดแคลนเคมีภณ
ั ฑ์แต่อย่างใด แต่ในส่ วนของหนังโคจะมีปัญหา
บ้างจากความผันผวนในเรื่ องของราคาอันเนื่องมาจาก 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 อเฉลี่ยกันไป เพื่อรักษาผูจ้ ดั จําหน่ายไว้ระดับหนึ่ ง และเป็ นการกระจายความเสี่ ยงในเรื่ องการจัดหาวัตถุดิบของบริ ษทั
แต่ท้ งั นี้ บริ ษทั จะดูเรื่ องของราคา คุณภาพ และความตรงต่อเวลาในการส่ งมอบด้วย ประกอบกับผูจ้ ดั จําหน่ ายที่บริ ษทั ซื้ อ
วัตถุดิบด้วยนั้น จะมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เนื่ องจากทําการซื้ อขายกันมาเป็ นเวลานานทําให้ที่ผา่ นมาใน
อดีตบริ ษทั ไม่เคยประสบปัญหาเรื่ องขาดแคลนวัตถุดิบ
 ความเป็ นไปได้ ทจี่ ะมีสินค้ าทดแทน
ตลาดสิ นค้าในปั จจุบนั ยังไม่มีสินค้าตัวใดสามารถทดแทนสิ นค้าที่เป็ นหนังแท้ได้ ถึงแม้ในปัจจุบนั จะมีการ
พัฒนาเรื่ อง PVC SOLE ให้เข้ามาแทนที่ แต่ก็ไม่สามารถทดแทนได้ เนื่ องจากคุณสมบัติของตัวสิ นค้าเองที่ มีความเป็ น
ธรรมชาติ เช่น คุณภาพสวยงาม, ทนทาน, อายุการใช้งานคงทน, ทําความสะอาดง่าย เป็ นต้น
 ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม
ปั จจัยสําคัญของโรงงานฟอกหนัง คือ นํ้าเสี ย โดยนํ้าเสี ยจากกระบวนการผลิต จะได้รับการบําบัดก่อน
ปล่อยทิ้ง โดยผ่านระบบบําบัดนํ้าเสี ยกลางที่บริ ษทั ตั้งอยู่ ในที่น้ ี คือ เขตอุตสาหกรรมฟอกหนัง กม.30 และกากโครเมียมที่
ได้รับจากกระบวนการบําบัดจะถูกแยกออก และนําไปฝังกลบที่ศูนย์ควบคุมมลพิษ นอกจากนี้ วัตถุดิบที่เหลือใช้ ได้แก่
เศษหนัง สามารถขายได้ท้ ัง หมด อย่า งไรก็ ต ามปั จ จุ บ ัน บริ ษ ัท ได้มี ก ารผลิ ต หนัง Chrome-free เพื่ อ ลดผลกระทบต่ อ
สิ่ งแวดล้อม
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2.2 กลุ่มธุรกิจพลังงาน
ซึ่ งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ 2 ประเภท คือ 1.กิจการส่ งออกชิ้นไม้สับ และ 2.ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน
 ลักษณะผลิตภัณฑ์
กลุ่มธุรกิจพลังงาน
ในปี ที่ ผ่านมาบริ ษทั สนใจในธุ รกิจพลังงานทดแทนและได้ทาํ การศึกษาหลายโครงการ เช่น พลังงานไฟฟ้ าจากขยะ,
พลังงานไฟฟ้ าจากแสงอาทิ ตย์, พลังงานไฟฟ้ าเชื้ อเพลิงชีวมวล ฯลฯ และเห็นว่าการลงทุนในธุ รกิจพลังงานมีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่ องและมัน่ คงเป็ นการสร้ างรายได้ที่มีเสถียรภาพแบบต่อเนื่ องช่ วยกระจายความเสี่ ยงจากธุ รกิ จอุตสาหกรรมฟอกหนัง
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนในระยะยาว ซึ่ งถ้าศึกษาแล้วมีความเป็ นไปได้ก็จะเดินหน้าทําธุ รกิจนี้ เพื่อสร้างรายได้
ให้กบั บริ ษทั ต่อไป
โดยเมื่อสิ งหาคม 2559 ที่ผ่านมา บริ ษทั ได้จดั โครงสร้างและการบริ หารงานของบริ ษทั ในกลุ่มพลังงานแยกออกจาก
บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) เนื่ องจากธุ รกิจด้านพลังงานนี้ มีการบริ หารงานที่แตกต่างไปจากธุ รกิจเดิมของ
บริ ษทั ซึ่ งการลงทุนจะเน้นการลงทุนโดยร่ วมกับพันธมิตรที่มีความชํานาญในพลังงานทดแทนแต่ละประเภทและลงทุนในบริ ษทั
ที่สามารถพัฒนาและต่อยอดธุ รกิจเพื่อเป็ นฐานการผลิตเชื้อเพลิงให้แก่บริ ษทั ที่ประกอบกิจการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ าในอนาคต
ทั้งนี้การส่ งออกชิ้นไม้สับในกลุ่มธุรกิจพลังงานในปี 2559 เป็ นการเริ่ มต้นธุรกิจในกลุ่มพลังงานโดยการร่ วมกับพันธมิตรที่มีการ
รับซื้ อไม้ยคู าลิปตัสจากเกษตรกรโดยตรงและนํามาผ่านการผลิตโดยปอกและขายชิ้นไม้สับให้แก่บริ ษทั เพี่อส่ งออกให้แก่ลกู ค้าที่
ผลิ ตกระดาษซึ่ งความต้องการของลูกค้าในกลุ่มประเทศจี นและญี่ ปุ่นมี ความต้องการชิ้ นไม้สับเพี่อผลิ ตกระดาษจํานวนมาก
ดังนั้น ราคาในการส่ งออกชิ้ น ไม้สับ จึ งขึ้ น อยู่กับ คุ ณ ภาพของชิ้ น ไม้สั บ และอัตราแลกเปลี่ ยนในช่ วงเวลานั้น ๆ นอกจากนี้
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ของชิ้นไม้สับคือเปลือกไม้ สามารถนํามาเป็ นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้ าชีวมวลได้ต่อไป
1. ธุรกิจส่ งออกชิ้นไม้ สับ
- ในปี 2559 บริ ษทั มีรายได้จากกลุ่มธุรกิจพลังงานจาก บริ ษทั ชัยวัฒนาเอ็กพอร์ ตจํากัด ซึ่ งประกอบกิจการส่ งออกชิ้น
ไม้สับเท่านั้น โดย บริ ษทั เข้าร่ วมลงทุนกับบริ ษทั แก้วลําดวน กรุ๊ ป จํากัด ดําเนิ นธุ รกิจเกี่ยวกับการผลิต และจําหน่ายชิ้นไม้สับ
จากไม้ยคู าลลิปตัส ซึ่ งเปลือกไม้ที่เหลือจากกระบวนการผลิต สามารถนําไปใช้เป็ นเชื้ อเพลิงสําหรับโรงไฟฟ้ าชีวมวลได้ โดย
เป็ นการดําเนิ นธุ รกิจส่ งออกชิ้นไม้สับจากไม้ยคู าลิปตัสไปยังต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น จีน เป็ นต้น และกลุ่มลูกค้าส่ วน
ใหญ่ เป็ นประเภทโรงงานผลิ ตเยื่อกระดาษ นอกจากนั้น บริ ษทั ได้กาํ หนดเป้ าหมายทางธุ รกิ จทั้งในระยะสั้ น และระยะยาว
สําหรับการดําเนิ นการโครงการดังกล่าวโดยนําผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตชื้นไม้สับจากไม้ยคู าลิปตัสซึ่ งก็คือเปลือกไม้
และเศษไม้ เศษวัสดุ เหลือใช้ทางการเกษตร มาเป็ นเชื้ อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้ าจากเศษไม้ และไม้สับ ขนาด 9.5 เมกะวัตต์ มี
วัตถุประสงค์เพื่อทําการพัฒนาระบบการผลิตไฟฟ้ าจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร อนึ่ ง โครงการนี้ เป็ นโครงการผลิตไฟฟ้ า
จากพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer : VSPP) ไฟฟ้ าที่โครงการผลิตได้จะส่ งเข้าเครื อข่ายสายส่ ง
ของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.) การดําเนิ นงานของโครงการนี้ เป็ นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้การส่ งเสริ มให้มีผผู้ ลิต
ไฟฟ้ าพลัง งานหมุ น เวี ย นขนาดเล็ ก มาก (VSPP) เข้า มามี ส่ ว นร่ ว มในการผลิ ต ไฟฟ้ า และส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารใช้ท รั พ ยากร
ภายในประเทศอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและยัง่ ยืน อีกทั้งยังลดการพึ่งพาการผลิตไฟฟ้ าจากเชื้อเพลิงเชิงพาณิ ชย์ (เชื้อเพลิงฟอสซิ ล
ต่างๆ) และทดแทนการผลิตไฟฟ้ าที่ใช้เชื้ อเพลิงจากถ่านหิ น ซึ่ งมีส่วนทําให้เกิ ดภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ ยงั เป็ นการนําวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตรไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม สร้างรายได้ให้กบั ชาวบ้านในชุมชนจากการ
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จัดเก็บและจําหน่ายเศษวัสดุเหลือใช้ ตลอดจนสร้างความมัน่ คงด้านพลังงานให้กบั ชุมชน นอกจากนั้นทางบริ ษทั ได้ต้ งั เป้ าหมาย
ทางธุรกิจไว้ เพื่อจะได้สามารถดําเนินกิจการให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งประกอบไปด้วย
- เป้ าหมายระยะสั้น คือ มุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานชีวมวลที่มีศกั ยภาพ สามารถผลิตและจําหน่ ายกระแสไฟฟ้ า
ให้แก่ กฟภ. ภายใต้สัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าระยะยาว (Power Purchase Agreement: PPA) กับผูผ้ ลิตไฟฟ้ าขนาดเล็ก (Very
Small Power Producer: VSPP)
- เป้ าหมายระยะกลาง คือ การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ๆ ให้มีความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ เพิ่มสู งขึ้ น
รวมถึงการใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อนําไปสู่ การสร้างความเข้มแข็งให้กบั การผลิตพลังงานทดแทนระดับชุมชน
- เป้ าหมายระยะยาว คื อ การพัฒ นาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ ๆ ที่ มี ความคุ ม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ ไปสู่ ตลาด
ส่ งออกเชื้อเพลิงชีวมวลและการส่ งออกเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในภูมิภาคอาเซี ยน
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษทั ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ ต จํากัด มีมติให้ยกเลิกการทําธุ รกรรมต่าง ๆ ของบริ ษทั เนื่ องจากการ
ประกอบธุรกิจส่ งออกชิ้นไม้สับที่ผา่ นมามีการแข่งขันกันอย่างมาก และปั จจุบนั ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น และปริ มาณไม้ยคู าที่ออกสู่
ตลาดเป็ นจํานวนมาก ทําให้มีราคาชิพยูคาที่ส่งออกปรับราคาลดลงค่อนข้างรุ นแรง จากราคาเฉลี่ยที่ 134 – 135 เหรี ยญต่อ BDT
ปรับลดลงเหลือ 122 – 125 เหรี ยญต่อ BDT ประกอบกับมีปัญหาเรื่ องบริ ษทั แก้วลําดวน กรุ๊ ป จํากัด ค้างชําระเงินมัดจําค่าสิ นค้า
ซึ่ งอยู่ระหว่างการแก้ไ ขปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น อี ก ทั้งค่ าเงิ น บาทปรั บ ตัวแข็งค่ าขึ้ น เมื่ อ เที ย บกับ เงิ น ดอลล่ าร์ ส หรั ฐส่ งผลให้มี ผ ล
ประกอบการขาดทุนอย่างต่อเนื่ อง จึงเห็นควรว่าหากบริ ษทั ยังทําธุ รกรรมต่าง ๆ ต่อไป จะทําให้มีผลต่อการประกอบการจึงให้
ยกเลิกการทําธุรกรรมต่าง ๆ ทั้งหมดก่อน หากแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วเสร็ จจึงจะพิจารณาในการเริ่ มทําธุรกรรมต่าง ๆ ต่อไป
2. ธุรกิจผลิตและจําหน่ ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
ธุรกิจจําหน่ ายกระแสไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล
- ใบปี 2559 บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั คือ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด ได้ลงทุนซื้ อหุ น้ จากผูถ้ ือหุ ้นเดิมในสัดส่ วนร้อยละ
100 ของบริ ษ ทั โคกเจริ ญ กรี น เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด ต่อมาได้เปลี่ ยนชื่ อใหม่เป็ นบริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จํากัด ปั จจุ บนั มี ทุ นจด
ทะเบียนจํานวน 300 ล้านบาท เพื่อดําเนิ นการโครงการโรงไฟฟ้ าชีวมวลเป็ นโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้ าจากเปลือกไม้ยคู าลิปตัส
และไม้เบญจพรรณขนาดกําลังการผลิต 9.6 เมกะวัตต์และได้มีการทําข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมตามสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า VSPPPEA-042/2558 โดยเปลี่ ยนอัตราค่าไฟฟ้ าอัตราแบบ Adder เป็ นอัตราแบบ Feed in Tariff (Fit) กับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค เมื่ อ
วันที่ 17 ตุลาคม 2559 และมีอายุโครงการ 15 ปี 4 เดือน นับจากวันเริ่ มต้นซื้ อขายไฟฟ้ า (COD) ทั้งนี้ ไฟฟ้ าที่โครงการผลิตได้จะ
จําหน่ ายเข้าเครื อข่ายสายส่ งของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.) ในปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าสู งสุ ด 8 เมกะวัตต์ ที่ ระดับแรงดัน
22,000 โวลท์ มีจุดรับซื้ อไฟฟ้ าอยูท่ ี่จุดติดตั้งที่ ตําบลศาลาลําดวน อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยบริ ษทั กรี น เพาเวอร์
2 จํากัด ได้ทาํ สัญญาซื้ อขายไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค โดยระบุวนั เริ่ มต้นซื้ อขายไฟฟ้ า (SCOD) ภายในวันที่ 16 ตุลาคม
2560 และบริ ษทั ได้รับใบอนุ ญ าตประกอบกิ จการโรงงาน (ร.ง.4) เมื่ อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ ผ่านมา ณ วันที่ 15 กันยายน
พ.ศ.2560 ที่ ประชุมคณะกรรมการบริ หารการรับซื้ อไฟฟ้ าครั้งที่ 6/2560 ของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคมีมติเห็ นชอบให้เลื่อนวัน
SCOD ออกไปอีกเป็ นระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วนั ที่ครบกําหนดในสัญญามีกาํ หนดวัน SCODใหม่เป็ นวันที่ 16 เมษายน 2561
และเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 และเริ่ มรับรู ้รายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้ าเชิงพาณิ ชย์โดยจะมีอตั รารับซื้ อไฟฟ้ า 4.54 บาท/หน่วย
ใน 8 ปี แรก หลังจากนั้น ราคา 4.24 บาท/หน่วย
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ภาพวันเปิ ดโรงไฟฟ้าชีวมวลอย่ างเป็ นทางการ 28 มิ.ย.2561

ภาพถ่ ายโรงงานไฟฟ้าชีวมวล ของ บริษัท กรีน เพาเวอร์ 2 จํากัด
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ภาพถ่ ายโรงงานไฟฟ้าชีวมวล ของ บริษัท กรีน เพาเวอร์ 2 จํากัด

ระบบการลําเลียงเชื้อเพลิง
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ลานเก็บเชื้อเพลิงนอกอาคาร

อาคารเก็บเชื้อเพลิง
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อัตราการรับซื้ อไฟฟ้ าจาก กฟภ
โดยองค์ประกอบของรายได้ตามสัญญาที่กล่าวถึงข้างต้นสามารถแบ่งเป็ น 3 องค์ประกอบ และมีการกําหนด
สมการตามที่กาํ หนดในสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า (PPA) มีรายละเอียด ดังนี้
1. อัตรารั บ ซื้ อไฟฟ้ 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)
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 จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามอัตราเงินเฟ้ 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

ธุรกิจจําหน่ ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ ฟาร์ ม)
- ในปี 2559 บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั คือ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น เพาเวอร์ จํากัด ได้เข้าลงทุนซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนใน บจ.บลู
โซลาร์ฟาร์ม 3 ในสัดส่ วนร้อยละ 49 คิดเป็ นจํานวนหุ น้ 588,000 หุ ้น โดยมีทุนจดทะเบียน 120,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ น้ สามัญ
1,200,000 หุ ้น มูลค่าหุ น้ ละ 100 บาท เพื่อดําเนินโครงการผลิตกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ “โซลาร์ ฟาร์ ม” โครงการนี้
มี PPA แล้ว เลขที่ PVF2-PEA-051/855 เมื่ อ 31 ส.ค. 59 โดย บริ ษ ัท บลูโ ซลาร์ ฟ าร์ ม 3 จํากัด ได้รั บ แต่งตั้งเป็ นผูส้ นับ สนุ น
โครงการจากสหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สมุทรสาคร จํากัด เข้าทําสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่ วน
ภูมิภาคในปริ มาณรับซื้ อพลังงานไฟฟ้ าสู งสุ ด 5.0 เมกะวัตต์ มีระยะเวลา 25 ปี นับจากวันกําหนดจ่ายไฟฟ้ าเข้าระบบเชิงพาณิ ชย์
(SCOD) คือวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ปั จจุบนั ได้รับอนุ ญาตให้ประกอบกิจการโรงงานจากอุตสาหกรรมจังหวัด แล้วเมื่อ 13 ต.ค.
59 ตามหนังสื อที่ สค.0033(3)/11695 และได้จาํ หน่ายไฟฟ้ าเข้าสู่ ระบบเชิงพาณิ ชย์ให้แก่การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคแล้ว เมื่อ 28 ธ.ค.
59 โดยก่อนรับรู ้รายได้ ได้ผา่ นการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้ า และสามารถรับรู้รายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้ าเชิงพาณิ ชย์ต้ งั แต่วนั ที่ 9
ม.ค. 2560
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ได้รับอนุ มตั ิวงเงินสิ นเชื่อ เพื่อสนับสนุ นโครงการเป็ นจํานวน 200 ล้านบาท ระยะเวลา
การกู้ 11 เดือน จาก ธนาคากรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) และได้ทาํ สัญญาเงินกูแ้ ล้วเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560

39

อัตราการรับซื้ อไฟฟ้ าจาก กฟภ. (พลังงานแสงอาทิตย์)
อัตรารับซื้ อไฟฟ้ าในรู ปแบบ FiT ที่ประกาศใช้ในปี 2558 : สําหรับโครงการ VSPP กลุ่มพลังงานธรรมชาติ
FiT Premium (บาท/หน่วย)
FiT
ระยะเวลาสนับสนุน
สําหรับโครงการในพื้นที่
กําลังผลิต (MW)
(บาท/หน่วย)
(ปี )
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

การคํานวณค่าไฟฟ้ าของปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าส่ วนที่เกิน (Capacity Factor CCF)
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ได้มีการรับซื้ อไฟฟ้ าโครงการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สําหรับ
หน่ วยงานราชการและสหกรณ์ ภ าคการเกษตร อัตรา Feed-in Tariff (FiT) ตามระเบี ยบคณะกรรมการกํากับ กิ จการพลังงาน
กําหนดให้การไฟฟ้ าฝ่ ายจําหน่ายรับซื้ อไฟฟ้ าเข้าระบบสําหรับปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าในส่ วนที่ไม่เกิน Capacity Factor (CF) จะ
ได้รับอัตรารับซื้ อไฟฟ้ าในอัตรา FiT ตามประกาศรับซื้ อไฟฟ้ าที่ได้รับตามแต่ละกรณี สาํ หรับปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าในส่ วนที่เกิน
CF จะได้รั บ อัต รารั บ ซื้ อ ไฟฟ้ าเท่ ากับ อัต ราค่ าไฟฟ้ าขายส่ งเฉลี่ ย ณ ระดับ แรงดัน 11-33 กิ โ ลโวลต์ (อัต ราขายส่ งเฉลี่ ย ใน
ระยะเวลา 12 เดือน) ที่การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย (กฟผ.) ขายให้การไฟฟ้ าฝ่ ายจําหน่าย รวมกับค่าไฟฟ้ าตามสู ตรการ
ปรับอัตราค่าไฟฟ้ าอัตโนมัติขายส่ งเฉลี่ย (FiT ขายส่ งเฉลี่ยในระยะเวลา 12 เดือน) ทั้งนี้ อัตรารับซื้ อไฟฟ้ าดังกล่าวจะต้องไม่เกิน
อัตรารับซื้ อไฟฟ้ า FiT ตามประกาศรับซื้ อไฟฟ้ าที่ได้รับตามแต่ละกรณี
กรณี ที่ ผูผ้ ลิ ต ไฟฟ้ ามี ป ระมาณพลังงานไฟฟ้ าสะสมเกิ น CF ที่ ก ําหนดก่ อ นครบ 1 ปี (เดื อ นมกราคม-ธัน วาคม)
สํานักงานคณะกรรมการกํากับ กิ จการพลังงาน (สํานักงาน กกพ.) ได้กาํ หนดแนวทางการดําเนิ นงานโดยให้การไฟฟ้ าส่ วน
ภูมิภาค บันทึ กปริ ม าณพลังงานไฟฟ้ าในส่ วนที่ เกิ น CF ของผูผ้ ลิ ตไฟฟ้ าแต่ละโครงการไว้ และจ่ายให้ผูผ้ ลิ ตไฟฟ้ าในเดื อน
มกราคมของปี ถัดไปภายหลังจากที่ กฟผ. ได้มีการคํานวณอัตราขายส่ งเฉลี่ยและ Ft ขายส่ งเฉลี่ยในระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่าน
มาแล้ว (เดือนมกราคม-ธันวาคม) และแจ้งให้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคทราบ เพื่อคํานวณค่าไฟฟ้ าของปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าใน
ส่ วนที่เกิน CF และจ่ายให้ผผู้ ลิตไฟฟ้ าต่อไป
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจะชําระเงินค่าซื้ อไฟฟ้ าประจําเดือนของปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าในส่ วนที่ไม่เกิน CF ในอัตรารับ
ซื้ อ ไฟฟ้ า FiT สําหรั บ ปริ ม าณพลังงานไฟฟ้ าในส่ วนที่ เกิ น CF การไฟฟ้ าส่ วนภูมิ ภาคจะดําเนิ นการบัน ทึ กและแจ้งปริ ม าณ
พลังงานไฟฟ้ าในส่ วนที่เกิน CF ดังกล่าว ให้ผผู ้ ลิตไฟฟ้ าทราบในหนังสื อแจ้งการคํานวณค่าไฟฟ้ าในส่ วนที่เกิน CF ประจําเดือน
และจะดําเนิ นการนําส่ ง ใบแจ้งรับเงินค่าซื้ อไฟฟ้ าในส่ วนที่เกิน CF ให้ภายหลังจากที่ กฟผ. แจ้งอัตราขายส่ งเฉลี่ยและ FiT ขาย
ส่ งเฉลี่ยในระยะเวลา 12 เดือนที่ผา่ นมาแล้ว (เดือนมกราคม-ธันวาคม) ให้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาครับทราบ
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ภาพถ่ ายบริษัท บลู โซลาร์ ฟาร์ ม 3 จํากัด

ภาพถ่ ายโครงการไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
41

โครงการพลังงานทดแทนจากเชื้อเพลิงขยะ
- บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั คือ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัดได้เข้าร่ วมลงทุนกับบริ ษทั แซดดับบลิว เพาเวอร์ คือ บริ ษทั
เวสท์ แมนเนจเม้นท์ 1 จํากัด (ปั จจุบนั ปิ ดกิจการและชําระบัญชีเรี ยบร้อยแล้ว) โดยการดําเนินการโครงการดังกล่าวจะดําเนินการ
ในชื่ อบริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 1 จํากัด “GP1” แทน และประกอบธุ รกิ จคัดแยกและจัดการขยะเพื่อเป็ นเชื้ อเพลิงจําหน่ ายให้กบั
โรงไฟฟ้ า รวมทั้งการลงทุ นในบริ ษทั ประกอบธุ รกิ จผลิตพลังงานไฟฟ้ าจากเชื้ อเพลิงขยะโดยการเข้าลงทุ นดังกล่าวผ่านการ
อนุ มตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น เมื่ อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ซึ่ งปั จจุบนั โครงการอยูร่ ะหว่างการรอกฎกระทรวง เนื่ องจาก
เดิ ม โครงการดําเนิ น การภายใต้ พรบ. การให้เอกชนร่ วมลงทุ น ในกิ จการของรั ฐ และต่อ มา นโยบายของภาครั ฐเปลี่ ยน ให้
ดําเนิ นการโครงการภายใต้ พ.ร.บ.รักษาความสะอาด และความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง ฉบับที 2 พ.ศ.2560 ทําให้
กระบวนการในการได้มาซึ งสัญญากําจัดขยะ ต้อง เริ่ มใหม่ให้เป็ นไปตาม พ.ร.บ. ที่มีผลบังคับใช้เมื่อต้นปี 2560 โดยบริ ษทั อยู่
ระหว่างการรอขั้นตอนและกระบวน การทั้งหมดว่าจะเริ่ มขั้นตอนใด ซึ งจําเป็ นต้องรอกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อยของบ้านเมื อง พ.ศ. 2535 ซึ งจะดําเนิ นการแก้ไขตามพระราชบัญ ญัติขา้ งต้นนี้
ประกาศออกมาให้แน่ ชัดเพื่อ ให้ส อดคล้องกับกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง และต่อมาได้มีป ระกาศจากคณะกรรมการกํากับ กิ จการ
พลังงาน เรื่ องการจัดหาไฟฟ้ าโครงการผลิตไฟฟ้ าจากขยะชุมชนในรู ปแบบ Feed-in Tariff (FiT) (ฉบับที่5) พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่
6 กันยายน 2561โดยมีกรอบระยะเวลาการดําเนินงาน ดังนี้
ขั้นตอนที่
1.
2.
3.
4.
5.

กําหนดระยะเวลา
15 - 24 พฤศจิกายน 2560
28 พฤศจิกายน 2560
1 ธันวาคม 2560 - 31 มีนาคม 2562
ภายใน 30 เมษายน 2562
ภายในวันที่ 28 สิ งหาคม 2562

กิจกรรม
การไฟฟ้ าฝ่ ายจําหน่ายเปิ ดรับตรวจสอบจุดเชื่อมโยงโครงข่ายระบบไฟฟ้ า
การซักซ้อมความเข้าใจในการยืน่ คําร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้ า
การยืน่ คําร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้ า
ประกาศรายชื่อผูท้ ี่ผา่ นการพิจารณาตามความพร้อม
ลงนามในสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า

โดยเจ้าของโครงการคือ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เทศบาลองค์การบริ หารส่ วนตําบล กรุ งเทพมหานคร เมืองพัทยา
และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นซึ่ งได้รับการพิจารณาให้เป็ นเจ้าของโครงการตามประกาศนี้
ผูร้ ่ วมลงทุนโครงการคือ นิติบุคคลประเภทบริ ษทั จํากัด หรื อ บริ ษทั มหาชนจํากัด ซึ่ งได้รับความเห็นชอบให้ร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ หรื อ ตามกฎหมายอื่นที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
“ ทั้งนี้ พืน้ ที่โครงการของบริ ษัทที่จะลงทุนไม่ ได้ อยู่ในที่ต้ังที่มีความพร้ อมและสามารถดําเนินโครงการในระยะนี้ได้
แต่ พืน้ ที่ของบริ ษัทอยู่ในที่ต้ังที่มีศักยภาพและอยู่ระหว่ างการพิจารณาโครงการซึ่ งกําลังอยู่ในกระบวนการจัดหาจุดเชื่ อมโยง
โครงข่ ายระบบไฟฟ้า ในระยะต่ อไป ” และรอหนังสื อจากทางคณะกรรมการกิจการพลังงาน หรื อ กรมส่ งเสริ มการปกครอง
ท้องถิ่นต่อไป
โดยคาดว่าโครงการที่มีความพร้อมแต่ระบบสายส่ ง (Feeder) ยังไม่รองรับจะต้องพิจารณาแนวทางการรับซื้ อไฟฟ้ าใน
ปี 2563 ล่าสุ ดเมื่อปลายปี 2562 ที่ผา่ นมา เจ้าของโครงการตามที่กล่าวข้างต้น ได้ออกรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) โครงการ
บริ หารจัดการและการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนลงทุนโดยเอกชนก่อน โดยใช้วิธีคดั เลือกโดยไม่ใช้วิธีประมูลและจะพิจารณาโดย
ใช้ห ลักเกณฑ์ดา้ นคุ ณ ภาพตามหลักเกณฑ์ขอบเขตงาน (TOR) โดยบริ ษ ทั กรี น เพาเวอร์ 1 จํากัด ได้รับ การพิ จารณาให้เป็ น
ผูด้ าํ เนิ นการโครงการบริ ห ารจัดการขยะและการกําจัดขยะมูลฝอยชุ มชน ลงทุ นโดยเอกชนเทศบาลนคร นครสวรรค์ ซึ่ งอยู่
ระหว่างการเสนอผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิจดั ซื้ อจัดจ้าง และคาดว่าจะเข้าทําสัญญาโครงการบริ หารจัดการขยะและการกําจัดขยะมูลฝอย
ภายในมิถุนายน 2563 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะเป็ นเพียงการลงทุนในการบริ หารจัดการและการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนก่อน
และจะได้มีการพิจารณาเป็ นโครงการผลิตกระแสไฟฟ้ าจากขยะชุมชนตามนโยบายภาครัฐในลําดับต่อไป
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โครงการลงทุนใน บริษัท รักษ์ บ้านเรา จํากัด (ธุรกิจคัดแยกขยะและผลิตไฟฟ้าจากขยะ)
- บริ ษทั ย่อย ของบริ ษทั คือ บจ.ชัยวัฒนา กรี น ได้เข้าร่ วมลงทุนกับ บริ ษทั รักษ์บา้ นเรา จํากัด เพื่อดําเนิ นธุ รกิจคัดแยก
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 โดย บริ ษทั รักษ์บา้ นเรา จํากัด ก็สามารถคัดแยกได้วนั ละ 150 ตัน เช่นกัน
ในช่วงปลายปี 2560 บริ ษทั รักษ์บา้ นเรา จํากัด มี การลงทุนปรับปรุ งระบบในการคัดแยกขยะเพิ่มอีกหนึ่ งไลน์ และ
จัดซื้ ออุปกรณ์ ในการคัดแยกขยะทดแทนอุปกรณ์ชุดเก่า ในมูลค่าการลงทุนประมาณ 10 ล้านบาท และปรับปรุ งบ่อหมักขยะ
เพื่อให้เกิดแก๊สมีเทน จํานวน 6 บ่อ ในวงเงินประมาณ 2 ล้านบาท ซึ่ งดําเนินการเรี ยบร้อยแล้ว ทําให้บริ ษทั ฯ มีความสามารถใน
การสร้างรายได้ และความสามารถในการกําไรเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้มีการตัดจ่ายทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ออกไป
เป็ นค่าใช้จ่ายในปี 2560 ทําให้กาํ ไรในปี 2560 ลดลงกว่าปี 2559 แต่เป็ นการลดภาระค่าใช้จ่ายในปี ต่อ ๆ ไป โดยกลยุทธ์และ
เป้ าหมายของบริ ษทั ในการลงทุนในธุ รกิจกลุ่มพลังงานทดแทนของบริ ษทั บริ ษทั คาดการณ์วา่ การเข้าสู่ ธุรกิจพลังงานเป็ นการ
ลงทุนในกลุ่มธุ รกิจพลังงานที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่ องและมัน่ คงซึ่ งจะเป็ นการสร้างรายได้ที่มีเสถียรภาพแบบต่อเนื่ องให้กบั
บริ ษทั และช่วยกระจายความเสี่ ยงจากธุ รกิจอุตสาหกรรมฟอกหนังซึ่ งเป็ นธุรกิจหลักในปั จจุบนั ที่มุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์เบาะ
หนังและชิ้นส่ วนหนังสาหรับรถยนต์ ทําให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนให้แก่บริ ษทั ในระยะยาวได้ และถือได้ว่า
การลงทุนดังกล่าวจะสามารถสร้างผลการดําเนินงานที่ดี ทําให้รายได้ กําไร และสร้างกระแสเงินสดรับที่แน่นอนให้กบั บริ ษทั ได้
ในอนาคต
 การตลาดและภาวการณ์ แข่ งขันของกลุ่มธุรกิจพลังงาน

 นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์ และบริการทีส่ ําคัญ
สําหรับกลุ่มธุ รกิจพลังงานมี 2 ผลิตภัณฑ์ คือ ส่ งออกชิ้นไม้สับ, ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน
ซึ่ งการผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทนเป็ นการขายไฟฟ้ าให้แก่การไฟฟ้ าเท่านั้น ส่ วนการส่ งออกชิ้นไม้สับ
ในปี 2559 มี การส่ งออก 100% ไปยังกลุ่มประเทศญี่ ปุ่นและจี น ในปี 2560 มี รายได้จากการส่ งออกชิ้ นไม้สับ 52.71 ล้านบาท
และในปี 2561 บริ ษทั ไม่มีรายได้จากการส่ งออกชิ้นไม้สับ
 แนวโน้ มและภาวะอุตสาหกรรม
ในปี 2562 รายได้ของบริ ษทั ที่ มาจากกลุ่มพลังงานมีเพียงรายได้จากการผลิตและจําหน่ ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงาน
ทดแทน มี สัดส่ วนต่อรายได้คิดเป็ นร้ อยละ 17.10 ของรายได้จากการขายและบริ การของบริ ษ ทั ตามลําดับ ในการวิเคราะห์
แนวโน้มและภาวะอุตสาหกรรมจึงมีความจําเป็ นต้องแยกการวิเคราะห์ออกดังนี้
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 าหมายที่ ทางการได้
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
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พบว่า กลุ่ ม พลัง งานที่ มี แ นวโน้ ม การผลิ ต เข้าใกล้เป้ าหมายที่ สุ ด ได้แ ก่ พลังงานชี ว มวล รองลงมาคื อ พลัง งาน
แสงอาทิตย์ และขยะ ส่ วนพลังงานลมนั้นถือว่าห่ างไกลเป้ าหมายมากพอสมควร ทั้งนี้ ในส่ วนของพลังงานชี วมวลนั้น ถือเป็ น
พลังงานทดแทนในกลุ่ ม แรกๆ ที่ ภ าครั ฐให้ก 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
คืนกลับ ให้ กฟผ. ในรู ปของการขายไฟแบบผูผ้ ลิตไฟรายเล็กและรายเล็กมาก (SPP และ VSPP) มากกว่าที่ จะเป็ นการเข้ามา
ลงทุนของผูป้ ระกอบการรายใหม่ที่ไม่ได้มี By Product หรื อเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตอยูก่ ่อนแล้ว
สัดส่ วนการใช้พลังงานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟ้ าของไทย
พลังงานทดแทน
หน่วย
2560
2561
เป้ าหมาย ปี 2568 เป้ าหมาย ปี 2579
พลังงานลม
MW
627.82
1,102.82
371.16
3,002.00
แสงอาทิตย์
MW
2,697.26
2,962.44
2,484.94
6,000.00
ขยะ
MW
191.47
317.82
440
550.00
ก๊าซชีวภาพ
MW
475.42
505.24
533.94
1,280.00
พลังงานนํ้าขนาดเล็ก
MW
182.28
187.72
228.89
376.00
ชีวมวล
MW
3,157.28
3,372.94
3,571.06
5,570.00
พลังงานนํ้าขนาดใหญ่
MW
2,906.40
2,919.66
2,906.40
2,906
พลังงานทดแทนอื่น ๆ
MW
0.30
(พลังความร้อนใจ้พิภพ)
รวม
MW
10,237.93
11,368.94
10,536.39
19,684.00
ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ข้อมูลล่าสุ ดเดือนพฤษภาคม 2562)

ในระยะหลัง ภาครั ฐได้เริ่ ม หัน มาให้การสนับ สนุ นการผลิ ตไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทนประเภทอื่ นๆ เพิ่มมากขึ้ น
เพื่อให้กา้ วไปสู่ แผนที่ ได้ต้ งั เป้ าหมายไว้ ว่าจะต้องมี สัดส่ วนการใช้พลังงานทดแทนให้ถึงร้อยละ 20 ของการใช้พลังงานขึ้ น
สุ ดท้าย โดยกําหนดอัตรารับซื้ อไฟฟ้ าในรู ปแบบ FIT ให้มีระยะเวลาสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ านาน 20-25 ปี จูงใจให้เกิดการลงทุนใน
ธุรกิจพลังงานทดแทนอื่นๆ มากขึ้น อาทิพลังงานแสงอาทิตย์ ขยะ และพลังงานลม ซึ่ งก็ได้รับการตอบรับดีพอสมควร
สําหรับแนวโน้มธุ รกิ จพลังงานทดแทนในปั จจุ บนั ยังสามารถเติบโตต่อไปได้โดยแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้ าของ
ประเทศเป็ นแผนหลักในการจัดหาพลังงานไฟฟ้ าของประเทศให้เพี ยงพอกับ ความต้อ งการใช้ เพื่ อ รองรั บ การเติ บ โตทาง
เศรษฐกิจของประเทศรวมถึงจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น กระทรวงพลังงาน (พน.) ร่ วมกับการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
(กฟผ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้จดั ทําแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทย พ.ศ.2561-2580 (PDP2018) ซึ่ งกรอบ
ระยะเวลาของแผนมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ปี 2561-2580)
การจัดทําแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทยที่ ผ่านมา จะพิจารณาให้น้ าํ หนักความสําคัญเฉพาะการจัดหา
ไฟฟ้ าให้เพียงพอต่อความต้องการไฟฟ้ าในภาพรวมของทั้งประเทศเป็ นหลักโดยไม่ได้พิจารณาถึงเงื่อนไขด้านการกระจายระบบ
ผลิตไฟฟ้ า หรื อการบริ หารแหล่งเชื้อเพลิงที่มีรายละเอียดแยกตามภูมิภาครวมถึงการกําหนดโรงไฟฟ้ าเพื่อความมัน่ คงในแต่ละ
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พื้นที่ ประกอบกับสถานการณ์การใช้ไฟฟ้ าที่ผา่ นมามีการเปลี่ยนแปลงไปจากค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้ าเดิมที่ใช้จดั ทํา
แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทย พ.ศ.2558 - 2579 (PDP2015) อีกทั้ง แผน PDP2015 ได้ดาํ เนินการมาเป็ นระยะเวลา
หนึ่ งแล้ว กระทรวงพลังงานจึ งได้นาํ แผน PDP2015 มาทบทวนและปรับปรุ ง เพื่อให้การวางแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้ าของ
ประเทศสอดคล้อ งกับ ความต้อ งการใช้ไ ฟฟ้ าที่ เปลี่ ย นแปลงไปอัน เป็ นผลมาจากการเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ และการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดา้ นการผลิตไฟฟ้ าที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสะท้อนกับแนวนโยบายของรัฐบาล และ
แผนยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี โดยมีการพิจารณาการพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้ าให้เหมาะสมกับความต้องการใช้ไฟฟ้ าและศักยภาพการ
ผลิ ตในแต่ละภูมิภาค นอกจากนี้ ยังได้คาํ นึ งถึ งความเชื่ อมโยงระหว่างการลงทุ นในการผลิตไฟฟ้ า ความมัน่ คงของระบบส่ ง
ไฟฟ้ าเพื่อให้การบริ หารจัดการของระบบไฟฟ้ าเกิดความคุม้ ค่าสู งสุ ด และการส่ งเสริ มกิจการไฟฟ้ าเพื่อเพิ่มการแข่งขันภายใต้
การกํากับดูแลให้มีประสิ ทธิภายสู งสุ ดและคงไว้ซ่ ึ งความมัน่ คง
แนวทางการจัดทําแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2561 - 2580 (PDP2018)
แนวทางการจัดทําแผน PDP2018 ประกอบด้วย 4 ส่ วนหลักได้แก่
1) โรงไฟฟ้ าตามนโยบายการส่ งเสริ มของภาครัฐ : ส่ งเสริ มการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียนได้แก่ ขยะชุมชนและ
โรงไฟฟ้ าชีวมวลประชารัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็ นต้น
2) โรงไฟฟ้ าหลักประเภทเชื้ อเพลิงฟอสซิ ล ประกอบด้วย โรงไฟฟ้ า กฟผ. ผูผ้ ลิตไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ผูผ้ ลิต
ไฟฟ้ าเอกชนรายเล็ก (SPP) และรับซื้ อไฟฟ้ าจากต่างประเทศ โดย (1) จัดสรรโรงไฟฟ้ าหลักเพื่อความมัน่ คงรายภูมิภาคแบ่งเป็ น
7 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนื อ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคกลาง ภาคใต้ และเขตนครหลวง (2)
จัดสรรโรงไฟฟ้ าหลัก ตามความจําเป็ นและเพียงพอต่อการรักษาความมัน่ คงของระบบไฟฟ้ ารายภูมิภาค ทั้งนี้ กฟผ. ยังเป็ นผูด้ ูแล
รักษาความมัน่ คงของระบบไฟฟ้ า
3) โรงไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียนตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน (AEDP) ประกอบด้วย ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยนํ้าร่ วมกับโรงไฟฟ้ าพลังนํ้า และพลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ โดยมีเป้ าหมายการรับซื้ อเป็ น
รายปี ตามนโยบายการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียน และรับซื้ อด้วยราคาไม่เกินกว่า Grid parity เพื่อรักษาระดับราคาไฟฟ้ า
ขายปลีกไม่ให้สูงขึ้น
4) นโยบายอนุรักษ์พลังงานภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงานที่สามารถพิสูจน์ความเชื่อมัน่ ด้วยคุณภาพและสามารถแข่งขัน
ด้วยราคาไม่เกินกว่า Grid Parity
แนวทางการจัดสรรโรงไฟฟ้า
การจัดสรรโรงไฟฟ้ าหลักรายภูมิภาค จะพิจารณาจัดสรรโรงไฟฟ้ าหลักเพิ่มเติม เพื่อรักษาความมัน่ คงของระบบไฟฟ้ า
ในแต่ละภาค โดยคํานึ งถึ งการใช้ศกั ยภาพเชื้ อเพลิงและโครงสร้ างพื้นฐานที่ มีอยู่ในแต่ภาค ลดการลงทุ นเพิ่ มเติม มี ช่องว่าง
สําหรับการผลิตไฟฟ้ าจากเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนใหม่ ๆ ในอนาคตอย่างเหมาะสม ไม่เพิ่มภาระข้อผูกพันของโรงไฟฟ้ า
ของระบบหลักในระยะยาว โดยคํานึ งถึงความเสี่ ยงที่จะเกิดจาก Disruptive Technology ลดการลงทุนซํ้าซ้อนระหว่างโรงไฟฟ้ า
หลักและพลังงานหมุนเวียน อันจะเป็ นภาระค่าไฟฟ้ าต่อประชาชน รักษาระดับกําลังผลิตไฟฟ้ าในระบบไฟฟ้ าหลักไม่ให้ลด
น้อยลงกว่าเดิม และเพิ่มโรงไฟฟ้ าหลักในพื้นที่เขตนครหลวง ลดการพึ่งพากําลังผลิตไฟฟ้ าจากภาคอื่น ๆ เพื่อให้แต่ละภาคมี
ความมัน่ คงจากกําลังผลิตภายในภาคเองเป็ นลําดับแรก
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แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2561 - 2580 (PDP2018)
แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทย พ.ศ.2561 - 2580 (PDP2018) จะมีกาํ ลังผลิตไฟฟ้ าในระบบ 3 การไฟฟ้ า
ในปลายปี 2580 รวมสุ ทธิ 77,211 เมกะวัตต์ โดยประกอบด้วยกําลังผลิตไฟฟ้ าในปัจจุบนั ณ สิ้ นปี 2560 เท่ากับ 46,090 เมกะวัตต์
โดยเป็ นกําลังผลิตของโรงไฟฟ้ าใหม่รวม 56,431 เมกะวัตต์ และมีการปลดกําลังผลิตโรงไฟฟ้ าเก่าที่ หมดอายุในช่วงปี 2561 2580 จํานวน 25,310 เมกะวัตต์
กําลังผลิตไฟฟ้าในช่ วงปี 2561 - 2580
- กําลังผลิตไฟฟ้ า ณ ธันวาคม 2560
46,090 เมกะวัตต์
- กําลังผลิตไฟฟ้ าใหม่ ในช่วงปี 2561 - 2580
56,431 เมกะวัตต์
- กําลังผลิตไฟฟ้ าที่ปลดออกจากระบบ ในช่วงปี 2561 - 2580
-25,310 เมกะวัตต์
- รวมกําลังผลิตไฟฟ้ าทั้งสิ้ น ณ สิ้ นปี 2580
77,211 เมกะวัตต์
กําลังผลิตไฟฟ้าใหม่ ในช่ วงปี 2561 - 2580 เท่ ากับ 56,431 เมกะวัตต์ แยกตามประเภทโรงไฟฟ้า ดังนี้
- โรงไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียน
20,766 เมกะวัตต์
- โรงไฟฟ้ าพลังนํ้าแบบสูบกลับ
500 เมกะวัตต์
- โรงไฟฟ้ าโคเจนเนอเรชัน่
2,112 เมกะวัตต์
- โรงไฟฟ้ าพลังความร้อนร่ วม
13,156 เมกะวัตต์
- โรงไฟฟ้ าถ่านหิ น/ลิกไนต์
1,740 เมกะวัตต์
- ซื้ อไฟฟ้ าต่างประเทศ
5,857 เมกะวัตต์
- โรงไฟฟ้ าใหม่/ทดแทน
8,300 เมกะวัตต์
- มาตรการอนุรักษ์พลังงาน
4,000 เมกะวัตต์
รวม
56,431 เมกะวัตต์
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP)
โรงไฟฟ้าตามนโยบายการส่ งเสริมของภาครัฐ
การส่ งเสริ มการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียนของภาครัฐมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปั ญหาสังคมส่ วนรวม ได้แก่ ปั ญหา
ขยะชุมชน รวมถึงการส่ งเสริ มการผลิตไฟฟ้ าจากชีวมวล และก๊าซชีวภาคในพื้นที่พิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็ นต้น ซึ่ งเป็ น
การบูรณาการการทํางานร่ วมกันระหว่างภาครัฐ ชุมชนและเอกชน ตอบสนองเป้ าหมายการสร้างความเจริ ญเติบโตในท้องถิ่น
ส่ งผลต่อความมัน่ คง กระจายรายได้ และสร้างงานในพื้นที่ มีการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด การดําเนินการ
มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
- สร้ างระบบบู รณาการและการมี ส่ วนร่ วมครอบคลุมทั้งภาครั ฐ ชุ มชน และเอกชน ส่ งผลต่อความมัน่ คง กระจาย
รายได้ และการจ้างงานสู่ชุมชนในพื้นที่
- สร้างความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ และเสริ มสร้างความมัง่ คัง่ ให้กบั ชุมชน
- เสริ มสร้างความมัน่ คงด้านพลังงานไฟฟ้ าของประเทศ
- ส่ งเสริ มการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่
- กระจายอํานาจ (Decentralization) จากส่ วนกลางสู่ทอ้ งถิ่น/ภูมิภาค
- สร้างให้ชุมชนในพื้นที่มีความรู้สึกเป็ นเจ้าของและรักษาระบบส่ ง-จ่ายไฟฟ้ า
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โดยมีการกําหนดเป้ าหมายการส่ งเสริ มพลังงานหมุนเวียนตามศักยภาพพื้นที่ซ่ ึ งพิจารณาข้อมูลจากกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ทั้งนี้ มีเป้ าหมายรวม 520 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย
- โรงไฟฟ้ าขยะ
400
เมกะวัตต์
- โรงไฟฟ้ าชีวมวลประชารัฐในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
120
เมกะวัตต์
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ และมาตรการอนุรักษ์ พลังงาน
โรงไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียน จะพิจารณาจัดหากําลังผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพ
พลังงานหมุนเวียนคงเหลือของประเทศ และรองรับพฤติกรรมของผูใ้ ช้ไฟฟ้ าที่ เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของ
Disruptive Technology ด้านพลังงานไฟฟ้ าที่จะเกิดขึ้น และยังคงสอดคล้องกับข้อตกลงของ COP21 ประกอบด้วย ชีวมวล ก๊าซ
ชี วภาค พลังงานแสงอาทิ ตย์ พลังงานแสงอาทิ ตย์ทุ่ น ลอยนํ้าร่ วมกับ โรงไฟฟ้ าพลังนํ้า และพลังงานหมุ นเวียนอื่ น ๆ โดยมี
เป้ าหมายการรับซื้ อเพื่อรักษาระดับราคาไฟฟ้ าขายปลีกไม่ให้สูงขึ้น ทั้งนี้ ยงั ได้คาํ นึงถึงมาตรการอนุรักษ์พลังงานในอนาคตที่จะ
มีความเชื่อถือได้ และมีตน้ ทุนที่สามารถแข่งขันกับโรงไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียนได้อีกด้วย
(หน่วย : เมกะวัตต์)
พลังงานหมุนเวียน / อนุรักษ์ พลังงาน
กําลังผลิตตามสั ญญา
กําลังผลิตทีเ่ ชื่อถือได้
พลังงานแสงอาทิตย์
10,000
4,250
ชีวมวล
3,376
2,296
ก๊าซชีวภาพ
546
325
พลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยนํ้าร่ วมกับโรงไฟฟ้ าพลังนํ้า
2,725
1,158
พลังงานลม
1,485
189
ขยะอุตสาหกรรม
44
26
มาตรการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้ า
4,000
รวม ณ ปี 2580
18,176
12,244
หมายเหตุ 1. ทั้งนี้จะมีการดําเนินโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ ภาคประชาชน) ปี ละ 100 เมกะวัตต์ เป็ นระยะเวลา 10 ปี
2. ควรดําเนินการจัดหาพลังงานหมุนเวียนบนพื้นฐานของการแข่งขันที่ไม่เกินอัตราเฉลี่ยขายส่ ง (Grid Parity)
ที่มา : แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 - 2580 (PDP2018) สํานักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน

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
ประมาณการจากศูนย์วิจยั กสิ กรคาดว่า มูลค่าการลงทุนในธุ รกิจพลังงานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟ้ าในช่วงปี 2559 2561 น่าจะอยูท่ ี่ราว 1.1 - 1.5 แสนล้านบาท โดยเป็ นการลงทุนในพลังงานแสงอาทิตย์มากที่สุด รองลงมาคือ พลังงานลม ชีวมวล
และขยะ ตามลําดับ ส่ วนในระยะถัดไปจนถึงปี 2579 หรื อสิ้ นสุ ด แผน PDP 2015 (ปี 2562 - 2579) คาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดใน
ธุรกิจพลังงานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟ้ าถึง 5.35 ล้านบาท
ที่มา: K SME Analysis
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การลงทุนในช่วงปี
2559-2561

ประเภทของพลังงานทดแทน

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

MW
พลังงานลม
พลังงานแสงอาทิตย์
ชีวมวล
ขยะ
รวม

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

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

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
ตารางสัดส่ วนการใช้พลังงานขั้นสุ ดท้ายจําแนกตามชนิดพลังงานของประเทศไทยในเดือน ม.ค. - ก.ค. 2562
อัตรา
การใช้พลังงานขั้นสุ ดท้าย
จําแนกตามชนิดพลังงาน
(ร้อยละ)
1. เชิงพาณิ ชย์
- นํ้ามันสําเร็ จรู ป
56
- ไฟฟ้ า
32
- ถ่านหิ น/ลิกไนต์
2
- ก๊าซธรรมชาติ
5
2. พลังงานทดแทน
5
การใช้พลังงานขั้นสุ ดท้าย (รวม)
100
ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน

ปั จจุ บ ัน รั ฐบาลให้ค วามสําคัญ กับ การจัดการด้านพลังงาน และส่ งเสริ ม นโยบายด้านพลังงานทดแทนเป็ 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
48

1.
2.
3.
4.

โครงการพัฒนาระบบส่ งไฟฟ้ าเพื่อสนองความต้องการใช้ไฟฟ้ าที่เพิ่มขึ้น จํานวน 9 โครงการ
โครงการพัฒนาระบบส่ งไฟฟ้ าเพื่อเสริ มความมัน่ คงระบบไฟฟ้ า จํานวน 7 โครงการ
โครงการปรับปรุ งและขยายระบบส่ งไฟฟ้ าที่เสื่ อมสภาพตามอายุการใช้งานจํานวน 5 โครงการ
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

2.3 กลุ่มธุรกิจออกแบบและจัดจําหน่ ายยานพาหนะ
ซึ่ งประกอบด้วยผลิ ตภัณ ฑ์ 2 ประเภทคือ กิ จการออกแบบและจัดจําหน่ ายเรื อและรถโดยสารขนาดเล็กที่ ผลิ ตด้วย
อะลูมิเนียม
 ลักษณะผลิตภัณฑ์
กลุ่มธุรกิจออกแบบและจัดจําหน่ ายยานพาหนะ
1.

เรื ออะลูมิเนียม – เป็ นธุ รกิจรับออกแบบผลิตประกอบเรื ออะลูมิเนี ยมและยานพาหนะอื่นๆโดยใช้อะลูมิเนี ยม เป็ น
วัสดุในการผลิตเรื อซึ่ งเป็ นนวัตกรรมใหม่ โดยเรื อโดยสารมี นวัตกรรมลอยตัว กรณี ฉุกเฉิ นจะไม่จม แม้มีน้ าํ เข้ามา
ท่วมเต็มลําเรื อ ประกอบกับแม่พิมพ์ทุกชิ้นส่ วนที่ใช้มีคุณภาพสู ง ทดแทนการ พับ ตัด ต่อ เชื่ อม แบบเดิม และ ใช้
โครงสร้างที่แข็งแรงและมีขนาดใหญ่เพื่อลดรอยต่อเพิ่มความแข็งแรง ซึ่ งได้ผา่ นการทดสอบทางวิศวกรรม มีน้ าํ หนัก
เบา แข็งแรง ซ่ อมบํารุ งน้อย และมีอตั ราการสิ้ นเปลืองน้อยกว่าและมีความปลอดภัยสู งไม่ว่าจะเป็ นเรื อส่ วนบุคคล
สปี ดโบ้ท และเรื อ ขนาดเล็ ก ซึ่ งเป็ นเทคโนโลยีที่ มี ค วามทัน สมัย และมี น วัต กรรมที่ ล้ าํ หน้ า ผ่ า นการรั บ รอง
มาตรฐานสากล
ทั้งนี้ สวทช.ให้ ก ารสนับ สนุ น ทําการวิจัย และพัฒ นาโครงสร้ างเรื อ และรถโดยสาร โดยใช้ก ลไกของ
โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีแ่ ละนวัตกรรม (ไอแทป) รวมถึงงบดําเนินงานด้วยเงินกูด้ อกเบี้ยตํ่าการยืน่
ขอรับการพิจารณาบัญชีนวัตกรรมและการลดภาษีวิจยั 300% ส่ วนความร่ วมมือก้าวต่อไปนั้น จะเป็ นการวิจยั และ
พัฒนายานพาหนะสมัยใหม่รวมถึงชิ้นส่ วนโครงสร้างและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนร่ วมวิจยั และพัฒนาเทค
โนโลยีก่ ารผลิตแม่พิมพ์ การออกแบบและผลิตโครงสร้างนํ้าหนักเบา การพัฒนาบุคลากรและกําลังคนที่เกี่ยวข้อง
ในส่ วนของเรื ออะลูมิเนียมซึ่ งจะมาแทนที่เรื อไฟเบอร์กลาส เนื่องจากแข็งแรงและเบากว่า ซึ่ งหมายถึงต้นทุน
เชื้ อเพลิงที่ ต่าํ ลงและมีอายุใช้งานนานกว่า 30 ปี โดยไม่ตอ้ ง re-Coating เพื่อลดปั ญหาการอมนํ้า โดยได้ร่วมมือกับ
สวทช. วิจยั และพัฒนาให้มีประสิ ทธิภาพและปลอดภัยยิง่ ขึ้น ต่อมาได้นาํ สิ่ งที่วิจยั และพัฒนากับเรื อมาต่อยอดผลิตรถ
โดยสารอะลูมิเนียม ซึ่ งขึ้นรู ปเสริ มความแข็งแรงของโครงสร้างตามจุดเสี่ ยงต่าง ๆ ทําให้มีความปลอดภัยสู งและอายุ
การใช้งานยาวนาน
นับว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมไทยที่เป็ นยานพาหนะสมัยใหม่โดยนําเรื่ องความเป็ นมาตรฐานสากล และ
ความปลอดภัยมาเป็ นที่หนึ่งพร้อมเป็ นผูน้ าํ ด้านการพัฒนาคมนาคม และคุณภาพการท่องเที่ยว
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2.

รถโดยสารขนาดเล็ก – สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ มีมินิบสั นวัตกรรมใหม่ Aluminum Bus ภายใต้แบรนด์ “สกุลฎ์ซีบสั ”
(Sakun C) ซึ่ งรถมินิบสั อะลูมิเนียมสัญชาติไทย หนึ่ งเดียวในประเทศที่ใช้เทคโนโลยีส่ มัยใหม่ในการผลิตตัวถังแบบ
ปั๊ มรู ปทั้งคันตามมาตรฐานการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ทนั สมัย เพื่อลดรอยต่อเพิ่มความปลอดภัยให้กบั
ผูโ้ ดยสาร โดยรายละเอี ย ดของ Light Weight Aluminum Bus ซึ่ งจะมาทดแทนรถตู้ ผลิ ต ด้ว ยโครงสร้ า งตัว ถัง
อะลูมิเนี ยมนํ้าหนักเบาทําให้ประหยัดนํ้ามัน ทั้งแข็งแรง ทนทาน มี ความปลอดภัยสู ง ไม่เป็ นสนิ ม และไม่ผุ โดย
หลังคาไร้รอยต่อ นํ้าไม่รั่วซึ ม พื้นห้องผูโ้ ดยสารจะเป็ นชนิดไม่ลามไฟ และด้วยเทคโนโลยีส่ มัยใหม่ในการผลิตตัวถัง
แบบปั๊ มขึ้นรู ปทั้งคัน รวมถึงใช้หุ่นยนต์เชื่อมประกอบแบบสากล และควบคุมการผลิตโดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้วยเทคโนโลยี่
ชั้นสูง ที่มีประสบการณ์ยาวนาน ทําให้เชื่อมัน่ ในเรื่ องของมาตรฐานและคุณภาพ
สําหรับรถโดยสารขนาดเล็กเครื่ องยนต์ดีเซล 19+1 ที่นงั่ ตามมาตรฐาน ม.2 จ. กรมขนส่ งทางบก โครงสร้าง
และตัวถังอะลูมิเนี ยมนํ้าหนักเบา < 3,200 Kg.จะไม่เป็ นสนิ ม อายุการใช้งานยาวนาน และใช้ได้ทุกพื้นที่ใกล้ทะเล
ช่วงล่างระบบเบรก ตัวถังถูกออกแบบให้เหมาะสมและปลอดภัยที่สุดสําหรับการโดยสารพร้อมระบบ GPS / กล้อง
ด้านในนอก / ระบบตรวจจับ รถ-รถและ พฤติกรรมผูข้ บั ขี่
ทั้งยังเตรี ยมจะพัฒนาเพิ่มทั้งรถบัสดีเซล รถบัสอีวี (โดยใช้ E-Body, E-Platform) ที่จะช่วยให้ผปู ้ ระกอบการ
ไทยที่ตอ้ งการพัฒนารถไฟฟ้ า สามารถนําไปใช้พฒั นาและต่อยอดได้รวดเร็ วยิง่ ขึ้น พร้อมนี้ ได้ร่วมกับ สวทช. พัฒนา
ยานยนต์สมัยใหม่ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจไทยและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างยัง่ ยืน
นอกจากนี้ ยงั ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นผูผ้ ลิตตัวถังรถโดยสารตามรุ่ นที่ได้ตกลงกันแต่เพียงผูเ้ ดียวเพื่อจําหน่าย
เป็ นรถโดยสารขนาดเล็กให้แก่ลูกค้าในประเทศที่มีความสนใจสั่งซื้ อ โดยได้ลงนามทําสัญญาความร่ วมมือผลิตและ
จําหน่ ายรถโดยสารขนาดเล็ก ไม่ เกิ น 20 ที่ นั่ง กับ บริ ษ ัท ฮี โ น่ ม อเตอร์ ส เซลส์ (ประเทศไทย) ไปเมื่ อ วัน ที่ 20
มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ รถยนต์เพื่อการพาณิ ชย์ ของ ฮีโน่ ดังกล่าวนั้น มีส่วนร่ วมในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยทุกภาคส่ วนมาเป็ นระยะเวลายาวนานกว่า 56 ปี
และยังได้ร่วมกันกับ บริ ษทั ปตท จํากัด (มหาชน) ในการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ า
โดยได้ลงนามบันทึกความเข้าใจในการพัฒนาธุ รกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ า เช่น รถเที่ยวการพาณิ ชย์,
รถไฟ, รถเกี่ยวการเกษตร และร่ วมกันศึกษาโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ไฟฟ้ า, โรงงานประกอบ
ยานยนต์ไฟฟ้ า และโรงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงงานประกอบแบตเตอรี่ เป็ นต้น โดยได้ลงนามไปเมื่อวันที่ 12
มิถุนายน 2562 โดยมีกาํ หนดระยะเวลา 3 ปี จนถึง มิถุนายน 2565.
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วิสัยทัศน์ “บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จํากัด”
“ เราจะสร้ างผลิ ตภัณ ฑ์น วัตกรรมไทยที่ เป็ นยานพาหนะสมัยใหม่ โดยนําเรื่ อ งความเป็ นมาตรฐานสากลและความ
ปลอดภัยมาเป็ นที่หนึ่งพร้อมเป็ นผูน้ าํ ด้านการพัฒนาคมนาคม (การขนส่ งมวลชน) และคุณภาพการท่องเที่ยว ”
พันธกิจ




“บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จํากัด”
พัฒนาผลิตภัณฑ์ไทย และนวัตกรรมไทยโดยใช้ Technology ที่ทนั สมัยอยูต่ ลอดเวลา
ผลิตสิ นค้าที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยสูงสุ ดในราคาที่เหมาะสม
ส่ งเสริ ม, วินยั , พัฒนา, ถ่ายทอด Technology และวิศวกรรมชั้นสูง เพื่อการพัฒนาองค์กร และผูป้ ระกอบการไทย
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มินิบัสอลูมเิ นียมคันแรกของไทย

“สกุลฏ์ ซี ซีบัส” รถมินิบัสตัวถัง Super structure เจ้ าเดียวในประเทศไทย ภายในงาน Bus & Truck 2019
เมือ่ กลางเดือนพฤศจิกายนทีผ่ ่ านมา
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ปัจจัยความเสี่ ยง
3.1 ปัจจัยความเสี่ ยงของธุรกิจอุตสาหกรรมฟอกหนัง
3.1.1

ความเสี่ ยงจากการขาดแคลนวัตถุดบิ และความผันผวนราคาวัตถุดบิ

เนื่ องจากผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั เป็ นผลิตภัณฑ์ที่จาํ เป็ นต้องใช้วตั ถุดิบจากธรรมชาติ ได้แก่ หนังโค มาผ่านกระบวนการ
ผลิตต่างๆ เพื่อให้ออกมาเป็ นสิ นค้ากึ่งสําเร็ จรู ป และสิ นค้าสําเร็ จรู ป ดังนั้นบริ ษทั จึ งอาจประสบปั ญหาในเรื่ องการขาดแคลน
วัตถุดิบในการผลิตได้ ซึ่ งปั ญหาในประเด็นนี้ ทางบริ ษทั ก็ได้ตระหนักและมีการกําหนดนโยบาย และมาตรการในการป้ องกัน
เอาไว้เพื่อป้ องกันปั ญ หาการขาดแคลนวัตถุดิบ โดยการกระจายแหล่งของวัตถุดิบให้มีความหลากหลายและกระจายไปตาม
ภูมิภาคต่างๆ เช่น เอเชี ย ยุโรป ออสเตรเลีย อเมริ กา และอเมริ กาใต้ พร้อมทั้งมี การสื บเสาะหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอยู่
เสมอ พร้อมทั้งยังมีการทําสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าในเรื่ องของปริ มาณ คุณภาพของวัตถุดิบที่บริ ษทั ต้องการ ทําให้บริ ษทั สามารถ
ป้ องกันปัญหาในเรื่ องของวัตถุดิบได้ 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 ไม่ประสบปั ญหาเรื่ อง
ต้นทุนวัตถุดิบมีการปรับตัวสู งขึ้นมากนัก เนื่ องจากมาตรการในการสํารองวัตถุดิบ ทําให้ไม่มีการเจรจาเพื่อปรับราคาสิ นค้ากับ
ลูกค้า
3.1.2 ความเสี่ ยงจากการสู ญเสี ยลูกค้ ารายใหญ่ ในประเทศและในเอเซีย
เนื่ องจากโครงสร้างรายได้ในปั จจุบนั ส่ วนใหญ่ของบริ ษทั มากกว่าร้อยละ 50 มาจากธุรกิจผลิตภัณฑ์เบาะหนังสําหรับ
รถยนต์ ซึ่ งลูกค้าที่ สําคัญของธุ รกิ จส่ วนนี้ จะได้แก่ บริ ษทั ผูผ้ ลิตเบาะหนังรถยนต์ให้กบั บริ ษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์ และบริ ษทั ผลิต
รถยนต์ช้ นั นําของอเมริ กาและญี่ ปุ่น ได้แก่ Honda Toyota และ Isuzu ทําให้รายได้ในอนาคตของบริ ษทั อาจประสบปั ญหาได้
หากในอนาคตบริ ษทั สูญเสี ยลูกค้ารายสําคัญของธุรกิจเบาะหนังรถยนต์ไป ซึ่ งปัญหาในส่ วนนี้บริ ษทั ได้มีการวางแนวทางในการ
ป้ องกันเอาไว้ไม่ว่าจะเป็ นการพยายามกระจายแหล่งรายได้ไปยังบริ ษทั ผลิตรถยนต์อื่นๆ เพิ่มมากขึ้น การรักษาคุณภาพสิ นค้า
ของบริ ษทั ให้มีคุณภาพที่ ดีและสมํ่าเสมอ การรั กษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูบ้ ริ หารระดับสู งและที มงานของบริ ษทั รถต่างๆ
ส่ งผลให้ระดับความสําคัญและความสัมพันธ์ของบริ ษทั กับลูกค้ามี เพิ่มมากขึ้นเป็ นลําดับ ซึ่ งโอกาสที่ บริ ษทั จะสู ญเสี ยลูกค้า
เหล่านี้ไปมีความเป็ นไปได้ยาก
3.1.3 ความเสี่ ยงจากการทีม่ สี ิ นค้ าทดแทนสิ นค้ าของบริษัท
เนื่ องจากผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั เป็ นสิ นค้าที่มีสินค้าทดแทนที่ใกล้เคียง ซึ่ งในอนาคตพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคอาจจะมี
การเปลี่ยนแปลง โดยหันไปนิยมสิ นค้าทดแทนอื่นๆ ที่ได้รับการพัฒนาทางเทคโนโลยีให้มีคุณสมบัติเทียบเท่าหนังแท้ เช่น หนัง
เทียม หรื อสิ นค้าอื่นอาจทําให้บริ ษทั ได้รับผลกระทบด้านรายได้ แต่บริ ษทั เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้น้ ี จะยังไม่มีสินค้าที่สามารถ
ทดแทนหนังแท้ได้ ประกอบกับปั จจุบนั บริ ษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์ช้ นั นําต่างๆ ได้หันมาให้ความสนใจในเรื่ องสิ่ งแวดล้อมมากขึ้น ทํา
ให้โอกาสที่บริ ษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์จะหันมาใช้หนังเทียมแทนหนังสัตว์แท้เป็ นไปได้นอ้ ยมาก
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3.1.4 ความเสี่ ยงในเรื่องนวัตกรรมในการผลิตสิ นค้ า
สําหรับสาขาของเล่นสัตว์เลี้ยง มีช่องทางน้อยในการพัฒนาร่ วมกับเทคโนโลยีส่ มัยใหม่เพราะสภาพของวัตถุดิบมีแบบ
จํากัด อย่างไรก็ตามบริ ษทั ได้ดาํ เนินการพัฒนาวัตถุดิบที่มีอยูเ่ พื่อให้สินค้ามีรูปแบบและขนาดหลากหลายเพิ่มขึ้น รวมถึงสรรหา
วัตถุดิบอื่นผสมร่ วมกับวัตถุดิบเดิมเพื่อให้สินค้ามีความแตกต่างและเป็ นที่สนใจต่อลูกค้า
3.1.5 ความเสี่ ยงในเชิงปริมาณเกีย่ วกับมูลค่ าของการด้ อยค่ าของสิ นค้ าคงเหลือและเงินลงทุนในบริษัทย่ อย
โดยบริ ษ ทั มี ความเสี่ ยงจากค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลื อ เนื่ องจากต้องอาศัยดุ ลยพิ นิจของฝ่ ายบริ ห าร
ค่อนข้างมากในการพิจารณาจํานวนค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือที่เหมาะสมสําหรับสิ นค้าล้าสมัย และสิ นค้าที่คา้ งนาน โดย
ผูส้ อบบัญชีได้ประเมินเกี่ยวกับความเหมาะสมของสมมติฐานที่ผบู้ ริ หารใช้ในการคํานวณค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้าโดยเข้าร่ วม
สังเกตการณ์ตรวจนับสิ นค้าคงเหลือประจําปี เพื่อระบุสินค้าที่เคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย ทดสอบรายงานสิ นค้าคงเหลือค้างนาน
วิเคราะห์ ป ริ ม าณสิ น ค้าที่ ค งเหลื อและการเคลื่ อนไหวของสิ น ค้าเพื่อระบุ สิ น ค้าที่ คา้ งนานหรื อสิ นค้าที่ ไม่ มี การเคลื่ อนไหว
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบจํานวนเงินสุ ทธิ ที่บริ ษทั ได้รับจากการขายสิ นค้าภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือ
และพิจารณาความเหมาะสมของการตั้งค่าเผือ่ 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. 2561 วิเคราะห์ปริ มาณสิ นค้าที่คงเหลือและการเคลื่อนไหวของสิ นค้าเพื่อระบุสินค้าที่คา้ งนานหรื อสิ นค้าที่ไม่มีการ
เคลื่ อนไหว วิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบจํานวนเงิ นที่ บ ริ ษทั ได้รับ จากการขายสิ นค้ากับราคาทุ นของสิ นค้าคงเหลื อโดยเก็บ ข้อมูล
ย้อนหลัง 5 ปี เพื่อวิเคราะห์ราคาขายกับต้นทุนที่เกิดขึ้นโดยเป็ นรายงานที่จดั ทําขึ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 เช่นเดียวกัน
3.1.6 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั มีลูกหนี้ การค้า เจ้าหนี้
การค้า และภาระหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้นเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่ งโดยหลักเป็ นสกุลเงินดอลล่าร์ สหรัฐ และสกุลเงินยูโร โดย
ในปี 2559 และ 2560 บริ ษทั มีกาํ ไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 6.06 ล้านบาทและ 24.78 ล้านบาท สําหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2561
บริ ษทั มี ขาดทุ นจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 2.66 ล้านบาท ซึ่ งกําไรขาดทุ นดังกล่าวเป็ นเพียงกําไรขาดทุ นทางบัญ ชี เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั มีการป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยทําสัญญาซื้ อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารแห่ ง
หนึ่ ง และได้ใช้ในระหว่างเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2561 ส่ งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไม่มียอดคงหลือจากการทําสัญญา
ซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ
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3.2 ปัจจัยความเสี่ ยงของธุรกิจพลังงานทดแทนโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล
3.2.1 ความเสี่ ยงจากปัจจัยภายนอก
บริ ษทั ต้องประเมินการบริ หารความเสี่ ยงจากปั จจัยที่เกิดจากภายนอก โดยเฉพาะการดําเนิ นการธุรกิจภาคพลังงานและ
สาธารณู ปโภคพื้นฐานเนื่ องจากต้องใช้เงินลงทุนสู ง โดยควรพิจารณาปั จจัยหลักๆ ได้แก่ สภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ สภาวะอุตสาหกรรมการแข่งขัน สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการลงทุนที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการ
ลงทุ นในธุ รกิ จ จากการวิเคราะห์ และประเมิ นอุป สรรคจากปั จจัยภายนอกต่อการขยายการเจริ ญ เติ บโตและกําลังผลิ ตที่ อาจ
ก่อให้เกิดความเสี่ ยงในด้านกลยุทธ์ที่กระทบถึงภารกิจในการเพิ่มมูลค่ากิจการตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย และกลยุทธ์การ
ดําเนินธุรกิจของบริ 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 กของนักลงทุนจีนในภูมิภาคเอเชี ยที่มีขอ้ ได้เปรี ยบทั้งด้าน
เทคนิคและแหล่งเงินทุน รวมถึงการมีนกั ลงทุนจากหลากหลายธุรกิจที่สนใจเข้ามาลงทุนในธุรกิจพลังงาน
- พัฒนาการของนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี ที่มีผลกระทบต่อรู ปแบบการประกอบธุ รกิจด้านพลังงาน เช่น Electrical
Vehicle, Energy Storage System
3.2.2 ความเสี่ ยงจากความเพียงพอของปริมาณวัตถุดบิ
เนื่ องจากเชื้อเพลิงชีวมวลถือเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญสําหรับการดําเนินโครงการผลิตไฟฟ้ าชีวมวล หากโรงไฟฟ้ าชีวมวลไม่
สามารถจัดหาเชื้อเพลิงได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่ อง โรงไฟฟ้ าก็จะไม่สามารถผลิตไฟฟ้ าได้เต็มกําลังการผลิต ซึ่ งจะกระทบต่อ
รายได้และผลตอบแทนของโครงการ ทั้งนี้ ทางบริ ษทั มีการทําข้อตกลงนอกเหนื อจากการซื้ อวัตถุดิบที่มีอยูแ่ ล้วนั้น บริ ษทั ยังมี
นโยบายที่จะเจรจาเพิ่มเติมกับผูข้ ายเชื้อเพลิงชีวมวลรายอื่นๆ เพื่อให้มนั่ ใจว่ามีปริ มาณวัตถุดิบเพียงต่อการผลิตไฟฟ้ า และเพื่อลด
การพึ่งพิงจากการซื้ อวัตถุดิบจากผูข้ ายเพียงเจ้าเดียว ปั จจุบนั มีผขู้ ายรายอื่นที่สามารถส่ งมอบสิ นค้า คือ เปลือกไม้ ในปริ มาณ และ
ราคา ตามที่บริ ษทั สั่งซื้ อได้ นอกจากนี้ ยังมีการซื้ อชานอ้อยจากโรงงานนํ้าตาลในจังหวัดสระแก้วเข้ามาเป็ นเชื้อเพลิงเสริ ม ซึ่ งให้ค่า
ความร้อนเทียบกับควันฉุ น การใช้เชื้ อเพลิงลดตํ่าลง และในปี 63 จะมีการศึกษาเรื่ องการนําใบอ้อยมาเป็ นเชื้ อเพลิงเสริ ม ซึ่ งการ
ดําเนิ นงานในปี ที่ผ่านมา บริ ษทั จัดหาเชื้อเพลิงได้ท้ งั ปริ มาณ คุณภาพ และราคาเป็ นไปตามแผนงาน และสามารถควบคุมต้นทุน
การใช้เชื้อเพลิงต่อรายได้จากการขายไฟฟ้ าเทียบกับปี 61 มีประสิ ทธิภาพดีข้ ึน
นอกจากนี้ ทางโครงการมี แหล่งซื้ อวัตถุดิบจากผูข้ ายรายอื่นที่มีความสามารถในการจัดหาเชื้ อเพลิงให้แก่โครงการซึ่ ง
เพียงพอต่อความต้องการในปั จจุบนั ประกอบกับทางทีมงานได้ศึกษาเกี่ยวกับชนิ ดของวัตถุดิบที่จะใช้เป็ นเชื้ อเพลิงหลากหลาย
แบบเพื่อลดความเสี่ ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งในปั จจุบนั บริ ษทั มีสัญญาซื้ อวัตถุดิบกับผูจ้ าํ หน่ายรายใหม่อีกหลายราย
ส่ งผลให้มนั่ ใจได้ว่าบริ ษทั จะมีแหล่งวัตถุดิบสําหรับใช้ในการผลิตไฟฟ้ าที่เพียงพอ และบริ ษทั มีมาตรการรองรับและเตรี ยมการ
เกี่ยวกับความเพียงพอของวัตถุดิบที่ใช้ในการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้ าชีวมวลดังนี้
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-

ร่ วมมื อกับพันธมิ ตรในจังหวัดสระแก้ว และจังหวัดใกล้เคี ยงสําหรั บ การจัดหาวัตถุดิบ ได้แก่ เปลื อกไม้ยูคา
ลิปตัส และชิ้นไม้สับ และมีแผนที่จะเปิ ดรับซื้ อเชื้อเพลิงในรัศมีไม่เกิน 100 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้ าในอนาคต
- ร่ วมมื อกับพันธมิ ตรในจังหวัดชลบุรี สําหรับการจัดหาวัตถุดิบ ได้แก่ ใยทะลายปาล์ม และไฟเบอร์ และหาก
บริ ษทั ประเมินสถานการณ์ในอนาคต พบว่าปริ มาณเชื้อเพลิงมีไม่เพียงพอ และแนวโน้มราคาสู งขึ้น บริ ษทั จะ
ดําเนินการส่ งเสริ มเกษตรกรในจังหวัดสระแก้วเพื่อปลูกพืชพลังงานที่โตเร็ ว ได้แก่ ไผ่ยกั ษ์ และกระถินยักษ์ เป็ น
ต้น อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั บริ ษทั ยังไม่พบปั ญหาการขาดแคลนวัตถุดิบดังกล่าว ประกอบกับราคาเชื้ อเพลิงมี
แนวโน้มถูกลง
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้วางแผนจัดเก็บ Stock เชื้อเพลิงล่วงหน้า ประมาณ 45 วัน หรื อเป็ นปริ มาณราว 15,000 ตัน และ
มีสถานที่เก็บเชื้อเพลิงอยูภ่ ายในโครงการซึ่ งจะมัน่ ใจได้วา่ โครงการจะมีเชื้อเพลิงเพียงพอสามารถขายไฟฟ้ าได้ต่อเนื่องตลอดปี
3.2.3 ความเสี่ ยงจากความผันผวนของราคาเชื้อเพลิงชีวมวล
เนื่ องจากต้นทุนค่าเชื้อเพลิงถือเป็ นต้นทุนที่มีสัดส่ วนที่สูงสําหรับโรงไฟฟ้ าชีวมวล ดังนั้น หากราคาเชื้ อเพลิงชีวมวล
การปรับตัวสู งขึ้น จะส่ งผลกระทบต่อกําไรจากการดําเนิ นงานได้ ทั้งนี้ ทางบริ ษทั มีการเตรี ยมเครื่ องจักรและอุปกรณ์ท่ีรองรับ
เชื้อเพลิงชีวมวลได้ในหลายประเภท ดังนั้น หากราคาเชื้อเพลิงชีวมวลใดปรับตัวสู งขึ้น ก็สามารถใช้ประเภทอื่นทดแทนกันได้
และไม่ก่อให้เกิดความเสี ยหาย ทั้งนี้ ผบู ้ ริ หารยังมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาเชื้อเพลิงสมํ่าเสมอ โดยหากช่วงเวลาใดที่
เชื้อเพลงชีวมวลหลักที่ตอ้ งใช้มีราคาตํ่า ก็จะซื้ อในปริ มาณที่เพิ่มขึ้น และเก็บสะสมไว้ในที่เก็บเชื้อเพลิงทั้งในร่ มและกลางแจ้ง
ซึ่ งการดําเนินงานดังกล่าวก็จะช่วยลดความเสี่ ยงด้านความผันผวนของราคาเชื้อเพลิงชีวมวลได้
3.2.4 ความเสี่ ยงจากความผันผวนของค่ าพลังงานความร้ อนจากเชื้อเพลิงชีวมวล
ทําให้ กระทบต่ อ ปริ ม าณการผลิ ต ไฟฟ้ า เนื่ อ งจากกระบวนการผลิ ต ไฟฟ้ าจากเชื้ อ เพลิ งชี วมวลนั้น มี การกําหนด
สมมติฐานในการคํานวณค่าความร้อนที่ได้จากเชื้อเพลิงชีวมวลแต่ละประเภท ดังนั้น จึงอาจเกิดความเสี่ ยงจากค่าความร้อนของ
เชื้อเพลิงชีวมวลจะไม่เป็ นไปตามประมาณการ ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อปริ มาณการผลิตกระแสไฟฟ้ าไม่เป็ นไปตามแผนที่วางไว้
อย่างไรก็ตาม ก่อนการรับซื้ อเชื้ อเพลิงชี วมวล บริ ษทั มีการกําหนดคุณภาพของเชื้ อเพลิงชี วมวล ซึ่ งถ้าเชื้ อเพลิงมี คุณภาพตรง
ตามที่กาํ หนด จึงจะรับเชื้อเพลิงเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต นอกจากนี้ ยังมีการก่อสร้างโรงเก็บเชื้อเพลิง เพื่อใช้เก็บเชื้อเพลิง
ชีวมวลฤดูฝน ซึ่ งจะช่วยลดความเสี่ ยงจากความผันผวนของค่าพลังงานร้อนที่จะได้จากเชื้อเพลิงชีวมวลได้
3.2.5 ความเสี่ ยงด้ านภาพลักษณ์ องค์ กร
โดยบริ ษทั มีการติดตามและตรวจสอบการบริ หารความเสี่ ยงด้านภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างใกล้ชิดสมํ่าเสมอ โดย
ตระหนักดีวา่ ภาพลักษณ์ขององค์กรเป็ นส่ วนสําคัญที่นาํ มาซึ่ งความยัง่ ยืนของธุ รกิจ บริ ษทั จึงมีแผนและมาตรการเชิงรุ งและเชิง
ลึกในการป้ องกันลดโอกาสในการเกิดความเสี่ ยงและเตรี ยมแผนในการบรรเทาผลกระทบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยให้มีผลน้อยที่สุด ไม่
ว่าจะเป็ นประเด็นของการต่อต้านของมวลชน ผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิ่ งแวดล้อม และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลัก
ธรรมาภิบาลตั้งแต่ก่อนเริ่ มการพัฒนา ระหว่างพัฒนาและการก่อสร้าง ช่วงการเดินเครื่ องเชิงพาณิ ชย์จนกระทัง่ สิ้ นสุ ดสัญญาและ
อาจจําเป็ นที่ จะต้องมี ม าตรการต่อเนื่ องหลังสิ้ นสุ ดโครงการเพื่อป้ องกันและสร้ างความมั่นใจว่าจะไม่มีเหตุการณ์ อนั ไม่ พึง
ประสงค์ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กรในเชิงลบได้
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3.3 ปัจจัยความเสี่ ยงของตราสาร
3.3.1 ความเสี่ ยงด้ านราคา (Price Risk)
ราคาตลาดของหุ ้นกูน้ ้ ันอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายประการ ยกตัวอย่างเช่น ระดับอัตราดอกเบี้ ยใน
ตลาดการเงิน นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อัตราเงินเฟ้ อ อายุของหุ น้ กู้ หรื ออุปสงค์ส่วนเกิน
หรื อส่ วนขาดของหุ ้นกู้ ดังนั้น ผูถ้ ือหุ ้นกูอ้ าจได้รับผลกระทบจากความ ผันผวนของราคาหุ ้นกู้ ในกรณี ที่มีการซื้ อขายตราสาร
ก่อนครบกําหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ หุน้ กูท้ ี่มีอายุคงเหลือยาวกว่าจะได้รับผลกระทบจากความผันผวนดังกล่าวมากกว่า
3.3.2 ความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
ผูถ้ ือหุ น้ กูป้ ระสงค์จะขายหุ น้ กูใ้ นตลาดรองก่อนครบกําหนดไถ่ถอนผูถ้ ือหุ น้ กูอ้ าจไม่สามารถขายหุ น้ กูไ้ ด้ทนั ทีในราคา
ที่ตนเองต้องการเนื่ องจากการซื้ อขายเปลี่ยนมือของตราสารในตลาดรองอาจมีไม่มาก ทั้งนี้ หากผูอ้ อกหุ ้นกูไ้ ม่ได้นาํ หุ ้นกูไ้ ปซื้ อ
ขายในตลาดตราสารหนี้ (BEX) หรื อตลาดรองใดๆ อย่างไรก็ดี ผูถ้ ือหุ น้ กูส้ ามารถซื้ อขายหุ ้นกูใ้ นตลาดรองได้ที่ธนาคารพาณิ ชย์
บริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อนิ ติบุคคลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อนั เป็ นตราสารแห่ งหนี้ นอกจากนี้ ผูถ้ ือหุ ้นกูจ้ ะไม่สามารถ
ขายหุน้ กูใ้ ห้แก่บุคคลใดๆ โดยทัว่ ไปได้ แต่จะถูกจํากัดให้ขายหรื อโอนหุน้ กูไ้ ด้เฉพาะภายในกลุ่มผูล้ งทุนสถาบันและผูล้ งทุนราย
ใหญ่เท่านั้น เนื่องจากผูอ้ อกหุ น้ กูไ้ ด้จดข้อจํากัดการโอนไว้กบั สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้
จํากัดการโอนหุ ้นกูเ้ ฉพาะภายในกลุ่มผูล้ งทุนสถาบันและผูล้ งทุนรายใหญ่ตามประเภทและลักษณะที่นิยามไว้ในข้อ 4 และข้อ 6
ของประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 4/2560 เรื่ อง การกําหนดบทนิ ยามผูล้ งทุ นสถาบัน ผู้
ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผูล้ งทุนรายใหญ่ ฉบับวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (ตามที่มีการแก้ไขเพิม่ เติมหรื อใช้แทนที่)
3.3.3 ความเสี่ ยงด้ านอัตราหนีส้ ิ นต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั มีอตั ราหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น (Debt / Equity Ratio) วันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 1.60, 1.66 และ 1.35 เท่าตามลําดับ ส่ วนอัตราหนี้สินสุ ทธิ ต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ (Net Debt / Equity
Ratio) ที่คาํ นวณตามหลักเกณฑ์ตามระบุในข้อกําหนดว่าด้วยสิ ทธิ และหน้าที่ของผูอ้ อกหุ ้นกูแ้ ละผูถ้ ือหุ ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 1.15, 1.26 และ 1.05 เท่าตามลําดับ สําหรับการออกหุ ้นกูใ้ น
ครั้งที่ผา่ นมาเป็ นการออกเพื่อใช้ในการจ่ายคืนหนี้ และ/หรื อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนิ นกิจการของบริ ษทั ซึ่ งถ้าไม่มี
การลงทุนใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั และหากบริ ษทั ไม่ประสบปั ญหาผลการดําเนิ นงานขาดทุน จะไม่ทาํ ให้อตั ราส่ วนหนี้ สินต่อ
ส่ วนผูถ้ ือหุ ้นเปลี่ยนแปลงสู งขึ้นไปกว่าเดิม ซึ่ งบริ ษทั ยังคงดํารงอัตราส่ วนจํานวนรวมของหนี้ สินสุ ทธิ ต่อจํานวนรวมของส่ วน
ของผูถ้ ือหุ น้ ของผูอ้ อกหุ น้ กู้ (Net Debt to Equity Ratio) ณ วันสิ้ นงวดบัญชีของแต่ละไตรมาสหรื อ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี
กรณี ไตรมาสสุ ดท้ายไม่เกิน 3.0 : 1 (สามจุดศูนย์ต่อหนึ่ ง) นอกจากนี้ บริ ษทั มีนโยบายที่จะรักษาสัดส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของ ผูถ้ ือ
หุ ้นรวม และ โครงสร้างเงินทุนให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม รวมทั้งพยายามรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและเพิ่มพันธมิตรกับสถาบัน
การเงินต่างๆ อีกด้วย
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ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ลักษณะทรัพย์สินทีส่ ํ าคัญ
สิ นทรัพย์ถาวรหลักของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย

1.
2.
3.
4.

ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์

ที่ดินและส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคาร และสิ่ งปลูกสร้าง
เครื่ องจักร และอุปกรณ์
เครื่ องใช้สาํ นักงาน, ยานพาหนะ
รวม

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

มูลค่ า
786.59 ล้านบาท
253.34 ล้านบาท
1,489.72 ล้านบาท
53.10 ล้านบาท
2,582.75 ล้านบาท

ภาระผูกพัน
ที่ดินอาคาร และเครื่ องจักรบางส่ วน
มูลค่าจํานวน 1,628.47 ล้านบาทได้ถกู นําไป
เป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับสถาบันการเงิน

4.2 นโยบายการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยคือ บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด ,บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด
และบริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด จํานวนรวม 580.02 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนการถือหุ น้ ของบริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด ร้อย
ละ 100.00 บริ ษ ทั ชัยวัฒ นา กรี น จํากัด ร้ อ ยละ 100.00 และบริ ษ ทั สกุลฎ์ซี อิ น โนเวชั่น จํากัดร้ อยละ 50.01 ทั้งนี้ บ ริ ษ ทั ได้
แต่งตั้งกรรมการของบริ ษทั เข้าเป็ นกรรมการของบริ ษทั ย่อย เพื่อทําหน้าที่ในการควบคุมและดูแลการดําเนินงานในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนซึ่ งบันทึกโดยวิธีราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ล้านบาท
บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด (ราคาทุน)
80.00
หักค่าเผือ่ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
3.90
เงินลงทุนวิธีราคาทุน
76.10

บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด
หักค่าเผือ่ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
เงินลงทุนวิธีราคาทุน

ล้านบาท
400
400

บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด
หักค่าเผือ่ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
เงินลงทุนวิธีราคาทุน

ล้านบาท
100.02
100.02
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เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561 บริ ษทั ได้เข้าลงทุนในบริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัดโดยซื้ อหุ ้นจากผูถ้ ือหุ ้นเดิมใน
สัดส่ วนร้อยละ 50.01 ของบริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (หุ น้ สามัญ 10,000 หุ ้น มูลค่า
หุ ้นละ 100 บาท) ซึ่ งการเข้าลงทุนดังกล่าวทําให้กลุ่มบริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมจึงได้นาํ งบการเงินของบริ ษทั ย่อยนี้ มารวมไว้ในงบ
การเงินรวม
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 199,000,000 บาท
จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม 1,000,000 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นใหม่ เท่ ากับ 200,000,000 บาท แบ่ งออกเป็ นหุ ้ น สามัญ จํานวน
199,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท โดยเรี ยกชําระหุ ้นจํานวน 50 บาทต่อหุ ้น บริ ษทั ได้เข้าลงทุ นในหุ ้นสามัญ เพิ่มทุ นใน
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวในสัดส่ วนร้อยละ 50.01 ทั้งนี้เพื่อรักษาสัดส่ วนการถือหุน้ เดิมในบริ ษทั ย่อย

โดยมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิตามบัญชี ณ วันที่เข้าลงทุน เป็ นดังนี้
(หน่ วย:พันบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ทรัพย์สินระหว่างก่อสร้าง
รวมสิ นทรัพย์

4,280
629
3,378
240
72,088
80,615

เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สิน

80,007
18
80,025

ทุนชําระแล้ว
กําไรสะสม
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ น้

1,000
(410)
590
80,615

ในระหว่างปี 2562 บริ ษทั ได้เสร็ จสิ้ นการวัดมูลค่าของสิ นทรั พย์ที่ ระบุ ได้ที่ได้มาและหนี้ สินที่ รับมาด้วย
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อ โดยมีมูลค่ายุติธรรมไม่แตกต่างอย่างมีสาระสําคัญ กลุ่มบริ ษทั จึงไม่ได้ปรับปรุ งประมาณการที่เคยรับรู้
ไว้ ณ วันที่รับกิจการ
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เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย สุ ทธิ ดังนี้
(หน่ วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะบริษทั
บริษทั
บริษทั ย่ อยทางตรง
บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด
บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด
บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด

ประเภทกิจการ

31 ธันวาคม ทุนชําระแล้ ว
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

31 ธันวาคม สั ดส่ วนเงินลงทุน
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

เงินลงทุนวิธีราคาทุน
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์

80,000

100%

80,000

80,000

ลงทุนในธุรกิจพลังงาน

400,000

100%

400,000

400,000

ออกแบบและจําหน่าย
ยานพาหนะ

100,500

50.01%

100,020

50,260

580,020
(3,899)
576,121

530,260
(23,899)
506,361

หัก ค่ าเผือ่ ผลขาดทุนจากการด้ อยค่ าของเงินลงทุน
สุ ทธิ

สําหรับเงินลงทุนในบริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด นั้น เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559 บริ ษทั ได้เข้าลงทุนโดยซื้ อหุ ้น
จากผูถ้ ือหุ น้ เดิมในสัดส่ วนร้อยละ 100 ของบริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนในกลุ่มพลังงานทดแทน โดยมี
ทุ น จดทะเบี ยน 400,000,000 บาท แบ่ งเป็ นหุ ้น สามัญ 40,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท และบริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้มีการ
ลงทุนในบริ ษทั ย่อยทางอ้อมเพิ่มเติมในปี 2559 และ 2560 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่ วย : พันบาท)
บริษัท

ประเภทกิจการ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บริ ษทั ย่ อยทางอ้ อม
บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จํากัด

ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า

บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น แมนเนจเม้นท์
จํากัด

ประกอบกิจการให้คาํ ปรึ กษา
ด้านการบริ หารจัดการ
โครงการพลังงานทดแทน

บริ ษทั ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ต จํากัด
บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 1 จํากัด
บริ ษทั เวสท์ แมนเนจเม้นท์ 1 จํากัด

บริ ษทั บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จํากัด

300,000

300,000

100%

100%

370,000

370,000

1,000

1,000

100%

100%

1,000

1,000

ส่ งออกชิ้นไม้สบั

10,000

10,000

80%

80%

9,600

9,600

ผลิตพลังงานไฟฟ้ าจาก
เชื้อเพลิงขยะ
คัดแยกและจัดการขยะเพื่อ
เป็ นเชื้อเพลิงจําหน่ายให้กบั
โรงไฟฟ้ า
ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า

13,250

13,250

75%

75%

9,938

9,938

1,000

-

75%

-

750

49%

49%

58,800
449,338

58,800
450,088

-

120,000

รวม
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120,000

เงินลงทุนในบริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น แมนเนจเม้นท์ จํากัด
เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559 บริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด ได้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อยทางอ้อม คือ บริ ษทั
ชัยวัฒนา กรี น แมนเนจเม้นท์ จํากัด เพื่อประกอบธุรกิจให้คาํ ปรึ กษาด้านการบริ หารจัดการโครงการพลังงานทดแทน โดยมี
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ 100,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท บริ ษทั ย่อยได้ลงทุนร้อยละ 100 ใน
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมดังกล่าว
เงินลงทุนในบริ ษทั เวสท์ แมนเนจเม้นท์ 1 จํากัด
เมื่ อวันที่ 8 สิ งหาคม พ.ศ. 2559 บริ ษ ทั ย่อย คื อ บริ ษ ัท ชัยวัฒนา กรี น จํากัด ได้เข้าลงทุ นโดยซื้ อหุ ้นจากผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มใน
สัดส่ วนร้ อยละ 75 ของบริ ษทั เวสท์ แมนเนจเม้นท์ 1 จํากัด เพื่อประกอบธุ รกิ จคัดแยกและจัดการขยะเพื่อเป็ นเชื้ อเพลิ ง
จําหน่ายให้กบั โรงไฟฟ้ า โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562 บริ ษทั ได้ชาํ ระบัญชีแล้วเสร็ จ โดย ณ วันดังกล่าว บริ ษทั มีหนี้ สินสู งกว่าสิ นทรัพย์เป็ นจํานวน
เงิน 0.84 ล้านบาท ทําให้บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด ไม่ได้รับเงินคืนทุนในบริ ษทั ณ วันที่ชาํ ระบัญชี
เงินลงทุนในบริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 1 จํากัด
เมื่ อวันที่ 8 สิ งหาคม พ.ศ. 2559 บริ ษ ทั ย่อย คื อ บริ ษ ัท ชัยวัฒนา กรี น จํากัด ได้เข้าลงทุ นโดยซื้ อหุ ้นจากผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มใน
สัดส่ วนร้อยละ 75 ของบริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 1 จํากัด เพื่อประกอบธุ รกิจผลิตพลังงานไฟฟ้ าจากเชื้อเพลิงขยะ โดยมีทุนจด
ทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ น้ สามัญ 100,000 หุ น้ 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 วนการถือหุน้ 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
เมื่อวันที่ 17 สิ งหาคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด ได้เข้าลงทุนโดยซื้ อหุ ้นจากผูถ้ ือหุ ้นเดิมใน
สัดส่ วนร้อยละ 100 ของบริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จํากัด โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ 10,000 หุ ้น
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 ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 59,000,000 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิม 1,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่เท่ากับ 60,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 600,000 หุ น้
มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท บริ ษทั ย่อยได้ลงทุนในหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวในสัดส่ วนร้อยละ 100 ทั้งนี้ เพื่อ
รักษาสัดส่ 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 ยกชําระค่าหุ น้ 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 ฟาร์ ม 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
นอกจากนีบ้ ริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่ วมและเงินลงทุนอืน่ ดังนี้
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
เมื่อเดือนตุลาคม 2559 บริ ษทั ย่อยคือ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด ได้เข้าลงทุนซื้ อหุน้ จากผูถ้ ือหุ น้ เดิมในสัดส่ วนร้อยละ5
ของบริ ษทั แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชนั่ จํากัด โดยมีทุนจดทะเบียน 700 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 7,000,000 หุ น้
คิดเป็ นจํานวนหุ น้ 350,000 หุน้
ต่อ มาเมื่ อ เดื อ นมี น าคม 2560 บริ ษ ัท ย่อ ย คื อ บริ ษ ัท ชัย วัฒ นา กรี น จํากัด ได้เข้าลงทุ น ในหุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น จํานวน
175,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็ นเงิน 17.50 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อรักษาสัดส่ วนการถือหุ ้นเดิมในบริ ษทั
ดังกล่าว ปัจจุบนั มีจาํ นวนหุน้ รวม 525,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่ วนการลงทุนเท่ากับร้อยละ 5
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
เงินลงทุนในบริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด
เมื่ อ 11 เมษายน 2561 บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) “CWT” ได้ดาํ เนิ นการเข้าลงซื้ อหุ ้น ใน “SKC”
จํานวน 5,001 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท เท่ากับ 500,100 บาท (ห้าแสนหนึ่ งร้อยบาทถ้วน) จากผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั
คิดเป็ นสัดส่ วนการถือหุน้ ร้อยละ 50.01 ของบริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด
เมื่อ 19 ธันวาคม 2561 ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบี ยนจํานวน 199,000,000.-บาท จากทุนจดทะเบี ยนเดิม 1,000,000 .-บาท
เป็ น 200,000,000.-บาท แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญ 1,990,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 100.-บาท โดยเรี ยกชําระค่าหุ ้นจํานวน 50
บาทต่อหุ ้น บริ ษ ทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)ได้ลงทุ นในหุ ้นสามัญ เพิ่มทุ นในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวใน
สัดส่ วนร้อยละ 50.01 ทั้งนี้เพื่อรักษาสัดส่ วนการถือหุน้ เดิมในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี จํากัด
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 บริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นรายอื่นได้จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี จํากัด เพื่อรองรับ
การโอนกิจการบางส่ วนจากบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อผลิตและจําหน่ าย
ผลิตภัณฑ์ 4 ประเภท ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ฟอก 2) ผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลี้ยง 3) ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์
4) ผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิ้นส่ วนหนังสําหรับรถยนต์ โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000.-บาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ 10,000
หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 100.-บาท โดยบริ ษทั ได้ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้ อยละ 100 โดยคาดว่า บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี จํากัด
“CWTT” จะรับโอนกิจการเสร็ จสิ้ นภายในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563
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ข้ อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี -
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ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสํ าคัญอืน่ ๆ
6.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัทฯ
เลขทะเบียนบริ ษทั
ประกอบธุรกิจประเภท

:
:

ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ว
สํานักงานใหญ่

:
:
:

โทรศัพท์
โทรสาร
Home Page
E-mail

:
:
:
:

0107537002036 (เดิมเลขที่ บมจ.450)
ฟอกหนังโค-กระบือสําหรับทําผลิตภัณฑ์เบาะและชิ้นส่ วนยานยนต์,
เฟอร์นิเจอร์ และของเล่นสัตว์เลี้ยง
หุ้นสามัญ 692,007,924 หุ้น มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
หุ้นสามัญ 630,103,128 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

ข้ อมูลหน่ วยงานนักลงทุนสั มพันธ์
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail

:
:
:

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

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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6.2 ข้ อมูลสํ าคัญอืน่
หุ้นกู้ทอี่ อกและเสนอขาย
บริ ษทั ออกและเสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบัน และผูล้ งทุนรายใหญ่เท่านั้น มิได้ออกและเสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป
หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ ด้อยสิ ทธิและไม่ มหี ลักประกัน
หุน้ กู้

วันที่ออก

ครั้งที่ 1/2561 23 สิ งหาคม พ.ศ.2561
(CWT205A)
ครั้งที่ 2/2561 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
(CWT209A)
รวม

มูลค่ารวม
อัตราดอกเบี้ย
(บาท)
คงที่ ร้อยละ
337,100,000 5.75 ต่อปี
5.80 ต่อปี

294,300,000
631,400,000

69

ระยะเวลา

กําหนดไถ่ถอนทั้งจํานวน

1 ปี 9 เดือน 23 พฤษภาคม พ.ศ.2563
1 ปี 10 เดือน

1 กันยายน พ.ศ.2563

ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2555 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนจํานวน 426,942,828 ล้านบาท เรี ยกชําระแล้ว 328,417,560 ล้าน
บาท ประกอบด้วยหุ ้นสามัญ จํานวน 328,417,560 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท โดยหุ ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย
ต่อมา เมื่อ 10 พฤษภาคม 2556 บริ ษทั จดทะเบียนเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจัดสรรหุ ้นปั 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 ษัท 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 น การจดทะเบี ยนเปลี่ ย นแปลงทุ น ชําระแล้วต่อ กระทรวงพาณิ ช ย์ มี ผลทําให้ทุ น ชําระแล้ว
เปลี่ยนเป็ น 361,242,497 ล้านบาท
วันที่ 9 มกราคม 2557 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วจาก 361,242,497 บาท เป็ น 361,274,997บาทเนื่องจากมี
ผูใ้ ช้สิทธิ ในการซื้ 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 ช้สิทธิ ในการซื้ 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 ลดทุ นจดทะเบี ยน 39,529 บาท เนื่ องจากคงเหลื อจากการจัดสรร CWT-W2 คงเหลื อทุ นจด
ทะเบียน 459,745,055 บาท
วันที่ 30 เมษายน 2558 เพิ่มทุนจดทะเบียน 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
ผู้ใ ช้ สิ ทธิ ใ นการซื้ อหุ ้ น สามัญ ของบริ ษัท สํ า หรั บ การใช้สิ ทธิ 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 เนื่องจากมีผใู้ ช้
สิ ทธิในการซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั สําหรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ CWT-W2, CWT-ESOP2, CWT-W3 จํานวน 7,847,844 หุน้
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 จดทะเบี ยนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วจาก 434,890,126 เป็ น 482,919,940 บาท เนื่ องจากมี
ผูใ้ ช้สิ ท ธิ ในการซื้ อหุ ้น สามัญ ของบริ ษ ัท สําหรั บการใช้สิ ท ธิ แปลงสภาพ CWT-W2, CWT-ESOP2 จํานวน 48,029,814 หุ ้น
วัน ที่ 19 พฤษภาคม 2559 จดทะเบี ย นเปลี่ ย นแปลงทุ น ชํา ระแล้ว 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 คณะกรรมการมี มติจดั ตั้งบริ ษทั ชัยวัฒนา กรี นเพาเวอร์ จํากัด ( Holding Company) เพื่อถือ
หุ น้ ในกลุ่มพลังงานโดยมีทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท
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วันที่ 29 สิ งหาคม 2559 คณะกรรมการมี มติให้จดั 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 เนื่องจากมี
ผูซ้ ้ื อหุน้ เพิ่มทุนสําหรับบุคคลในวงจํากัดจํานวน 57,200,000 หุน้
วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 จดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเสนอขายหุ ้น PP 200,000,000 หุ ้น สรุ ปทุนจด
ทะเบียนเท่ากับ 819,047,963 บาท ทุนชําระแล้วเท่ากับ 619,047,962 บาท
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 จดทะเบี ยนเพิ่มทุ นเพื่อรองรั บการใช้สิท ธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ ของบริ ษทั ฯ (CWT-W4) จํานวน
68,783,107 หุ ้น และเพื่อรองรับการเสนอขายหุ ้นเพิ่มทุน (General Mandate จํานวน 61,904,796 หุ ้น รวมจํานวน 130,687,903
หุน้ สรุ ปทุนจดทะเบียนเท่ากับ 749,735,866 บาท ทุนชําระแล้วเท่ากับ 619,047,963 บาท
วันที่ 29 มกราคม 2562 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วจาก 619,047,963 บาท เป็ น 630,103,128 บาท เนื่องจากมี
ผูใ้ ช้สิทธิในการซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั สําหรับการใช้สิทธิ CWT-W4 จํานวน 11,055,165 หุน้
วันที่ 26,29 เมษายน 2562 จดทะเบียนลดทุน 119,632,738 และเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเสนอขายหุ ้นเพิ่มทุน (Gerneral
Mandate) จํานวน 61,904,796 หุน้ สรุ ปทุนจดทะเบียนเท่ากับ 692,007,924 บาท ทุนชําระแล้วเท่ากับ 630,103,128 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 692,007,924 ประกอบด้วยหุ ้นสามัญ 692,007,924 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ
1.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนที่ชาํ ระแล้ว 630,103,128 บาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญ 630,103,128 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท
7.2 ผู้ถือหุ้น
(ก) รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่ถือหุน้ สูงสุ ด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดงั นี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จํานวนหุ้นทีถ่ ือ ร้ อยละของทุนชําระแล้ว
1. นายวีระพล
ไชยธีรัตต์
132,349,086
21.004
2. บริ ษทั ไชยดียงิ่ จํากัด
108,828,452
17.272
3. นางจารุ ณี
ชินวงศ์วรกุล
39,780,000
6.313
4. นายเพ่งเพียร
เหล่ากําเนิด
31,242,800
4.958
5. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
30,000,000
4.761
6. นายราเชน
กฤษราลัมณ์
19,021,100
3.019
7. นายประพันธ์
ครรชิตาวรกุล
18,900,193
3.000
8. นางนิธิมา
เหล่ากําเนิด
15,560,000
2.469
9. นายวิทยา
นราธัศจรรย์
13,000,000
2.063
10. นายธี รเสฎฐ์
มโนเกษมสันต์
10,344,096
1.642
11. ผูถ้ ือหุน้ รายอื่น ๆ
211,077,401
33.499
รวม
630,103,128
100.00
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รายชื่อผูถ้ ือหุ น้ กลุ่มไชยธีรัตต์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดงั นี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จํานวนหุ้นทีถ่ ือ
ร้ อยละของทุนชําระแล้ว
นายวีระพล
ไชยธี รัตต์
132,349,086
21.004
นางกิมไน้
ไชยธีรัตต์
527,500
0.084
นางณฐวรรณ์
ไชยธี รัตต์
16,500
0.003
นางสาววารณี
ไชยธีรัตต์
นางนารี
ไชยธีรัตต์
11
0.000
รวม
132,893,097
21.091
* 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 31 ธันวาคม 2562 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 (%)
นายวีระพล ไชยธีรัตต์
3,438,000
76.400
นางวนิดา
สิ กขมาน
274,000
6.088
นางกิมไน้
ไชยธี รัตต์
268,000
5.955
นางวานิพรรณ เกษมทองศรี
180,000
4.000
นางณฐวรรณ์ ไชยธีรัตต์
120,000
2.666
นางศิริภสั สร ไชยธีรัตต์
120,000
2.666
นางสาววารณี ไชยธีรัตต์
100,000
2.222
รวม
4,500,000
100.000
(ข) รายชื่อผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ที่มีอิทธิ พลต่อการกําหนดนโยบายการจัดการ หรื อการดําเนิ นงาน ของบริ ษทั อย่าง
มีนยั สําคัญ
- ไม่มี
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7.3 การออกและเสนอขายหลักทรัพย์
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2547 ได้อนุ มตั ิให้บริ ษทั ออกใบสําคัญแสดง
สิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. หุ น้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 13,500,000 หุ ้น สําหรับการรองรับการแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น
สามัญของบริ ษทั ที่ได้มีการออกและเสนอขายให้ประชาชนจํานวน 13,500,000 หน่วย
2. หุ ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 9,000,000 หุ ้น สําหรับการรองรับการแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น
สามัญของบริ ษทั ที่ได้มีการออกและเสนอขายกับผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ซึ่ งบริ ษทั ได้จดั สรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น
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 ยนในตลาดหลักทรั พย์แห่ 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
ใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ สามารถซื้ อหุ ้นสามัญได้ 1 หุ ้น ในราคาใช้สิทธิ 6 บาทต่อหุ ้น 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 หนดวันใช้สิทธิ
ตามใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ ในวัน ที่ 29 ธัน วาคม พ.ศ.2553 โดยมี ผูม้ าใช้สิ ท ธิ ต ามใบสํ าคัญ แสดงสิ ท ธิ ซ้ื อ หุ ้ น สามัญ จํานวน
1,367,000 หุ ้น ในราคา 6 บาทต่อหุ ้น บริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วจาก 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 หนดวัน
ใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ายตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2555 โดยมีผูม้ าใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้น
สามัญ จํานวน 18,416,512 หุ ้น ในราคา 6 บาทต่อหุ ้น บริ ษทั ได้รับเงิน ค่าหุ ้น จํานวน 110,499,072 บาท โดยบริ ษทั ได้เพิ่มทุน
ชําระแล้วของบริ ษ ทั จากหุ ้นสามัญ จํานวน 47,267,000 หุ ้น เป็ น 65,683,512 หุ ้น ในมูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 5 บาท หุ ้นเพิ่ม ทุ น
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 ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2555 ได้อนุมตั ิให้บริ ษทั ออกใบสําคัญแสดง
สิ ทธิที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ 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
ราคาใช้สิทธิต่อหุน้
:
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)
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2) ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 2 (CWT-W2) ให้แก่ผถู้ ือหุ น้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุ ้น
ในอัตราส่ วนหุ น้ สามัญเดิม 4 หุ น้ ต่อ 1 หน่วย จํานวน 82,104,390 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ได้รับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 2 (CWT-W2) เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 38 มีรายละเอียดของใบสําคัญแสดง
สิ ทธิดงั นี้
อัตราการใช้สิทธิ
:
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยสามารถซื้ อหุน้ สามัญได้ 1 หุน้
ราคาใช้สิทธิ ต่อหุน้
:
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)
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2558 ได้อนุ มตั ิให้บริ ษทั ออกใบสําคัญแสดง
สิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 3 (CWT-W3) ให้แก่ผถู้ ือหุ น้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุ น้
ในอัตราส่ วนหุ น้ สามัญเดิม 4 หุ น้ ต่อ 1 หน่วย จํานวน 94,228,265 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้รับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 3 (CWT-W3) เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2558 โดยมีรายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิ ทธิดงั นี้
อัตราการใช้สิทธิ
:
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยสามารถซื้ อหุน้ สามัญได้ 1หุน้
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)
1) ตามที่บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ได้ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ
ของบริ ษทั ครั้งที่ 2 (CWT-W2) ซึ่ งมีกาํ หนดวันใช้สิทธิ ครั้งแรกคือ วันที่ 3 มกราคม 2557 และครั้งสุ ดท้ายคือ 29 มกราคม 2559
โดยมีรายงานการใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิในการซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั สําหรับการใช้สิทธิ ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้
รายงานการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ที่ออกให้แก่ผถู้ ือหุ ้นเดิม โดยมี
จํานวนรายที่ยนื่ ขอใช้สิทธิ ครั้งที่ 1-6 จํานวน 574 ราย มีจาํ นวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ขอใช้สิทธิ จํานวน 80,251,040 หน่วย หรื อ
เป็ นหุ ้นสามัญที่ ได้รับจากการใช้สิทธิ จํานวน 93,095,591 หุ ้น ทําให้มีจาํ นวนใบสําคัญ แสดงสิ ทธิ ที่คงเหลือจากการใช้สิทธิ
จํานวน 1,823,821 หน่วย คิดเป็ นจํานวนหุน้ 2,152,125 หุน้
2) รายงานการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ที่ออกให้แก่กรรมการ และ
พนักงานของบริ ษทั (CWT-ESOP2) ครั้งที่ 1-6 จํานวน 1,162 ราย ทําให้มีจาํ นวนหุ ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิ คงเหลือ จํานวน
848,789 หุน้
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3) การใช้สิทธิ (CWT-W3) ครั้งที่ 1-3 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ถึง 31 พฤษภาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้
รายงานการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ออกให้แก่ผถู้ ือหุ ้นเดิม โดยมีจาํ นวนรายที่ยื่นขอใช้สิทธิ
จํานวน 887 ราย มีจาํ นวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ขอใช้สิทธิ จาํ นวน 90,379,539 หน่วย หรื อเป็ นหุ น้ สามัญที่ได้รับจากการใช้สิทธิ
จํานวน 90,379,539 หุน้ ทําให้มีจาํ นวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิคงเหลือจากการใช้สิทธิ จํานวน 3,805,528 หน่วย
ตามมติการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ได้มีมติให้ออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่ม
ทุนให้แก่นกั ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ( Private Placement ) ไม่เกิน 50 ราย จํานวนไม่เกิน 450,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดราคาเสนอขายให้เป็ นไปตามราคาตลาดในช่วงเสนอขายโดยเสนอขายใน
ราคาไม่ต่าํ กว่าราคาตลาดของหุ ้นสามัญบริ ษทั และบริ ษทั ยังไม่ได้เสนอขาย ต่อมาได้มีมติในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่
1/2559 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ให้เสนอขายอีกครั้ง โดยสามารถเสนอขายได้จาํ นวน 6 รายเป็ นจํานวนหุ ้นรวม 57,200,000.หุน้ ทําให้มีหุน้ สามัญคงเหลือจากการเสนอขายครั้งนี้จาํ นวน 392,800,000.-หุน้
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2561 ได้อนุ มตั ิให้บริ ษทั ออกใบสําคัญแสดง
สิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 4 (CWT-W4) ให้แก่ผถู้ ือหุ น้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุ น้
ในอัตราส่ วนหุ น้ สามัญเดิม 9 หุ น้ ต่อ 1 หน่วย จํานวน 68,783,107 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้รับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 4 (CWT-W4) เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2561 และวันที่เริ่ มซื้ อขาย 4 มิถุนายน 2561 โดยมีรายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ดังนี้
อัตราการใช้สิทธิ
:
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยสามารถซื้ อหุน้ สามัญได้ 1หุ น้ เว้นแต่
จะมีการปรับสิ ทธิตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ
ราคาใช้สิทธิต่อหุ น้
:
3.00 บาท ต่อหุ น้
ระยะเวลาการใช้สิทธิ
:
เริ่ มการใช้สิทธิ ครั้งแรกและครั้งเดียวในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2562
อายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 8 เดือน :
นับตั้งแต่วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
(วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561)
การใช้สิทธิ ครั้งแรกและครั้งสุ ดท้าย เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้
รายงานการใช้สิทธิซ้ื อหุน้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่ออกให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม มีจาํ นวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่ขอใช้
สิ ทธิ จํานวน 11,055,165 หน่วย หรื อเป็ นหุ น้ สามัญที่ได้รับจากการใช้สิทธิ จํานวน 11,055,165 หุน้ มีจาํ นวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
คงเหลือจากการใช้สิทธิครั้งนี้ จํานวน 57,727,942 หน่วย คิดเป็ นจํานวนหุน้ สามัญ 57,727,942 หุน้ ซึ่ งบริ ษทั ได้ดาํ เนินการจด
ทะเบียนลดทุนเรี ยบร้อยแล้วเมื่อ 26 เมษายน 2562 และยังไม่มีการอนุมตั ิออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิรุ่นใหม่
7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
- บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตราประมาณ
ร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ ในแต่ละปี โดยจ่ายในปี ถัดไป ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ความสามารถในการจ่ายกับสถานการณ์ในขณะนั้นๆ
ด้วย
- สําหรั บ บริ ษ ัท ย่อ ย จะจ่ ายเงิ น ปั น ผลให้แก่ บ ริ ษ ัท แม่ ขึ้ น อยู่กับ ผลประกอบการ และความสามารถในการจ่ ายที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้นๆ
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7.5 การออกและเสนอขายหุ้นกู้
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558 บริ ษทั ได้ออกจําหน่ายหุ ้นกู้ ชนิ ดระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีหลักประกัน
ในมูลค่าเสนอขายรวม 150 ล้านบาท (หุ ้นกู้ 150,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) โดยมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ
5 ต่อปี กําหนดไถ่ถอนเงินต้นทั้งจํานวนในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559 (ไถ่ถอนแล้ว)
เมื่ อ วัน ที่ 30 สิ ง หาคม 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 น้ กู้ 200,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) โดยมีอตั ราดอกเบี้ย
คงที่ร้อยละ 5.15 ต่อปี กําหนดไถ่ถอนเงินต้นทั้งจํานวนในวันที่ 30 สิ งหาคม พ.ศ. 2561 (ไถ่ถอนแล้ว)
เมื่ อ วัน ที่ 20 ตุ ล าคม พ.ศ. 2559 บริ ษ ัท ได้อ อกจํา หน่ า ยหุ ้ น กู้ ชนิ ด ระบุ ชื่ อ ผู้ถื อ ประเภทไม่ ด้อ ยสิ ทธิ แ ละไม่ มี
หลัก ประกัน ในมู ลค่ าเสนอขายรวม 200 ล้านบาท (หุ ้ น กู้ 200,000 หน่ วย มู ล ค่าที่ ตราไว้ห น่ วยละ 1,000 บาท) โดยมี อ ตั รา
ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.15 ต่อปี กําหนดไถ่ถอนเงินต้นทั้งจํานวนในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (ไถ่ถอนแล้ว)
เมื่ อ วัน ที่ 4 พฤศจิ ก ายน 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
หลัก ประกัน ในมู ลค่ าเสนอขายรวม 300 ล้านบาท (หุ ้น กู้ 300,000 หน่ วย มู ล ค่าที่ ตราไว้ห น่ วยละ 1,000 บาท) โดยมี อ ตั รา
ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.15 ต่อปี กําหนดไถ่ถอนเงินต้นทั้งจํานวนในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (ไถ่ถอนแล้ว)
เมื่อวันที่ 23 สิ งหาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ได้ออกจําหน่ายหุ ้นกูค้ รั้งที่ 1/2561 ชนิ ดระบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ และ
ไม่มีหลักประกัน ในมูลค่าเสนอขายรวม 400 ล้านบาท (หุ ้นกู้ 400,000 หน่ วย มูลค่าที่ตราไว้หน่ วยละ 1,000 บาท) โดยมีอตั รา
ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.75 ต่อปี กําหนดไถ่ถอนเงินต้นทั้งจํานวนในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 (จําหน่ายได้ 337,100 หน่ วย
มูลค่ารวม 337,100,000 บาท)
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 บริ ษทั ได้ออกจําหน่ายหุ น้ กูค้ รั้งที่ 2/2561 ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ และ
ไม่มีหลักประกัน ในมูลค่าเสนอขายรวม 300 ล้านบาท (หุ ้นกู้ 300,000 หน่ วย มูลค่าที่ตราไว้หน่ วยละ 1,000 บาท) โดยมีอตั รา
ดอกเบี้ ยคงที่ ร้อ ยละ 5.80 ต่อปี กําหนดไถ่ถอนเงินต้นทั้งจํานวนในวันที่ 1 กัน ยายน พ.ศ. 2563 (จําหน่ ายได้ 294,300 หน่ วย
มูลค่ารวม 294,300,000 บาท)
ภายใต้รายละเอียดของหุ ้นกูท้ ี่ออกมาแล้วนั้น บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขสําคัญบางประการ เช่น การดํารงสัดส่ วน
หนี้สินทางการเงินสุ ทธิต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ในอัตราส่ วนไม่เกิน 3:1 เป็ นต้น
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นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
- บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตราประมาณ
ร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ ในแต่ละปี โดยจ่ายในปี ถัดไป ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ความสามารถในการจ่ายกับสถานการณ์ในขณะนั้นๆ
ด้วย
- สําหรั บ บริ ษ ัท ย่อ ย จะจ่ ายเงิ น ปั น ผลให้แก่ บ ริ ษ ัท แม่ ขึ้ น อยู่กับ ผลประกอบการ และความสามารถในการจ่ ายที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้นๆ
การจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ตั้งแต่ปี 2560 ถึง ปี 2562
ปี

2560
2561
2562
อัตรากําไรสุ ทธิต่อหุน้
0.22
0.15
0.19
เงินปั นผลต่อหุ น้
0.0329
0.0329
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกําไรสุ ทธิ (%)
15.04
17.06
หมายเหตุ : ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปันผลสําหรับ
ผลการดําเนินงานปี 2562 สําหรับผลการดําเนินงานตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 และให้นาํ เสนอ
ผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่ งมีมติให้เรี ยกประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563.
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8.1 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วย

ลําดับ

รายชื่อกรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

1.

นายวีระพล ไชยธีรัตต์

2.

น.ส.ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์

3.

นางวนิ ดา สิ กขมาน

4.
5.

นายสุ พจน์ ปานน้อย
นายชัชนนท์ โสภาจันทร์

6.

นายธีระวัฒน์ ภู่ไพบูลย์

ตําแหน่ง
กรรมการ และ ประธานกรรมการ
(เคยดํารงตําแหน่งกรรมการ เมื่อ ปี 2550-12 ก.ค.2560,
ดํารงตําแหน่ง ประธานกรรมการ เมื่อ 26 มิ.ย.2560
ลาออกเมื่อ 12 ก.ค.2560 )
กรรมการ และ รองประธานกรรมการ
(เคยดํารงตําแหน่งกรรมการ เมื่อ ปี 2553-12 มิ.ย.2560,
ลาออกเมื่อ 12 มิ.ย.2560 )
กรรมการ
(เคยดํารงตําแหน่งกรรมการ เมื่อ ปี 2550-10 ก.ค.2560,
ลาออกเมื่อ 10 ก.ค.2560 )
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
(เคยดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อ 12 ธ.ค.
2558-12 ก.ค. 2560, ลาออกเมื่อ 12 ก.ค.2560 )
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
(เคยดํารงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อ 29
เม.ย.2556-10 ก.ค. 2560, ลาออกเมื่อ 10 ก.ค.2560 )

วันที่แต่งตั้งเป็ น วันที่แต่งตั้งเป็ น
กรรมการ
กรรมการ
ครั้งแรก
ครั้งล่าสุ ด
ปี พ.ศ.2550
1 ก.พ. 2561

ปี พ.ศ.2553

17 พ.ย.2560

ปี พ.ศ.2550

14 พ.ย.2560
26 เม.ย.2561

ปี พ.ศ.2560
ปี พ.ศ.2558

10 ก.ค.2560
14 พ.ย.2560
26 เม.ย.2561

ปี พ.ศ.2556

1 ก.พ.2561

หมายเหตุ : ในการประชุ มผู้ถอื หุ้นประจําปี 2562 ได้ แต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ ดังนี้
บุคคลลําดับที่ 2. น.ส.ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์ ดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
บุคคลลําดับที่ 4. นายสุ พจน์ ปานน้อย ดํารงตําแหน่งกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบต่อไปอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริ ษทั จะได้รับเอกสารประกอบการประชุมจากเลขานุการบริ ษทั ก่อนล่วงหน้าวันประชุมอย่างน้อย
7 วันทําการ (ยกเว้นกรณี พิเศษ)
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการมีความรู้ความชํานาญหลากหลายเหมาะสมกับธุ รกิจ
เช่น มีทกั ษะวิชาชีพด้านบัญชี , กฎหมาย และวิศ วกรรม ไม่ มี ล ัก ษณะต้อ งห้ ามตามพระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ หรื อตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
ทั้งนี้ มีกรรมการบริ ษทั ที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารจํานวน 3 ท่านได้แก่
1. นายสุ พจน์
ปานน้อย
กรรมการอิสระ
2. นายชัชนนท์ โสภาจันทร์
กรรมการอิสระ
3. นายธี ระวัฒน์ ภู่ไพบูลย์
กรรมการอิสระ
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การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
บริ ษทั ฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2562 โดยมีรายละเอียดการประชุมดังนี้

ลํา
ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่อกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

2561
นายวีระพล
ไชยธี รัตต์
14/16
น.ส.ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์ 16/16
นางวนิดา
สิ กขมาน
16/16
นายสุ พจน์
ปานน้อย
16/16
นายชัชนนท์ โสภาจันทร์
16/16
นายธีระวัฒน์ ภู่ไพบูลย์
14/16
นายอนุพงศ์ สิ กขมาน
นายธนกร
ชัยวรโสภณ
นางณฐวรรณ์ ไชยธี รัตต์
นางวิศวาณี
ไชยวัฒนสกุล
รวมจํานวนครั้งทีจ่ ัดประชุ ม
16

% 2562
88 21/22
100 22/22
100 20/22
100 22/22
100 22/22
88 21/22
96
22

%
95
100
91
100
100
95
97

จํานวนทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม / จํานวนการประชุ มทั้งหมด (ครั้ง)
คณะกรรมการบริหารความ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร
เสี่ ยง
2561 % 2562 % 2561 % 2562 % 2561 % 2562 %
- 12/12 100 22/23 96
2/2 100 2/2 100
- 10/12 83 22/23 96
- 12/12 100 17/23 74
2/2 100 1/2
50
5/5 100 5/5 100
5/5 100 5/5 100
5/5 100 5/5 100
2/2 100 2/2 100
- 12/12 100 20/23 87
1/12
8 10/23 43
4/12 33 11/23 48
5
100
5
100 12
71
23
74
2
100
2
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หมายเหตุ : คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีมติแต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561
คณะกรรมการบริ ษทั มีสดั ส่ วนของการเข้าร่ วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทุกปี
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คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่ าตอบแทน
2561
2562 %
1/1 100 1/1 100
1/1 100 1/1 100
1/1 100 1/1 100
1
100
1
100

8.2 ผู้บริหาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ตามนิยามที่สาํ นักงาน กลต. กําหนดมีจาํ นวน 7 ท่านดังนี้
นายวีระพล
ไชยธีรัตต์
กรรมการผูจ้ ดั การ และผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ / สายธุรกิจของเล่นสุ นขั (รักษาการ)
นางวนิ ดา
สิ กขมาน
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
นายธนกร
ชัยวรโสภณ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ / สายธุรกิจหนัง
น.ส.ณัฏฐ์สิชา
ภาภัคธนานันท์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ / สายบริ หาร
นายอนุพงศ์
สิ กขมาน
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ / สํานักกรรมการผูจ้ ดั การ
นางณฐวรรณ์
ไชยธีรัตต์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ / สํานักกรรมการผูจ้ ดั การ
นางสาวสมฤทัย
ไพฑูรย์รังสฤษดิ์
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป บัญชี-การเงิน

การถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสู ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ลํา
ดับ
1

2

3

4

5

6

7

ชื่อ

ตําแหน่ง

นายวีระพล ไชยธีรัตต์
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
น.ส.ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นางวนิดา
สิ กขมาน
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายสุ พจน์ ปานน้อย
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายธีระวัฒน์ ภู่ไพบูลย์
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายชัชนนท์ โสภาจันทร์
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายอนุพงศ์ สิ กขมาน
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ/สํานักกรรมการผูจ้ ดั การ
-
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จํานวนหุน้
1 ม.ค. 2562
123,349,086
9,918
232,881
225,211
5,890
225,211
232,881
-

จํานวนหุน้
31 ธ.ค. 2562
132,349,086
9,918
258,756
250,234
5,890
250,234
258,756
-

ลํา
ดับ
8

9

10

ชื่อ

ตําแหน่ง

นายธนกร ชัยวรโสภณ
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นางณฐวรรณ์ ไชยธีรัตต์
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
น.ส.สมฤทัย ไพฑูรย์รังสฤษฏ์
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ / สายธุรกิจหนัง
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ/สํานักกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป บัญชี-การเงิน
-

จํานวนหุน้
1 ม.ค. 2562
16,500
-

จํานวนหุน้
31 ธ.ค. 2562
16,500
-

8.3 เลขานุการบริษัท
บริ ษ ัท ได้จัด ให้ มี เลขานุ ก ารบริ ษ ัท ได้แ ก่ นางสาววรรณา ฉั น ทกิ จ โชคไชย ได้รั บ แต่ ง ตั้ง ตามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 โดยคุณสมบัติของผูด้ าํ รงตําแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษทั ปรากฏ
ในเอกสารแนบ 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 ือหุน้ และดูแลผูถ้ ือหุ น้ อย่างเหมาะสม
5. ติดต่อสื่ อสารกับหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษทั มี นโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารในระดับที่ เหมาะสม โดยคํานึ งถึ งผลการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั และความสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
และผูบ้ ริ หารแต่ละคน โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั จะอยูใ่ นรู ปของค่าตอบแทนกรรมการเป็ นรายปี ในอัตราที่
เท่ ากัน ยกเว้นผูท้ ี่ ดาํ รงตําแหน่ งประธานกรรมการของแต่ละคณะจะมี ค่าตอบแทนที่ สู งกว่า และมี ค่าเบี้ ยประชุ มในอัตรา
เดียวกัน ครั้งละ 10,000 บาท/ครั้ง/คน (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่ วมประชุม)
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8.4.1 ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
ค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท ได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2562 เมื่อวันจันทร์ ที่ 22 เมษายน
2562 ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย บําเหน็จและเบี้ยประชุม สรุ ปได้ดงั นี้
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด(มหาชน)
รายชื่อคณะกรรมการ

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

รอบปี 2560
ค่าเบี้ย
ค่าบําเหน็จ
ประชุม
(บาท)
(บาท)
870,440.160,000.190,920.180,000.177,220.140,000.175,525.120,000.190,500.150,000.193,320.190,000.154,000.160,000.99,500.70,000.659,275.110,000.101,900.70,000.115,600.100,000.2,928,200.- 1,450,000.-

รอบปี 2561

รอบปี 2562

ค่าบําเหน็จ
(บาท)

ค่าเบี้ยประชุม
(บาท)

ค่าบําเหน็จ
(บาท)

ค่าเบี้ยประชุม
(บาท)

1,390,895.292,820.292,820.366,025.292,820.292,820.2,928,200.-

140,000.160,000.160,000.160,000.140,000.160,000.920,000.-

1,390,895.292,820.292,820.366,025.292,820.292,820.2,928,200.-

210,000.200,000.220,000.220,000.210,000.220,000.1,280,000.-

ค่ าตอบแทนกรรมการบริษัททีไ่ ด้ รับจากการเป็ นกรรมการในบริษัทย่อย
รายชื่อคณะกรรมการ

องค์ ประกอบค่ าตอบแทน
1. นายวีระพล
ไชยธีรัตต์
2. นางวนิดา
สิ กขมาน
3. น.ส.ณัฏฐ์สิชา
ภาภัคธนานันท์
รวม

รอบปี 2560
ค่าเบี้ย
ค่าบําเหน็จ
ประชุม
(บาท)
(บาท)
1,200,000
1,200,000
-
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รอบปี 2561

รอบปี 2562

ค่าบําเหน็จ
(บาท)

ค่าเบี้ยประชุม
(บาท)

ค่าบําเหน็จ
(บาท)

ค่าเบี้ยประชุม
(บาท)

1,200,00
1,200,000

-

1,200,000
1,200,000

-

ค่ าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท และ บริษัทย่ อย
บริ ษทั ได้กาํ หนดค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารไว้อย่างเหมาะสมตามหน้าที่และความรับผิดชอบและงานที่ได้รับมอบหมาย
โดยผูบ้ ริ หารจะได้รับค่าตอบแทนในรู ปของเงินเดือนและโบนัส โดยสรุ ปได้ดงั นี้

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
เงินเดือน
โบนัส
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
อื่น ๆ
รวม

ผูบ้ ริ หารบริ ษทั
ผูบ้ ริ หาร
ตามเกณฑ์ กลต. บริ ษทั ย่อย
(จํานวนราย)
(จํานวนราย)
7
7
7
7

6
6
6
6

รอบปี บัญชี
2560
จํานวนเงิน
(ล้านบาท)
13.23
2.93
2.06
18.22

รอบปี บัญชี
2561
จํานวนเงิน
(ล้านบาท)
14.57
1.83
0.40
2.93
19.73

รอบปี บัญชี
2562
จํานวนเงิน
(ล้านบาท)
14.10
2.02
0.49
2.98
19.59

8.4.2 ค่ าตอบแทนอืน่ ๆ
เงินกองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
เมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม 2549 บริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ใน พ.ศ.2530 ตามระเบียบของกองทุน, พนักงานประจํามีสิทธิ สมัครเข้าเป็ นสมาชิกของกองทุน โดยสมาชิกสามารถเลือกอัตรา
การนําส่ งเงินสะสมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานได้คือ เลือกนําส่ งเงินสมทบร้อยละ 3 และบริ ษทั จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ
3 อัตราเดียว ซึ่ งพนักงานจะได้ผลประโยชน์ดงั กล่าวเมื่อพ้นสภาพจากการเป็ นพนักงาน ต่อมาเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552 บริ ษทั
ได้ดาํ เนิ นการแจ้งบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนเปลี่ยนแปลงการนําส่ งเงินสมทบเป็ นร้อยละ 2 และบริ ษทั จ่ายสมทบในอัตรา
ร้อยละ 2 ของค่าจ้างเช่นเดียวกัน และเมื่ อวันที่ 11 สิ งหาคม 2559 บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการแจ้งเปลี่ยนแปลงการนําส่ งเงินสมทบ
แบ่งเป็ นตําแหน่งพนักงานนําส่ งเงินสมทบร้อยละ 2 และบริ ษทั จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 2 สําหรับตําแหน่งผูบ้ ริ หารนําส่ งเงิน
สมทบร้อยละ 4 และบริ ษทั จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 4 และทั้งปี สมาชิกสามารถเลือกจํานวนเงินสะสมมากกว่าอัตราที่กาํ หนด
ได้แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้างตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริ ษทั
โครงการเสนอขายใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญต่ อผู้บริหารและพนักงาน (ESOP)
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2555 ได้อนุ มตั ิให้เสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อ
หุ น้ สามัญให้แก่ผบู้ ริ หารบริ ษทั โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรร ดังนี้
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญจัดสรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน จํานวน 16,420,878 หน่ วย มี
อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิต่อ 1 หุ น้ สามัญของบริ ษทั และมีราคาการใช้สิทธิซ้ื อหุน้ 1.00 บาท เริ่ มการใช้สิทธิ ครั้ง
แรกวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2556 และครั้งสุ ดท้ายในวันทําการสุ ดท้ายของบริ ษทั ก่อนวันที่หมดอายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
(วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2559) อายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
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8.5 บุคลากร
8.5.1 จํานวนพนักงานและค่ าตอบแทน
ณ สิ้ นปี 2562 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีจาํ นวนพนักงานประจํารวมทั้งสิ้ น 1,223 คน ประกอบด้วยผูบ้ ริ หาร 7 คน
และพนักงาน 1,216 คน โดยแบ่งตามสายงานหลักได้ดงั นี้
จํานวนพนักงาน (คน)
บริษัท
บริษัทย่ อย
รวม
1. ส่ วนงานกลาง
64
34
98
2. สาขาของเล่นสัตว์เลี้ยง
136
136
3. สาขาเฟอร์นิเจอร์หนัง
51
51
4. สาขาเบาะหนังและชิ้นส่ วนหนังสําหรับรถยนต์
536
536
5. สาขาฟอกหนัง
402
402
1,189
34
1,223
รวม
ในปี 2561 บริ ษ ัท ฯ ได้จ่ ายค่ าตอบแทนให้ แ ก่ พ นัก งานและผูบ้ ริ ห ารในรู ป แบบของเงิ น เดื อ น ค่ าล่ ว งเวลา เงิ น
ช่วยเหลือค่าครองชีพ และผลประโยชน์อื่น เป็ นจํานวนรวมทั้งสิ้ น และ 280.75 ล้านบาท
ในปี 2562 บริ ษ ัท ฯ ได้จ่ ายค่ าตอบแทนให้ แ ก่ พ นัก งานและผูบ้ ริ ห ารในรู ป แบบของเงิ น เดื อ น ค่ าล่ ว งเวลา เงิ น
ช่วยเหลือค่าครองชีพ และผลประโยชน์อื่น เป็ นจํานวนรวมทั้งสิ้ น และ 298.29 ล้านบาท
สายงาน

ในปี 2561 และ ปี 2562 บริ ษทั ย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดี ยวกัน เป็ นจํานวนรวมทั้งสิ้ น
13.46 ล้านบาท และ 21.76 ล้านบาท ตามลําดับ
8.5.2 การเปลีย่ นแปลงจํานวนพนักงานอย่ างมีนัยสํ าคัญในช่ วง 3 ปี ทีผ่ ่ านมา
ในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานดังนี้
ข้ อมูล ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2562

บริษัทฯ
1,273
1,234
1,189

จํานวนพนักงาน (คน)
บริษัทย่ อย
11
34
34

รวม
1,284
1,286
1,223

8.5.3 ค่ าตอบแทนอืน่ ๆ
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
ในอัตราร้อยละ 2 ของค่าจ้างเช่นเดียวกัน สําหรับตําแหน่งฝ่ ายบริ หารนําส่ งเงินสมทบร้อยละ 4 และบริ ษทั จ่ายสบทบในอัตรา
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ร้ อยละ 4 และทั้งปี สมาชิ กสามารถเลื อกจํานวนเงิ น สะสมมากกว่าอัตราที่ กาํ หนดได้แ ต่ไม่ เกิ น ร้ อยละ 15 ของค่าจ้างตาม
ระเบียบได้กองทุนของบริ ษทั
 ในปี พ.ศ.2559-2561 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของพนักงานอย่างมีนยั สําคัญ และไม่มีขอ้ พิพาทด้านแรงงานที่สาํ คัญในระยะ
3 ปี ที่ผา่ นมา
 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
8.5.4 นโยบายการบริหารงานบุคคล
บริ ษทั ฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีความสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เจริ ญเติบโต
บริ ษทั ฯ จึงให้ความสําคัญในการบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมถึงการพัฒนาศักยภาพ การดูแลพนักงาน การรักษา
พนักงานที่มีความรู้ความสามารถให้อยูก่ บั องค์กรในระยะยาว รวมไปถึงการสร้างแรงจูงใจและความความผูกพันของพนักงาน
ด้วยเชื่ อว่าการบริ หารจัดการทรั พยากรบุ คคลอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในธุ รกิ จและ
ผลักดันให้องค์กรประสบความสําเร็ จได้ตามเป้ าหมาย ความท้าทายของการพัฒนาบุคลากรของบริ ษทั ฯ สู่ การดาเนิ นงานอย่าง
ยัง่ ยืนขององค์กร คือการเตรี ยมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ขององค์กรภายใต้
สภาวะการเปลี่ ย นแปลงของโลกที่ ไ ม่ ห ยุด นิ่ ง ทั้งด้านเศรษฐกิ จ สั งคม และสิ่ งแวดล้อ มซึ่ งอาจส่ ง ผลต่ อ ทัก ษะ ความรู้
ความสามารถของพนักงาน รวมถึงการสร้างความผูกพันกับพนักงาน โดยในปี 2561 มี การปรับปรุ งโครงสร้างองค์กรและ
กระบวนการทํางาน เพื่อรองรับการเติบโตในธุ รกิ จใหม่ๆและพัฒนาระบบการบริ หารผลการปฏิ บตั ิงาน ค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ ตลอดจนมีการเสริ มสร้างศักยภาพความเป็ นผูน้ าํ ของพนักงาน เพื่อที่จะสามารถสนับสนุนการเติบโตขององค์กร
ต่อไปได้ในอนาคต รวมถึงการสรรหาบุคลการภายในที่มีความพร้อมในการสื บทอดตําแหน่งที่วา่ งลงได้อย่างรวดเร็ ว
8.5.5 การวางแผนสื บทอดตําแหน่ ง (Succession Planning)
บริ ษทั ฯ ได้เตรี ยมความพร้อมของพนักงานในตําแหน่ งที่สําคัญเพื่อสื บทอดตําแหน่งที่ว่างลงจากการเกษียณอายุ
หรื อเพื่อเข้าดารงตําแหน่งใหม่ที่เกิดขึ้น ตามแผนขยายกิจการ โดยจัดทําแผนการสื บทอดตําแหน่งงานที่สาํ คัญเพื่อเตรี ยมความ
พร้อมให้พนักงานสาหรับการดํารงตําแหน่งบริ หารอย่างมีระบบ และเพื่อทําให้มน่ั ใจว่าพนักงานจะมีความสามารถและมีความ
พร้อมที่จะขึ้นมาในระดับผูบ้ ริ หารที่ช่วยผลักดันให้องค์กรเจริ ญเติบโตต่อไปได้อย่างยัง่ ยืน การดาเนิ นการภายใต้แผนการสื บ
ทอดตําแหน่งงานที่สาํ คัญมีรายละเอียด ดังนี้
1. พิจารณาตําแหน่งที่สาํ คัญขององค์กร
2. การจัดกลุ่มพนักงานที่มีศกั ยภาพในการดํารงตําแหน่งบริ หาร
3. การประเมินสมรรถนะผูบ้ ริ หารของพนักงานที่ครอบคลุมการประเมินสมรรถนะความเป็ นผูน้ าํ และคุณลักษณะส่ วนบุคคล
(Personal Attribute)
4. การนําผลการประเมินที่ได้นามาใช้ในกําหนดแผนพัฒนารายบุคคลของผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือก
5. ติดตามผลการพัฒนาของพนักงานในกลุ่มที่มีศกั ยภาพในการดํารงตําแหน่งบริ หาร
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การกํากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
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 ตลอดจนการปฏิบตั ิตามหลักการของการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับบริ ษทั จดทะเบียนปี 2560 (Corporate
Code Policy หรื อ CG Code) ตามแนวทางที่สาํ นักงานคณะกรรมการการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ มากําหนดเป็ น
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการกําหนดนโยบายและทิ ศทางการดําเนิ นงานของบริ ษทั เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิ จ
สู งสุ ดแก่ ผูถ้ ื อหุ ้นและการเติ บโตของบริ ษ ทั อย่างยัง่ ยืน โดยกํากับดูแลให้ฝ่ายบริ ห าร ดําเนิ นการให้เป็ นนโยบายที่ กาํ หนด
รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิ ทธิภาพ
และประสิ ทธิ ผล และในปี 2561 เพื่อเป็ นการปฎิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสาํ หรับบริ ษทั จดทะเบียน คณะกรรมการ
ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 14/2561 เมื่อ 28 กันยายน 2561 ให้ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ทบทวน
ปรั บ ปรุ งนโยบายกํากับ ดูแลกิ จการที่ ดี (Corporate Governance Policy) เพื่อ ให้ส อดคล้องกับกฎหมายสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั มีดงั นี้
1) คณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนยึดมัน่ ในการปฏิบตั ิตามกฎหมายและนําหลักการกํากับดูแลที่ดีมา
ปรับใช้ในการดําเนิ นงานโดยบูรณาการกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้ าหมายระยะยาวขององค์กร ตลอดจน
เสริ มสร้างองค์กรให้มีระบบบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งจะนําไปสู่ การเพิ่มความเชื่อมัน่ ให้แก่ผถู้ ือหุ ้น ผูล้ งทุน
และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
2) คณะกรรมการบริ ษทั เคารพสิ ทธิ และปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรมตลอดจนอํานวยความ
สะดวกแก่ผถู้ ือหุน้ ในการใช้สิทธิในเรื่ องต่าง ๆ
3) คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดนโยบายและจริ ยธรรมธุ รกิจของบริ ษทั ฯเพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิต่าง ๆ ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ทุกฝ่ าย อาทิ ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชม สังคม และ สิ่ งแวดล้อม
4) คณะกรรมการบริ ษทั มี นโยบายในการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ พิจารณาอนุ มตั ิแนวทางการกําหนดกลยุทธ์
นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ ตลอดจนกํากับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดําเนินการให้เป็ นไปตามนโยบาย
ที่กาํ หนดไว้เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
5) คณะกรรมการจัด ให้ มี โ ครงสร้ า งองค์ก ร การแบ่ ง แยกหน้าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริ ษ ัท
คณะกรรมการชุ ดย่อย และฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายใน ระบบการบริ หารความเสี่ ยง ระบบการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการป้ องกันการใช้ขอ้ มูล
ภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ
6) คณะกรรมการบริ ษทั กํากับดูแลให้จดั ทํางบการเงินและสารสนเทศทางการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่
รั บ รองทั่ว ไป และมี ก ารเปิ ดเผยข้อ มู ล สํ า คัญ อย่า งเพี ย งพอและเชื่ อ ถื อ ได้ ตลอดจนจัด ให้ มี ผู้ส อบบัญ ชี ที่ มี
ความสามารถและมีความเป็ นอิสระ
7) คณะกรรมการบริ ษ ัท อาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุ ดย่อ ยตามความเหมาะสมเพื่ อ ช่ วยพิ จารณากลัน่ กรองงานที่ มี
ความสําคัญและรายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสมํ่าเสมอ
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8)

คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรในตําแหน่งบริ หารที่สาํ คัญทุกระดับอย่างเหมาะสม โปร่ งใส
และเป็ นธรรม
การติ ด ติ ด ตามดู แ ลให้ มี ก ารปฏิ บ ัติต ามนั้น คณะกรรมการบริ ษ ัท กําหนดให้เป็ นหน้าที่ แ ละความรั บ ผิด ชอบของ
กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทําความเข้าใจและปฏิบตั ิตามนโยบาย โดยผูบ้ ริ หารทุกระดับของ
องค์กรต้องรับผิดชอบและให้ความสําคัญกับเรื่ องดังกล่าวเพื่อให้พนักงานในสังกัดถึงปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
คณะกรรมการได้มีการทบทวนการปฎิ บตั ิหน้าที่ และความเหมาะสมของคณะกรรมการบริ ษทั โดยได้มีมติในการ
ประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อ 20 มิถุนายน 2561 แต่งตั้งคณะอนุ กรรมการเพิ่มอีก 2 ชุด คือ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพื่อเสริ มสร้างการปฎิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการที่มีประสิ ทธิ ผล
นอกจากนี้ เพื่อเป็ นหลักปฏิ บตั ิให้คณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งเป็ นผูน้ าํ หรื อผูร้ ับผิดชอบสู งสุ ดขององค์กรสามารถนําไป
ปรับใช้ในการกํากับดูแลกิจการเพื่อให้มีผลประกอบการที่ดีและน่าเชื่อถือสําหรับผูถ้ ือหุ น้ และเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่า
ให้กิจการอย่างยัง่ ยืนตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาคธุ รกิ จ ผูล้ งทุ น ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม คณะกรรมการ
บริ ษทั ได้มีมติ อนุ มตั ิในการประชุ มคณะกรรมการครั้งที่ 22/2562 เมื่ อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ให้กาํ หนดเป็ นนโยบายหลัก
ปฏิบตั ิของคณะกรรมการดังต่อไปนี้
หลักปฏิบตั ิที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าํ องค์กรที่สร้างคุณค่า
ให้กิจการอย่างยัง่ ยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
หลักปฏิบตั ิที่ 2 กําหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน
(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)
หลักปฏิบตั ิที่ 3 เสริ มสร้างคณะกรรมการที่มีประสิ ทธิผล
(Strengthen Board Effectiveness)
หลักปฏิบตั ิที่ 4 สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริ หารระดับสูงและการบริ หารบุคลากร
(Ensure Effective CEO and People Management)
หลักปฏิบตั ิที่ 5 ส่ งเสริ มนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
(Nurture innovation and Responsible Business)
หลักปฏิบตั ิที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)
หลักปฏิบตั ิที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
(Ensure Disclosure and Financial Integrity)
หลักปฏิบตั ิที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่ อสารกับผูถ้ ือหุน้
(Ensure Engagement and Communication with Shareholders)
สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญถึงสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นโดยจะไม่กระทําการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อริ ดรอน
สิ ทธิ รวมถึงได้อาํ นวยความสะดวกในการใช้สิทธิ ในเรื่ องต่าง ๆ ได้มีการกําหนดแนวทางการดําเนิ นงานเพื่อสร้างความมัน่ ใจ
ว่าผูถ้ ือหุ น้ จะได้รับการคุม้ ครองสิ ทธิข้ นั พื้นฐาน ดังนี้
 บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นเสนอวาระการประชุ ม และเสนอรายชื่ อบุ คคลขึ้ นเป็ นกรรมการล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ โดยได้แจ้งหลักเกณฑ์และเอกสารประกอบการแจ้งเรื่ องไว้ที่เว็บไซด์ของบริ ษทั ฯ
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 บริ ษทั ฯ ดําเนิ นการจัดส่ งหนังสื อนัดประชุ มพร้ อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุ มวาระต่างๆ ให้ผูถ้ ื อหุ ้นได้ทราบ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน และบริ ษทั ฯ ยังได้เผยแพร่ เอกสารดังกล่าวผ่านทางเว็บไซด์ของบริ ษทั ฯ
โดยในแต่ละวาระจะต้องมีความเห็นกรรมการประกอบ เพื่อประกอบการตัดสิ นใจในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น และมีการ
บันทึกการประชุมอย่างถูกต้องเพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สามารถตรวจสอบได้
 กรณี ผถู้ ือหุ ้นไม่สะดวกเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบอํานาจให้บุคคลอื่นหรื อกรรมการตรวจสอบเข้าร่ วม
ประชุมและลงคะแนนเสี ยงได้
 ก่อนเริ่ มประชุมคณะกรรมการจะชี้แจงแก่ผถู้ ือหุ ้นให้ทราบถึงสิ ทธิ ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯการดําเนิ นการประชุม
วิธีการใช้สิทธิลงคะแนน และการให้สิทธิผถู้ ือหุน้ ในการตั้งคําถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน
 บริ ษทั จัดให้มีบุคคลที่เป็ นอิสระเป็ นผูต้ รวจนับหรื อตรวจสอบคะแนนเสี ยงในการประชุม และเปิ ดเผยให้ที่ประชุม
ทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
การปฎิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่างเท่ าเทียมกัน
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญถึงการปฎิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน และเป็ นธรรม ไม่วา่ ผูถ้ ือหุ น้ รายนั้นจะเป็ นผูถ้ ือหุ น้
รายย่อย ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อนักลงทุนสถาบัน อีกทั้งในส่ วนของการเชิญประชุมผูถ้ ือหุ ้น การจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้น และเพื่อ
เป็ นการปกป้ องสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ สําหรับเรื่ องที่เป็ นสาระสําคัญ โดยได้ปฎิบตั ิบตั ิดงั นี้
 กําหนดวันเวลาและสถานที่ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ โดยคํานึงถึงความสะดวกในการเข้าร่ วมประชุมทุกรายอย่างเท่า
เทียมกัน
 กําหนดให้หุน้ 1 หุน้ มีคะแนนเสี ยง 1 เสี ยง
 จัดให้มีการมอบฉันทะให้ผอู้ ื่นเข้าร่ วมประชุมแทน เพื่อรักษาสิ ทธิ ให้ผถู้ ือหุ ้นให้ผอู้ ื่นเข้าร่ วมประชุมแทน เพื่อรักษา
สิ ทธิ ให้ผถู้ ือหุ น้ กรณี ผถู้ ือหุ น้ ไม่สะดวกมาประชุมด้วยตนเองโดยได้จดั ส่ งหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ น้ พร้อมหนังสื อ
มอบฉัน ทะ(แบบข.)ส่ งให้ กับ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ภายในระยะเวลาที่ ม ากพอและเท่ าที่ บ ริ ษ ัท ฯจะสามารถกระทําได้ภ ายใต้
ข้อบังคับต่างๆที่ เกี่ยวข้องโดยผูถ้ ือหุ ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง บริ ษทั ฯได้กาํ หนดให้กรรมการอิสระ
เป็ นผูร้ ั บมอบฉันทะ และบริ ษทั ได้แสดงแบบฟอร์ มหนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ข.) และหนังสื อเชิ ญประชุ มไว้บน
เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผถู้ ือหุน้ ให้สามารถดาวโหลดได้
 กําหนดให้มีการลงทะเบี ยนผูถ้ ือหุ ้นอย่างน้อย 1 ชัว่ โมงก่อนเริ่ มประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น เพื่อให้มีเวลาในการลงคะแนนที่
เพียงพอ
 ได้จดั เตรี ยมบัตรลงคะแนนสําหรับการประชุมแต่ละวาระ
สิ ทธิของผู้มสี ่ วนได้ 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 งมอบและการ
บริ การที่ดี
 เจ้าหนี้
: ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการกูย้ มื เงินตามข้อตกลง
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 ชุมชนและสังคม

: การเข้าสู่ มาตรฐานระบบบริ หารคุณภาพ ISO เป็ นสิ่ งที่แสดงให้เห็นถึง การให้ความสําคัญกับ
สภาพแวดล้อมและสังคม โดยดูแลมิให้มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและชุมชน

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
 พนัก งานต้อ งปฎิ บ ัติ ต นให้ ส อดคล้อ งกับ กฎหมาย ข้อ บังคับ และข้อ ผูก พัน ตามสั ญ ญาทั้งหมดเกี่ ย วกับ สิ ท ธิ ใน
ทรัพย์สินทางปั ญญาที่ ถูกต้อง รวมถึงสิ ทธิ บตั ร ลิขสิ ทธิ์ ความลับทางการค้า และข้อมูลกรรมสิ ทธิ์ อื่น ๆ โดยจะไม่
ละเมิดนําสิ ทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถกู ต้องและมีผลบังคับใช้ของบุคคลอื่นไปใช้ในทางที่ผดิ
 พนักงานที่นาํ ผลงานหรื อข้อมูลอันเป็ นสิ ทธิ ของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรื อที่จะนํามาใช้ในบริ ษทั ฯ จะต้องมีการ
ตรวจสอบเพื่อให้มนั่ ใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
 พนักงานที่ใช้งานเครื่ องคอมพิวเตอร์ของบริ ษทั จะต้องใช้ซอฟต์แวร์ ตามข้ออนุญาตของเจ้าของลิขสิ ทธิ์ เฉพาะที่ได้รับ
อนุญาตให้ใช้งานจากบริ ษทั เท่านั้น
 เมื่อพ้นสภาพจากการเป็ นพนักงาน จะต้องส่ งมอบทรัพย์สินทางปั ญญาต่าง 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
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
จริยธรรมทางธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายที่ จะส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม โดยมุ่งเน้นการดําเนิ นธุ รกิจตามหลักจริ ยธรรม
และความโปร่ งใส ดังนั้นเห็นสมควรจัดทําข้อพึงปฎิบตั ิเกี่ยวกับจริ ยธรรมและ/หรื อจรรยาบรรณสําหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และพนักงาน เพื่อนําไปเป็ นแนวทางในการปฎิบตั ิให้เหมาะสมต่อไป
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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
- 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” ที่กาํ 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
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บริ ษทั ฯ ได้ส่งเสริ มสนับสนุนให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานปฎิบตั ิตามนโยบายจริ ยธรรมธุรกิจและข้อพึง
ปฎิบตั ิในการทํางานดังนี้
- การพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนตําแหน่ง หรื อโยกย้าย พนักงาน ให้ใช้พฤติกรรมทางจริ ยธรรมของพนักงานนั้นพิจารณา
ควบคู่กบั ความรู้ความสามารถ
- จัดให้มีการอบรม ให้ความรู้ ปลูกฝังจิตสํานึกที่ดีให้กบั พนักงานอย่างสมํ่าเสมอ
- เปิ ดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็นเพื่อส่ งเสริ มจริ ยธรรม
- มีมาตรการให้รางวัลหรื อลงโทษ อย่างเป็ นธรรม
- คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และผูบ้ ริ หาร ต้องทําตัวเป็ นแบบอย่างที่ดี
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
กระบวนการดําเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรี ยน
บริ ษ ัท ฯ เปิ ดโอกาสให้มี ช่ อ งทางการร้ อ งเรี ย นและแสดงความเห็ น อย่างเป็ นอิ ส ระ เมื่ อ ได้รั บ ข้อ ร้ อ งเรี ยนแล้ว
เลขานุ การบริ ษทั จะรวบรวมข้อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้อง รายงานต่อกรรมการอิสระและจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ต่อไป โดยคณะกรรมการบริ ษทั มีมาตรการในการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับเป็ นความลับและคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูล
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 2562 บริ ษทั มีการนําเสนอผลการดําเนิ นงาน ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน แก่นกั วิเคราะห์ นักลงทุน ผูถ้ ือ
หุน้ และมีการเข้าพบเพื่อสัมภาษณ์ตวั ต่อตัว สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
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• นักลงทุนสถาบัน ในประเทศ พบผูบ้ ริ หาร
• ตอบคําถามทางโทรศัพท์ ของผูบ้ ริ หาร
• การเดินทางไปพบผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุน ของผูบ้ ริ หาร
นอกจากนี้ เมื่ อวันที่ 16 กันยายน 2562 ผูบ้ ริ หารระดับสู งบางบริ ษทั ได้มีการนําเสนอผลการดําเนิ นงานข้อมูลทาง
การเงิน ในรายการ OPPORTUNITY DAY (บริ ษทั จดทะเบียนพบผูล้ งทุน) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วย
เปิ ดเผยข้ อมูลลงในเว็บไซต์ ของบริษัท
บริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลต่าง ๆ ที่จะเป็ นประโยชน์สาํ หรับผูถ้ ือหุน้ ลงในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ สามารถเข้าไปดูได้ที่
www.cwt.co.th
การประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ถือว่า การประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นเหตุการณ์สาํ คัญเพื่อรายงานผลงานและตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุ น้ ในประเด็น
ต่างๆ ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นในปี 2560 ที่ผา่ นมาประธานในที่ประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นมีสิทธิ อย่างเท่าเทียมกันในการ
ตรวจสอบการดําเนินงานของบริ ษทั สอบถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการกําหนดนโยบายให้รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ้ งขอความเห็นชอบ
จากที่ประชุมกรรมการบริ ษทั และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมทั้งกําหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้
ผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่เกี่ยวข้องนําข้อมูลภายในของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้
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
การถ่ วงดุลของกรรมการทีไ่ ม่ 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
การรวมหรือแยกตําแหน่ ง
โครงสร้างคณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ ซึ่ งจะ
ทําให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริ หารงาน
ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษทั ได้กาํ หนดค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริ หาร ให้อยู่ในระดับเดี ยวกับอุตสาหกรรมและเหมาะสมกับ
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งอยูใ่ นระดับที่สูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการและผูบ้ ริ หารที่มี
คุณสมบัติที่ตอ้ งการได้และได้ขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ แล้ว
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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
รายงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษทั และข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําปี งบ
การเงินดังกล่าวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือ
ปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารเป็ น
ผูด้ ูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ หาร เพื่อช่วยในการกํากับดูแล
กิจการของบริ ษทั โดยมีการกําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ หารไว้อย่างชัดเจน และ
ในปี 2561 เพื่อ เป็ นการปฎิ บ ัติตามหลักการกํากับ ดูแลกิ จการที่ ดีสําหรั บ บริ ษ ัทจดทะเบี ยนปี 2560 (Corporate Governance
Code : “CG Code”) จึ งได้มี ก ารทบทวนการปฎิ บ ัติ ห น้าที่ แ ละความเหมาะสมของคณะกรรมการบริ ษ ัท โดยมี ก ารจัด ตั้ง
คณะอนุ กรรมการเพิ่มขึ้นอีก 2 ชุด ตามมติของกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 คือ คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
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 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างการจัดการของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่
1. คณะกรรมการบริ ษทั
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการบริ หาร
4. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
5. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
โดยมีรายชื่อคณะกรรมการแต่ละชุด และขอบเขตอํานาจหน้าที่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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9.2.1 คณะกรรมการบริษัท
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีคณะกรรมการบริ ษทั จํานวน 6 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง
1. นายวีระพล
ไชยธีรัตต์
ประธานกรรมการ
2. น.ส.ณัฏฐ์สิชา
ภาภัคธนานันท์
รองประธานกรรมการ
3. นางวนิดา
สิ กขมาน
กรรมการ
4. นายสุ พจน์
ปานน้อย
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
5. นายชัชนนท์
โสภาจันทร์
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
6. นายธีระวัฒน์
ภู่ไพบูลย์
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
โดยมีนางสาววรรณา ฉันทกิจโชคไชย เป็ นเลขานุการบริ ษทั
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 ติดตาม การบริ หารงานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนด
ไว้
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
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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
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
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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
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
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ในปี 2562 มีกรรมการเข้ารับการอบรม / สัมมนา ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
น.ส.ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์

หลักสูตรอบรม / หัวข้อสัมมนา
- หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่ นที่ 8
หัวข้อ : Module : CFO and financial Information Management
การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านบัญชี สําหรับผูร้ ับผิดชอบสูงสุ ดในสายงาน
บัญชีและการเงิน
ที่โรงแรม Marriott Marquis Queen’s Park

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง
ตําแหน่งในคณะกรรมการบริ ษทั “CWT”
1. นายสุ พจน์
ปานน้อย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
2. นายชัชนนท์
โสภาจันทร์
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
3. นายธีระวัฒน์
ภู่ไพบูลย์
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบที่ มีความรู้ และประสบการณ์ ในการสอบทานความน่ าเชื่ อถือของงบการเงิน คื อ
นายสุ พจน์ ปานน้อย โดยสําเร็ จการศึกษา 1. ระดับปริ ญญาตรี สาขาตรวจสอบบัญชี จาก มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุ งเทพ
2. ระดับปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุ รกิจ จาก มหาวิทยาลัยรามคําแหง 3. Mini MBE จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็ นผูท้ ี่มี
ความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินเป็ นอย่างดี
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
1. ถื อ หุ ้ น ไม่ เกิ น 1 % ของจานวนหุ ้ น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษ ัท * ทั้งนี้ ให้นับ รวมการถื อ หุ ้น ของผูท้ ี่
เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ ได้เงินเดื อนประจา หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั * เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ตหรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของ
บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั * ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั * เว้นแต่จะ
ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั * และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของสานัก
งานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู้ อบบัญชีของบริ ษทั * เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
6. ไม่ เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บ ริ การทางวิชาชี พ ใดๆ ซึ่ งรวมถึ งการให้บ ริ การเป็ นที่ ป รึ กษากฎหมายหรื อที่ ป รึ กษา
ทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั * และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ น้ ส่ วน
ของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
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7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ ้นซึ่ ง
เป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่
เป็ นหุ ้นส่ วนที่มีนยั ในห้างหุ น้ ส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจํา
หรื อถือหุ ้นเกิน 1%ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ น
การแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั
* รวมถึ งบริ ษ ัท ใหญ่ บริ ษ ัท ย่อ ย บริ ษ ัท ร่ วม ผูถ้ ื อ หุ ้ น รายใหญ่ หรื อ ผูม้ ี อ าํ นาจควบคุ ม ของบริ ษ ัท ซึ่ งนิ ยามดังกล่ าวเท่ ากับ
ข้อกําหนดที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กาํ หนดไว้
- คณะกรรมการตรวจสอบ (นายธี ระวัฒน์ ภู่ไพบูลย์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร ครั้งที่
2/2561 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 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 4/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 มีกรรมการที่ตอ้ งออกจากตําแหน่ง
ตามวาระ จํานวน 2 ท่าน ดังนี้คือ 1. นายวีระพล ไชยธีรัตต์ 2. นายธีระวัฒน์ ภู่ไพบูลย์
อนึ่ ง บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็ นกรรมการสําหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจําปี 2563 ของบริ ษทั ล่วงหน้าทางเว็บไซด์ของบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 13 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ เพื่อ
เป็ นการส่ งเสริ มการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่ องการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่างเท่าเทียบกัน ปรากฎว่า ไม่มีผู้
ถือหุน้ เสนอเรื่ องดังกล่าวล่วงหน้าแต่อย่างใด
ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาและอนุ มตั ิแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้า
ดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ ง คือ นายวีระพล ไชยธี รัตต์ และ นายธี ระวัฒน์ ภู่ไพบูลย์ เข้ารับเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั โดย
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2563 จะมีข้ ึนในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563

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

ขอบเขตและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินที่ถกู ต้องและเพียงพอ
สอบทานให้ บ ริ ษ ัท มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสม และมีประสิ ทธิผล และเสนอแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้าง ผูต้ รวจสอบภายใน
สอบทานให้บ ริ ษ ทั ปฏิ บ ัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พ ย์และตลาดหลักทรั พ ย์ ข้อ กําหนดของตลาดหลักทรั พ ย์ 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 ทั้งนี้เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ซึ่ งรายงานดังกล่าว ต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและมีความเห็นในเรื่ องต่างๆ ตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดหรื อคณะกรรมการบริ ษทั จะมอบหมาย
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ทั้งนี้ นายสุ พจน์ ปานน้อย ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูท้ ี่ มี ความรู้ และประสบการณ์ ในการสอบทานงบ
การเงินเป็ นอย่างดี
วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ มีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่น้ ี หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ ้นของปี ที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ในปี ถัดไป กรรมการตรวจสอบซึ่ งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ
อาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ได้
9.2.3 คณะกรรมการบริหาร

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

1)
2)
3)
4)
5)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปั จจุบนั บริ ษทั มีคณะกรรมการบริ หารจํานวน 6 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง
ตําแหน่งในคณะกรรมการบริ ษทั “CWT”
นายวีระพล
ไชยธีรัตต์
ประธานกรรมการบริ หาร ประธานกรรมการบริ ษทั
น.ส.ณัฏฐ์สิชา
ภาภัคธนานันท์
กรรมการบริ หาร
รองประธานกรรมการบริ ษทั
นางวนิดา
สิ กขมาน
กรรมการบริ หาร
กรรมการ
นายอนุพงศ์
สิ กขมาน
กรรมการบริ หาร
นางณฐวรรณ์
ไชยธี รัตต์
กรรมการบริ หาร
นายธนกร
ชัยวรโสภณ
กรรมการบริ หาร
หมายเหตุ : คณะกรรมการบริ หาร ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 23/2560
ขอบเขตและอํานาจหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริ หาร
บริ ห ารจัด การและควบคุ ม ดู แ ลการดําเนิ น กิ จ การที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การบริ ห ารงานทั่วไปของบริ ษ ัท เพื่ อ ให้ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริ ษทั
พิจารณาแผนการลงทุนในธุ รกิจต่าง ๆ นําเสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ
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 มคณะกรรมการและ/หรื อที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น เพื่ อ พิ จารณาและอนุ ม ัติรายการดังกล่าวตามข้อ บังคับ ของบริ ษ ัท หรื อ
กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกําหนด

1)
2)
3)
4)
5)

ขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การ
ดําเนิ นการหรื อปฎิ บตั ิ งานให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้อนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั และ /
หรื อคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั
มีอาํ นาจออกคําสั่ง ระเบียน ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฎิ บตั ิงานเป็ นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริ ษทั และ
เพื่อรักษาระเบียบวินยั การทํางานภายในองค์กร
มีอาํ นาจกระทําการและแสดงตนเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั
อนุมตั ิการแต่งตั้งที่ปรึ กษาด้านต่าง ๆ ที่จาํ เป็ นต่อการดําเนินงานของบริ ษทั
เป็ นผูร้ ั บ มอบอํานาจของบริ ษ ทั ในการบริ หารกิ จการของบริ ษ ทั ให้เป็ นตามวัตถุป ระสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบี ยบ
ข้อกําหนด คําสัง่ 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
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การกําหนดอํานาจอนุมตั ิวงเงิน
การกําหนดอํานาจอนุมตั ิวงเงินสําหรับ การชําระ หรื อใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริ ษทั มีรายละเอียดดังนี้
วงเงินอนุมตั ิ
กรรมการผูจ้ ดั การ
80 ล้านบาท
คณะกรรมการบริ หาร
150 ล้านบาท
คณะกรรมการบริ ษทั
ไม่จาํ กัดวงเงิน
9.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง จํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง
ตําแหน่งในคณะกรรมการบริ ษทั “CWT”
1. นายธีระวัฒน์
ภู่ไพบูลย์
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
2. นายวีระพล
ไชยธี รัตต์ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ประธานกรรมการ
3. นางวนิดา
สิ กขมาน
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการ
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management Committee : RMC) ให้จดั ตั้งขึ้นเพื่อให้มีขอบเขตหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ และนําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนา
ระบบบริ หารความเสี่ ยงที่เป็ นระบบขึ้นภายในองค์กร ซึ่ งถือเป็ นเครื่ องมือสําคัญประการหนึ่ งของการบริ หารจัดการของกลุ่ม
บริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงจะให้การสนับสนุนและปฏิบตั ิการในนามของคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งอาศัยหลักการ
พื้นฐานของการกํากับดูแลกิจการขององค์กรที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมีการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และ
เป้ าหมายขององค์ก ร และให้ มี ก รอบการบริ ห ารจัด การความเสี่ ย งองค์ก รตามแนวทางสากล (COSO Enterprise Risk
Management Framework : COSO ERM) รวมถึงส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้มีการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กร และปลูกฝั ง
ให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของวัฒนธรรมของกลุ่มบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้ผมู้ ีส่วนได้เสี ยขององค์กรสามารถเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่า
การดําเนิ นงานเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มบริ ษทั ฯ มุ่งไปสู่ การบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายขององค์กรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผล
2. องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
1. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั และประกอบด้วยกรรมการและผูบ้ ริ หาร
อย่างน้อย 3 คน
2. โดยกรรมการอิสระ เป็ น ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
3. วาระการดํารงตําแหน่ ง
3.1 กรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี
3.2 กรรมการบริ หารความเสี่ ยง อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดํารงตําแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการ
บริ ษทั เห็นว่าเหมาะสม
3.3 นอกเหนือจากการพ้นจากตําแหน่งตามข้อ 3.1 กรรมการบริ หารความเสี่ ยง จะพ้นตําแหน่งเมื่อ
1. ลาออก
2. คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
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3.4 คณะกรรมการบริ ษ ัท มี อ าํ นาจในการแต่ งตั้ง กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ประโยชน์ ในการ
ดําเนิ นการตามวัตถุประสงค์ หรื อเพื่อทดแทน กรรมการบริ หารความเสี่ ยง ที่พน้ จากตําแหน่งตามข้อ 3.1 หรื อ
3.3 ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็ น กรรมการบริ หารความเสี่ ยง ทดแทนตามข้อ 3.3 จะอยูใ่ นตําแหน่ง
ได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งตนแทนเท่านั้น
4. ขอบเขตอํานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
1. พิจารณาสอบทาน และนําเสนอนโยบายและกรอบการบริ หารความเสี่ ยง ให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ
2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั
เพื่อรับทราบ
3. กํากับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบตั ิตามนโยบายและกรอบการบริ หารความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้กลุ่ม
บริ ษทั ฯ มีระบบบริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิภาพทัว่ ทั้งองค์กรและมีการปฏิบตั ิตามอย่างต่อเนื่อง
4. สอบทานรายงานการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อติดตามความเสี่ ยงที่มีสาระสําคัญ และดําเนินการเพื่อให้มนั่ ใจว่าองค์กรมี
การจัดการความเสี่ ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ ยงที่สําคัญ และมีหน่ วยงานตรวจสอบภายในเป็ นผูส้ อบ
ทานเพื่อให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ ยง รวมทั้งการนําระบบการ
บริ หารความเสี่ ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบตั ิตามทัว่ ทั้งองค์กร
6. รายงานคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับความเสี่ ยงและและการจัดการความเสี่ ยงที่สาํ คัญอย่างสมํ่าเสมอ
7. ให้คาํ แนะนําและคําปรึ กษากับคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง (Sub Risk-Management Committee : SRM)และ/
หรื อหน่วยงาน และ/หรื อคณะทํางานที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการ
แก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริ หารความเสี่ ยงพิจารณาแต่งตั้งอนุ กรรมการและ/หรื อบุคลากร
เพิ่มเติมหรื อทดแทนในคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และ/หรื อหน่วยงาน และ/หรื อคณะทํางานที่เกี่ยวข้องกับ
การบริ หารความเสี่ ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกําหนด บทบาทหน้าที่ ความรั บ ผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการ
ดําเนินการตามวัตถุประสงค์
8. ปฏิบตั ิการอื่นใดเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยงที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
ทั้งนี้ ผบู้ ริ หาร และ/หรื อคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และ/หรื อหน่วยงาน และ/หรื อคณะทํางานที่เกี่ยวข้องกับ
การบริ หารความเสี่ ยง และ/หรื อผูต้ รวจสอบภายใน และ/หรื อผูส้ อบบัญชี จะต้องรายงานหรื อนําเสนอข้อมูลและเอกสารที่
เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ให้บรรลุตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
5. การรายงาน
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
6. การประชุม
1. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง จัดให้มีหรื อเรี ยกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง และมีอาํ นาจในการ
เรี ยกประชุมเพิ่มได้ตามความจําเป็ น โดยองค์ประชุมประกอบด้วย กรรมการบริ หารความเสี่ ยง ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด
2. กรรมการทุ กท่ านควรเข้าร่ วมประชุ ม ทุ ก ครั้ ง ยกเว้น มี เหตุ จ าํ เป็ นไม่ อ าจเข้าร่ วมประชุ ม ได้ ควรแจ้งให้ ประธาน
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง ทราบล่วงหน้า
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3. ให้ ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เป็ นประธานที่ประชุม ในกรณี ที่ ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ไม่อยู่
ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง ที่มาประชุมเลือก กรรมการบริ หารความ
เสี่ ยง คนหนึ่งเป็ นประธานที่ประชุม
4. มีการประชุมเป็ นการเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อผูบ้ ริ หาร และ/หรื อคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
และ/หรื อหน่วยงาน และ/หรื อคณะทํางานที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยง และ/หรื อผูต้ รวจสอบภายใน และ/หรื อ
ผูส้ อบบัญชี อย่างสมํ่าเสมอ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5. การลงมติของ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง กระทําได้โดยถือเสี ยงข้างมาก ทั้งนี้ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง ผูท้ ี่มีส่วน
ได้เสี ยใดๆ ในเรื่ องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่ วมในการแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงมติในเรื่ องนั้น
6. การจัด ส่ ง หนั ง สื อเชิ ญ ประชุ ม ให้ แ ก่ กรรมการบริ ห ารความเสี่ ยง ให้ จัด ส่ ง ล่ ว งหน้ า ก่ อ นการประชุ ม เพื่ อ ให้
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีเวลาในการพิจารณาเรื่ องต่างๆ หรื อเรี ยกข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ทั้งนี้
หนังสื อเชิญประชุมจะต้องมี รายละเอียดวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุ ม โดยวาระการประชุ มจะ
ครอบคลุมเรื่ องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั เว้นแต่ในกรณี จาํ เป็ นหรื อเร่ งด่วน จะแจ้งการนัด
ประชุมโดยวิธีอื่น หรื อกําหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านั้นได้ โดยให้ เลขานุ การคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เป็ นผู้
บันทึกรายงานการประชุม
7. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง สามารถเชิ ญผูท้ ี่เกี่ยวข้องเข้าร่ วมประชุมเพื่อชี้ แจงข้อเท็จจริ งต่างๆ ให้แก่ที่ประชุม
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ทราบได้
9.2.5 คณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่ าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปัจจุบนั บริ ษทั มีคณะกรรมการสรรหา และ กําหนดค่าตอบแทน จํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล
1. นายชัชนนท์ โสภาจันทร์
2. น.ส.ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์
3. นางสาววิศวาณี ไชยวัฒนสกุล

ตําแหน่ง
ตําแหน่งในคณะกรรมการบริ ษทั “CWT”
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
กรรมการสรรหา และ กําหนดค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการ
กรรมการสรรหา และ กําหนดค่าตอบแทน
-

1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC) จัดตั้งขึ้ น เพื่ อ
ส่ งเสริ ม หลักการกํากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี โดยรั บ ผิดชอบในการกําหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั และกรรมการชุ ดย่อย รวมทั้งสรรหา คัดเลื อก และเสนอบุ คคลที่ เหมาะสมให้ดาํ รงตําแหน่ ง
กรรมการบริ ษทั และกําหนดค่าตอบแทนสําหรับกรรมการบริ ษทั ตลอดจนปฏิบตั ิงานด้านอื่นๆ ตามที่ ได้รับมอบหมายและ
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี
2. องค์ ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
1. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน ได้รั บ การแต่ งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษ ัท และประกอบด้ว ย
กรรมการและผูบ้ ริ หารอย่างน้อย 3 คน
2. กรรมการอิสระ ดํารงตําแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

104

3. วาระการดํารงตําแหน่ ง
3.1 กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี
3.2 กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดํารงตําแหน่งต่อไปได้อีกตามที่
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่าเหมาะสม
3.3 นอกเหนือจากการพ้นจากตําแหน่งตามข้อ 3.1 กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จะพ้นตําแหน่งเมื่อ
1. ลาออก
2. คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
3.4 คณะกรรมการบริ ษทั มีอาํ นาจในการแต่งตั้ง กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ใน
การดําเนิ นการตามวัตถุประสงค์ หรื อเพื่อทดแทน กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ที่พน้ จากตําแหน่ง
ตามข้อ 3.1 หรื อ 3.3 ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็ น กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทดแทน
ตามข้อ 3.3 จะอยูใ่ นตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ซึ่ งตน
แทนเท่านั้น
4. ขอบเขตอํานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ปฏิ บตั ิ หน้าที่ ตามที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั โดยมี
ขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
4.1. การสรรหา
1. กําหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริ ษทั และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของ
จํานวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กําหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั และ/หรื อเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี
2. พิจารณาสรรหา คัดเลื อ ก และเสนอบุ ค คลที่ เหมาะสมให้ดาํ รงตําแหน่ ง กรรมการบริ ษ ทั ที่ ครบวาระ และ/หรื อ มี
ตําแหน่งว่างลง และ/หรื อ แต่งตั้งเพิ่ม
3. ปฏิบตั ิการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
4. ประเมิ นผลการปฏิ บ ัติงานของผูบ้ ริ ห ารสู งสุ ดของบริ ษ ัท ฯ เพื่อ เสนอต่อ ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ัท ทราบเพื่ อ
พิจารณาอนุมตั ิ
4.2. การกําหนดค่ าตอบแทน
1. จัดทําหลักเกณฑ์และนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั และกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี
2. กําหนดค่าตอบแทนที่จาํ เป็ นและเหมาะสมทั้งที่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงินของคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นรายบุคคล โดย
การกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั ให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน
และเปรี ย บเที ย บกับ บริ ษ ัท ในธุ ร กิ จ ที่ ค ล้ายคลึ งกัน และประโยชน์ ที่ ค าดว่าจะได้รั บ จากกรรมการ เพื่ อ เสนอให้
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาและนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิ
3. รั บ ผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั และมี หน้าที่ ให้คาํ ชี้ แจง ตอบคําถามกับค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั ในที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้
4. ปฏิ บตั ิการอื่นใดที่ เกี่ ยวข้องกับการกําหนดค่าตอบแทนตามที่ คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายโดยฝ่ ายบริ หาร และ
หน่ วยงานต่างๆ จะต้อ งรายงานหรื อนําเสนอข้อ มูลและเอกสารที่ เกี่ ยวข้อ งต่อ คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุ นการปฏิบตั ิงานของ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ให้บรรลุตามหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
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5. การรายงาน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
6. การประชุม
1. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จัดให้มีหรื อเรี ยกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง และมี
อํานาจในการเรี ย กประชุ ม เพิ่ ม ได้ต ามความจําเป็ น โดยองค์ป ระชุ ม ประกอบด้วย กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
2. กรรมการทุ กท่ านควรเข้าร่ วมประชุ ม ทุ ก ครั้ ง ยกเว้น มี เหตุ จ าํ เป็ นไม่ อ าจเข้าร่ วมประชุ ม ได้ ควรแจ้งให้ ประธาน
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทราบล่วงหน้า
3. ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็ นประธานที่ ประชุม ในกรณี ที่ ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน ไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ที่มา
ประชุมเลือก กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คนหนึ่งเป็ นประธานที่ประชุม
4. การลงมติของ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน กระทําได้โดยถือเสี ยงข้างมาก ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน ที่มีส่วนได้เสี ยใดๆ ในเรื่ องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่ วมในการแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิ ออก
เสี ยงลงมติในเรื่ องนั้นๆ
5. การจัดส่ งหนังสื อเชิญประชุมให้แก่ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ให้จดั ส่ งล่วงหน้าก่อนการประชุม เว้น
แต่ในกรณี จาํ เป็ นหรื อ เร่ งด่ วน จะแจ้งการนัดประชุ มโดยวิธีอื่ น หรื อ กําหนดวัน ประชุ ม ให้เร็ วกว่านั้น ได้ โดยให้
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็ นผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
6. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน สามารถเชิ ญ ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องเข้าร่ วมประชุ มเพื่อชี้ แจงข้อเท็จจริ งต่างๆ
ให้แก่ที่ประชุม คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทราบได้
9.3 การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู ง
บริ ษทั มีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration committee : NRC) เพื่อ
คัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารระดับสูงและไม่มีการกําหนดสัดส่ วนของกรรมการที่เป็ นตัวแทนผู้
ถือหุน้ แต่ละกลุ่มโดยมีวธิ ี การเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุ น้ ต่อหนึ่งเสี ยง
2. ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการได้ แต่จะ
แบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงจะเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งและในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลําดับลงมา มีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่
จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
9.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่ 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 อด้วยงบดําเนิ นงานและงบลงทุน ซึ่ งต้องผ่านคณะ
กรรมการบริ หารของบริ ษทั นอกจากนี้ หากบริ ษทั ย่อยมีการดําเนินธุ รกิจที่กระทบต่อบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ บริ ษทั ย่อยต้องขอ
อนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ก่อน
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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 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตรวจสอบบัญชีประจําปี (Audit Fee)
สําหรับปี 2562 บริ ษทั ได้ว่าจ้างผูส้ อบบัญชี ได้แก่ นายสุ รชัย ดําเนิ นวงศ์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขทะเบี ยน
4721 แห่ งบริ ษ ัท อาร์ เอสเอ็ม ออดิ ท เซอร์ วิส เซส จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญ ชี ข องบริ ษ ัท ในรอบปี 2562 โดยมี
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชีรวม 6,099,000.-. บาท (หกล้านเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
2. ค่าบริ การอื่น (non-audit fee)
คิดเป็ นจํานวนเงิน - บาท
9.7 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 ในการดําเนิ นการตาม
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และติดตามดูแลให้กรรมการและผูบ้ ริ หารทําหน้าที่ดว้ ยความระมัดระวังและ
ซื่ อสัตย์สุจริ ต โดยมีวธิ ีการปฎิบตั ิดงั นี้
- กรรมการและผูบ้ ริ หารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ตอ้ งส่ งแบบ “รายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หาร”
ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- เมื่ อมี การเปลี่ ยนแปลงของ “รายงานการมี ส่ วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ ห าร” กรรมการและผูบ้ ริ หารต้อง
ปรับปรุ งข้อมูลในแบบ “รายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หาร” โดยทันที หรื อภายใน 7 วันทําการ นับจากวันที่
มีการเปลี่ยนแปลงรายการ
- เลขานุ ก ารบริ ษ ัท ฯ ส่ ง สํ า เนาแบบ “รายงานการมี ส่ ว นได้เสี ย ของกรรมการและผู้บ ริ ห าร” ให้ กับ ประธาน
คณะกรรมการบริ ษทั และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทําการนับจากวันที่ บริ ษทั ฯ ได้รับรายงานฉบับ
ดังกล่าว
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ความรับผิดชอบต่ อสั งคม
ทางบริ ษ ัท ฯ ได้ดาํ เนิ น ธุ รกิ จควบคู่ไปกับ การใส่ ใจดูแ ลรั กษาสิ่ งแวดล้อ มในชุ ม ชนและสั งคม โดยมุ่ งที่ ก ารให้
ประโยชน์กบั คน, ชุมชน และสังคม นอกจากนั้นยังต้องคํานึ งถึงบทบาทขององค์กรภาคธุ รกิจที่ตอ้ 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 ปั จจัยสําคัญของโรงฟอกหนัง คือ นํ้าเสี ย โดยนํ้าเสี ยจากกระบวนการผลิต จะได้รับ
การบําบัดก่อนปล่อยทิ้ง โดยผ่านระบบบําบัดนํ้าเสี ยกลางที่บริ ษทั ตั้งอยู่ ในที่น้ ี คือ เขตอุตสาหกรรมฟอกหนัง กม.30 และกาก
โครเมียมที่ได้รับจากกระบวนการบําบัดจะถูกแยกออก และนําไปฝังกลบที่ศนู ย์ควบคุมมลพิษ
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 ใจและความน่ าเชื่ อถือให้กบั ผูท้ ี่ เกี่ยวข้องทาง
ธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในบทบาทของ CSR ภายในองค์กร โดยกําหนดนโยบายในการใช้และซื้ อวัตถุดิบที่ไม่ทาํ ลาย
สิ่ งแวดล้อม ผลิตสิ นค้าในกระบวนการผลิตที่ไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ และการจ้างงานที่ไม่ละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน
เป็ นต้น มีรายละเอียดดังนี้
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 ความรับผิดชอบต่ อสั งคมภายในองค์ กร :
 ด้ านผู้ บ ริ ห าร: บริ ษ ทั ฯตระหนักถึ งความสําคัญ ของผูบ้ ริ ห าร ในฐานะผูท้ ี่ มี บ ทบาทสําคัญ ในการกําหนดกลยุท ธ์แ ละ
แผนปฏิบตั ิงานต่างๆ รวมทั้งควบคุมการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามกรอบ ทิศทางและเป้ าหมายทางธุ รกิจที่
กําหนดไว้โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯจึ งเสนอค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารที่ มีความเหมาะสม เป็ นธรรม อี กทั้งเสนอ
โครงการ ESOP แก่ผบู้ ริ หารและพนักงาน เพื่อเป็ นการตอบแทนและเป็ นแรงจูงใจให้ผบู้ ริ หารและพนักงานมีความตั้งใจ
และทุ่มเทให้กบั การบริ หารงานบริ ษทั ฯจนสามารถบรรลุเป้ าหมายทางธุรกิจที่กาํ หนดไว้ได้
 ด้ านพนักงาน: บริ ษทั ฯตระหนักถึงความสําคัญของพนักงานในฐานะผูส้ นับสนุ นให้แผนงานต่างๆของบริ ษทั ฯสามารถ
บรรลุเป้ าหมายทางธุรกิจที่กาํ หนดไว้ได้ บริ ษทั ฯจึงปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความเป็ นธรรม โดยการสร้างความยุติธรรม การ
เคารพ การปฏิบตั ิตามกฎหมายและหลักจริ ยธรรม ด้วยความเป็ นธรรม โดยเท่าเทียมกันดังต่อไปนี้
- การให้ความสําคัญกับสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดีรวมถึงความปลอดภัยและสุ ขอนามัยของพนักงาน: บริ ษทั ฯจัดให้
มีการปฐมนิ เทศแก่พนักงานใหม่เพื่อปรับทัศนคติและวิสัยทัศน์ของพนักงานใหม่ให้เข้ากับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของ
องค์กร โดยมีขอ้ ปฏิบตั ิที่ทาํ ให้เกิดความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน ซึ่ งจะช่วยเสริ มสร้างให้
กิจการเกิดความความมัน่ คงได้อีกด้วย ข้อปฏิบตั ิหน้าที่ เช่น ในส่ วนของขั้นตอนที่มีการใช้สารเคมีพนักงานจะต้องมีผา้ ปิ ด
จมูก+ผ้ากันเปื้ อน และสวมถุงมือ เพื่อป้ องกันสี และสารเคมีตลอดเวลาขณะปฏิบตั ิงาน, สวมหมวกเก็บผมให้เรี ยบร้อยเพื่อ
ป้ องกัน ผมเข้าไปพัน ในเครื่ อ งจักร, ใช้ผา้ ปิ ดจมูกทุ ก ครั้ งที่ มี การใช้เครื่ อ งดูดฝุ่ นหนัง สิ่ งต่ างๆ ที่ กล่ าวมานี้ ล้วนเป็ น
มาตรการที่ทาํ ให้พนักงานมีความปลอดภัย มีความสุ ขและยินดีในการทํางานให้กบั บริ ษทั ฯ ต่อไปนานๆ รวมทั้งเปิ ดโอกาส
ให้พนักงานในทุกๆระดับชั้นสามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการทํางานต่างๆได้อย่าง
อิสระ เสรี ภายใต้กรอบที่เหมาะสม เป็ นต้น โดยบริ ษทั จะมีกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
กิจกรรม/การอบรมในเรื่องเกีย่ วกับสิ่ งแวดล้อม
ชื่อโครงการ
“สะสมบุญ”
“ถังหมักรักษ์โลก”
“นําเศษอาหารไปเลี้ยงสัตว์”

จํานวนผู้เข้ าร่ วม (คน)
200
12
100

วิทยากรในการอบรม
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

กิจกรรม/การอบรมในเรื่องเกีย่ วกับความปลอดภัย
ชื่อโครงการ
“ สะอาดสดใส เดินทางปลอดภัย ใส่ ใจประเพณี ”
“ วันงดสูบบุหรี่ โลก”
“ สัปดาห์ความปลอดภัย”
“อบรมดับเพลิงเบื้องต้น”

จํานวนผู้เข้ าร่ วม (คน)
600
300
200
90

วิทยากรในการอบรม
ฝ่ ายความปลอดภัย
ฝ่ ายความปลอดภัย
ฝ่ ายความปลอดภัย
องค์การบริ หารส่ วนตําบลบางโปรง

กิจกรรม/การอบรมในเรื่องเกีย่ วกับสุ ขอนามัย
ชื่อโครงการ
“ลดพุง ลดโรค ในสถานประกอบการ”

จํานวนผู้เข้ าร่ วม (คน)
100

วิทยากรในการอบรม
ทีมพยาบาลโรงพยาบาลสมุทรปราการ
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ตารางจํานวนการเกิดอุบัตเิ หตุประสบอันตรายหรือเจ็บป่ วยเนื่องจากการทํางานดังนี้
การเกิดอุบัตเิ หตุ
ปี
ราย
ร้ อยละ
8
0.82
ปี 2560
ปี 2561
17
1.42
ปี 2562
20
1.78
ตารางจํานวนการเกิดอุบัตเิ หตุประสบอันตรายหรือเจ็บป่ วยเนื่องจากการทํางานจําแนกตามความรุนแรงดังนี้
สู ญเสี ยอวัยวะ
หยุดงานเกิน
หยุดงานไม่ เกิน
ตาย
ทุพพลภาพ
บางส่ วน
3 วัน
3 วัน
ปี
ราย ร้ อยละ ราย ร้ อยละ ราย ร้ อยละ ราย ร้ อยละ ราย ร้ อยละ
6
0.61
2
0.21
ปี 2560
ปี 2561
7
0.58
10
0.84
ปี 2562
9
0.80
11
0.98

รวม
ราย
8
17
20

- การให้ความสําคัญกับการพัฒนาและฝึ กอบรมพนักงาน: บริ ษทั ฯมีนโยบายในการจัดแผนพัฒนาบุคลากรภายในที่ชดั เจน
ซึ่ งบริ ษทั ฯตระหนักดี ว่าบุคลากรที่ มีคุณภาพจะเป็ นแรงขับเคลื่อนที่ สําคัญต่อความสําเร็ จขององค์กรดังนั้นเพื่อให้การ
ปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล บริ ษทั ฯจึงมีนโยบายส่ งเสริ มให้พนักงานทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับ
พนักงานจนถึงผูบ้ ริ หารระดับสู งได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถทั้งด้านทฤษฎี และควบคู่ไปกับการปฏิบตั ิงาน
จริ งอย่างต่อเนื่ องตลอดเวลา ประโยชน์ที่เห็นได้ชดั ที่สุดคือ ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของพนักงานที่ดีข้ ึนเนื่ องจากการ
นําความรู้ ที่ ได้ม าประยุกต์ใช้ในการปฏิ บ ัติ งาน และยังมี ส่ วนช่ วยสร้ างความจงรั กภักดี ต่อ องค์กร ส่ วนประโยชน์ ต่ อ
พนักงานจะเห็นชัดในด้านของความรู้ ความสามารถ และโอกาสในการพัฒนาในสายอาชี พของพนักงานแต่ละคน โดย
บริ ษทั ฯมีสายงานทางด้านการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะด้านจากคําแนะนําของผูท้ ี่มีประสบการณ์ในแต่
ละสายงาน และนอกจากนี้ บริ ษทั ฯยังส่ งเสริ มให้บุคลากรของบริ ษทั ฯได้เข้าร่ วมการอบรมสัมมนาตามสายงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างสมํ่าเสมอทั้งในและนอกสถานที่
สรุปตัวเลขการพัฒนาพนักงาน
จํานวนชัว่ โมงอบรม
ต่อคนต่อปี
พนักงาน
ผูบ้ ริ หาร
ค่าใช้จ่ายอบรม
ต่อคนต่อปี
พนักงานและผูบ้ ริ หาร

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

8
1

8
1

8
3

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

974

1,215

432
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ร้ อยละ
0.82
0.42
1.78

- การให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมและเหมาะสม: บริ ษทั ฯเสนอผลตอบแทนแก่พนักงานในทุกระดับชั้นอย่างเป็ นธรรมและ
เหมาะสมโดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถและขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของพนักงานในแต่ละตําแหน่ง และ
ปรับเพิ่มผลตอบแทนของพนักงานตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจากผลการประเมินผลงาน ซึ่ งบริ ษทั ฯจัดทําขึ้นเป็ น
ประจําทุกปี โดยมี การวัดประสิ ทธิ ภาพของพนักงาน โดยใช้วิธีการกําหนดเป้ าหมายการปฎิ บตั ิหน้าที่ ตวั ชี้ วดั (KPI) ไว้
ตั้งแต่ตน้ ปี เพื่อใช้วดั ผลการปฎิบตั ิงาน
- การส่ งเสริ มความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน: บริ ษทั ฯมีแผนการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจนทําให้มน่ั ใจได้วา่ พนักงานของบริ ษทั ฯ
จะได้รับการส่ งเสริ มอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกันในความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยการปรับตําแหน่งพนักงานจะ
พิจารณาจากผลการประเมินผลงาน ซึ่ งบริ ษทั ฯจัดทําขึ้นเป็ นประจําทุกปี
- การให้ความสําคัญในด้านสวัสดิการของพนักงาน: บริ ษทั ฯมีนโยบายด้านสวัสดิการพนักงานที่ชดั เจน เช่นกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ เป็ นต้น
- การจ้างงานคนพิการ: บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้มีการจ้างคนพิการเข้าเป็ นพนักงานของบริ ษทั ฯ
- การรับเรื่ องร้องเรี ยน: บริ ษทั ฯ มีนโยบาย การรับเรื่ องร้องเรี ยน สําหรับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ าย โดยบริ ษทั ได้จดั ให้มี
ช่องทางแจ้งเรื่ องร้องเรี ยน เพื่อเป็ นช่องทางแจ้งเรื่ องร้องเรี ยนสําหรับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยภายในและภายนอกองค์กร มีการ
ตรวจสอบตามขั้นตอนและบันทึ กการตรวจสอบไว้เป็ นลายลักษณ์ อ กั ษร และส่ งให้ห น่ วยงานตรวจสอบภายใน เพื่ อ
รายงานต่อกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั พิจารณาดําเนิ นการ โดยมีนโยบายการรักษาความลับของผูร้ ้องเรี ยน ไม่เปิ ดเผย
ชื่อผูแ้ จ้งเบาะแสรวมทั้งดําเนิ นการจัดเก็บข้อมูลการร้องเรี ยนเป็ นความลับ เพื่อคุม้ ครองผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผูแ้ จ้งเรื่ อง
ร้องเรี ยนดังกล่าว โดยบริ ษทั มีกระบวนการสอบสวนหากพบว่ามี การละเมิดจรรยาบรรณในการดําเนิ นธุ รกิ จ และ หาก
พบว่าบุคลากร คู่คา้ หรื อลูกค้าของบริ ษทั ฯ ละเมิดข้อกําหนดด้านการป้ องกันการทุจริ ตคอรัปชัน่ บริ ษทั ฯ จะไม่มีการผ่อน
ผันใดๆ
- สวัสดิการสังสรรค์ และสันทนาการของบริ ษทั : บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการสังสรรค์และสันทนาการระหว่างพนักงานเป็ น
ประจําทุกปี เพื่อให้พนักงานได้รับความสนุกสนานหลังจากที่ได้ทุ่มเททํางานให้กบั บริ ษทั มาทั้งปี เช่น กิจกรรมวันตรุ ษจีน,
กิจกรรมวันสงกรานต์, กิจกรรมทําบุญโรงงาน และ กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์วนั ส่ งท้ายปี เก่าต้อนรับปี ใหม่ เป็ นต้น

กิจกรรมวันตรุ ษจีน
111

กิจกรรมวันสงกรานต์

กิจกรรมทําบุญโรงงาน

112

กิจกรรมสานสั มพันธ์ 3 หนึ่งความทรงจํา

กิจกรรมเลีย้ งสั งสรรค์ วนั ส่ งท้ ายปี เก่าต้ อนรับปี ใหม่
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- สวัสดิการตรวจสุ ขภาพประจําปี พนักงาน: บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้ผบู้ ริ หารและพนักงานทุกคนได้รับการตรวจสุ ขภาพ
ประจําปี จากสถานพยาบาลที่น่าเชื่อถือ เพื่อส่ งเสริ มการมีสุขพลานามัยที่ดี

ผู้บริหารและพนักงานเข้ ารับการตรวจสุ ขภาพประจําปี กับโรงพยาบาลเมืองสมุทรปากนํา้
- การให้ ทุ น การศึ ก ษา: บริ ษ ัท ฯ มี ค วามเชื่ อ มั่น ว่าการพัฒ นาคุ ณ ภาพของเยาวชนเพื่ อ เป็ นกําลังสําคัญ ในอนาคตเป็ น
สิ่ งจําเป็ นอย่างยิ่งสําหรับทุกประเทศ ด้วยเหตุน้ ี บริ ษทั ฯ จึงสนับสนุ นและส่ งเสริ มพัฒนาการ การศึกษาของเยาวชน เพื่อ
ช่วยยกระดับมาตรฐานการศึกษาของไทย โดยจัดโครงการมอบทุนการศึกษาให้กบั บุตรของพนักงานในบริ ษทั ฯ ที่มีผลการ
เรี ยนและความประพฤติดี

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

ผู้บริหารมอบทุนการศึกษาให้ กบั บุตรของพนักงาน

ภาพการมอบทุนการศึกษาที่ บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป (สาขา แพรกษา)
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 ความรับผิดชอบต่ อสั งคมภายนอกองค์ กร :
ด้ านการรักษาสภาพแวดล้ อม: บริ ษทั ฯ มีการดําเนินการในเรื่ องการรักษาสภาพแวดล้อมในเรื่ องการบําบัดนํ้าเสี ย ซึ่ งบริ ษทั ฯ มี
นโยบายให้ความสําคัญ กับเรื่ องนี้ มาตั้งแต่เริ่ มต้นประกอบกิ จการมา เนื่ องจากเป็ นเรื่ องที่ เกี่ ยวข้องโดยตรง โดยบริ ษทั ฯได้
สนับสนุนบ่อบําบัดนํ้าเสี ยในเขตอุตสาหกรรมฟอกหนัง กม.34 เพื่อให้มีการดําเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสมตามกฎหมายทุก
ประการถึงแม้จะมีค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นการก็ตาม บริ ษทั ฯ ก็ยินดีให้การสนับสนุ นอย่างเต็มใจ ซึ่ งสมาชิ กในกลุ่มก็เห็ นว่า
กิจการบําบัดนํ้าเสี ยเป็ นสิ่ งสําคัญยิง่ ในธุรกิจนี้
นอกจากนี้ เพื่ อ เป็ นการปฏิ บ ัติตามหลักการกํากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี ข องบริ ษ ัท โดยได้นําหลัก CG Code (Corporate
Governance Code) หลักปฏิบตั ิที่ 1 มาปฏิบตั ิ โดยคณะกรรมการบริ หารได้ตะหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบขององค์กร
ที่ สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยัง่ ยืน โดยได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริ หาร ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม
2562 ได้ให้นโยบายคํานึงถึงความปลอดภัยของสังคมและสิ่ งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดย อนุมตั ิให้บริ ษทั
ได้สมัครเข้าร่ วมโครงการส่ งเสริ มโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรั บ ผิดชอบต่อสังคมและชุ มชนอย่างยัง่ ยืน (CSR-DIW)
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ โดยมีหลักความรับผิดชอบต่อสังคม 7 ข้อ
ดังนี้
1.หลักการความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability)
2.หลักการความโปร่ งใส (Transparency)
3.หลักการปฏิบตั ิอย่างมีจริ ยธรรม (Ethical behavior)
4.หลักการยอมรับถึงผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย (Respect for Stakeholder interests)
5.หลักการเคารพต่อหลักนิติธรรม (Respect for the rule of law)
6.หลักการเคารพต่อแนวปฏิบตั ิสากล (Respect for international norms of behavior)
7.หลักการเคารพต่อสิ ทธิมนุษยชน (Respect for human rights)
ซึ่ งการเข้าร่ วมโครงการดังกล่าวจะส่ งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั องค์กรสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างมัน่ คง และ
ร่ วมกัน กับ ชุ มชนได้อ ย่างมี ค วามสุ ขและยัง่ ยืนโดยโครงการดังกล่าวบริ ษ ทั ได้ร่วมดําเนิ น กิ จกรรมเสร็ จสิ้ นแล้วเมื่ อ เดื อ น
กันยายน 2562 ที่ผา่ นมา

บริษัทได้ รับรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Award 2019 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมือ่ วันที่ 23 กันยายน 2562
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ผู้บริหารรับมอบโล่รางวัล CSR-DIW ประจําปี 2562 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมือ่ 23 กันยายน 2562
นอกจากนี้ บริ ษ ัท ยังได้เคยเข้าร่ วมโครงการอุ ต สาหกรรมสี เขี ยว ที่ จัด โดยกรมโรงงานอุ ต สาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม เพื่อให้สถานประกอบการมีความรู้เชิงลึกในการบริ หารจัดการการผลิตเพื่อสิ่ งแวดล้อม และสามารถนําไปประ
ยุต ใช้ใ ห้ เกิ ด ผลในทางปฎิ บ ัติ ไ ด้ ในการนี้ บริ ษ ัท ฯได้รั บ ใบรั บ รองในการเข้าร่ ว มกิ จ กรรมดัง กล่ า วจากปลัด กระทรวง
อุตสาหกรรมด้วย
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ด้ านการศึ กษา: บริ ษ ัท ฯ ตระหนักดี ว่าเด็กและเยาวชนคื อ รากฐานสําคัญ ในการสร้ างความเจริ ญ ก้าวหน้าให้กับ
ประเทศ บริ ษทั ฯ จึงได้ดาํ เนินโครงการพัฒนาเยาวชนและส่ งเสริ มการศึกษาที่หลากหลายตลอดปี 2562 ดังนี้

ผู้บริหารร่ วมลงนามบันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม เมือ่ 15 สิ งหาคม 2562

ผู้บริหารรับมอบโล่ เชิดชู เกียรติและบันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือโครงการโรงเรียนร่ วมพัฒนา เมือ่ 28 กันยายน 2562
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โครงการให้ ความรู้ พฒ
ั นาทักษะภาษาอังกฤษ ให้ กบั นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5-6 โรงเรียนวัดราษฏร์ โพธิ์ทอง

 ด้ านส่ งเสริมพัฒนาและสนับสนุนชุ มชน: บริ ษทั ฯ สนับสนุ นการทํากิจกรรมสาธารณประโยชน์และกิจกรรมสร้างสรรค์
สังคม ทั้งการจัดกิ จกรรมการมี ส่วนร่ วมกันของประชาชนที่ อยู่ใกล้เคียง เพื่อสร้ างความเข้าใจต่อบริ ษทั ฯ และส่ งเสริ ม
ความสัมพันธ์กบั ชุมชนโดยจัดให้มีการพบปะพูดคุย ปรึ กษาหารื อ และรับฟังความเห็นของชุมชน การให้ความรู้ดา้ นต่าง ๆ
รวมถึงเปิ ดบ้านให้ชุมชนเข้าเยีย่ มชม เพื่อสร้างความมัน่ ใจในการดําเนินการของบริ ษทั ฯ

คณะผู้บริหารและพนักงานพบปะชุมชนซอยสุ นทรนิมติ
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เชิญชุมชนรอบโรงงานเข้ าเยีย่ มชมขบวนการผลิตในโรงฟอกหนัง

สร้ างรายได้ ให้ กบั ชาวบ้ านในชุ มชนสุ นทรนิมิต โดยนําสิ นค้ าจากโรงงานให้ ชุมชนรับจ้ างผลิต

ให้ ความรู้ กบั ชุมชนรอบโรงงานถึงวิธีทาํ นํา้ ยาล้างจานและ วิธีทาํ นํา้ หมักชีวภาพ
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 การส่ งเสริมให้ ผู้บริหารและพนักงานร่ วมทํากิจกรรมเพือ่ สั งคม: บริ ษทั ฯ ยึดถือและเห็นความสําคัญ คือการเปิ ดโอกาสให้
ผูบ้ ริ หารและพนักงานมีส่วนร่ วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์และโครงการเพื่อสังคมด้านต่างๆ ที่ตอบแทนในสิ่ งที่ดีงาม
สู่สังคมอย่างจริ งจัง โดยในปี 2562 นี้ บริ ษทั ฯ ได้มีการดําเนินการกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ดังต่อไปนี้
- บริ ษทั ฯ ได้มอบผลิตภัณฑ์ให้มูลนิ ธิศูนย์มิตรภาพมนุ ษย์ลอ้ เอเชีย (ประเทศไทย): บริ ษทั ฯ ได้มอบแผ่นหนังรองนัง่ เบาะ
วีลแชร์ ซึ่ งผลิตจากหนังแท้ โดยส่ งมอบให้กบั มูลนิ ธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ลอ้ เอเซี ย (ประเทศไทย) ซึ่ งเป็ นองค์กรสาธารณ
กุศลในประเทศญี่ ปุ่น โดยมี วตั ถุประสงค์หลักเพื่อส่ งเสริ มให้เกิ ดสังคมที่ ปราศจากอุปสรรคต่อคนพิการ และทําให้คน
พิการมีส่วนร่ วมในสังคมกับคนปกติอย่างเท่าเทียมทั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้จดั กิจกรรมที่เป็ นประโยชน์แก่คนพิการและสังคม เช่น
การส่ งเสริ มให้คนพิการมีรถเข็นใช้โดยมุ่งเน้นเด็กพิการที่ขาดโอกาสและทุนทรัพย์

ผู้บริหารมอบแผ่ นหนังรองนั่งเบาะวีลแชร์ ให้ กบั มูลนิธิศูนย์ มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย) " WAFCAT."
เพือ่ นําไปซ่ อมรถเข็นผู้พกิ าร จํานวน 120 ชุด ซึ่งสามารถนําไปซ่ อมรถเข็นได้ ประมาณ 250 คัน

และ ดร.ณัฏฐ์ สิชา ภาภัคธนานันท์ กรรมการบริษัท CWT ได้ มอบรถเข็นผู้พกิ ารจํานวน 2 คัน (ในนามส่ วนตัว) ให้ ด้วย
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- บริ ษทั ฯ ได้มอบอุปกรณ์ต่าง ๆให้กบั ทางราชการ: บริ ษทั ฯ ได้มอบกรวยจราจร ให้กบั สถานีตาํ รวจชุมชน ก.ม.30 และชุด
เสื้ อสะท้อนแสงให้กบั อาสาจราจรชุมชนโรงฟอกหนัง ก.ม.30

- ร่ วมทําความสะอาดวัดอโศการาม: บริ ษทั ฯ ได้ให้พนักงานร่ วมกันทําความสะอาดโบสถ์ ของวัดอโศการาม อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ

- ร่ วมทอดผ้าป่ าวัดราษฎร์โพธิ์ ทอง: บริ ษทั ฯ ร่ วมพิธีทอดผ้าป่ าเพื่อการศึกษา ณ วัดโรงเรี ยนวัดราษฎร์ โพธิ์ทอง
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- การร่ วมทําบุญสังฆทาน: ทุก ๆ 3 เดือน บริ ษทั จัดให้มีการทําบุญตักบาตรสังฆทาน ข้าวสาร อาหารแห้ง โดยให้ผบู ้ ริ หาร
ผูจ้ ดั การ และพนักงานเข้าร่ วมทําบุญตักบาตรโดยพร้อมเพียงกัน เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจ ความร่ วมมือร่ วมกัน

ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานร่ วมทําบุญตักบาตร
- โครงการปันนํ้าใจให้นอ้ ง: บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญของการให้ และการแบ่งปั น เพื่อสร้างรอยยิม้ ให้กบั น้อง ๆ ที่ถา่ ยทอด
ความสุ ขที่มาจากใจ จึงเกิดโครงการนี้ข้ ึนมาโดยผูบ้ ริ หาร ผูจ้ ดั การ และพนักงานร่ วมกันบริ จาคอุปกรณ์การเรี ยน, อุปกรณ์
กีฬา และอื่น ๆ เพื่อนําไปมอบให้นอ้ ง ๆ ในวันเด็กแห่งชาติ
ณ โรงเรียนคลองบางกะสี อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันศุกร์ ที่ 11 มกราคม 2562.
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- การร่ วมบริ จาคโลหิ ตกับสภากาชาดไทย: เพื่อนําไปให้กบั ผูป้ ่ วยที่ตอ้ งการ โดยร่ วมมือกับทางโรงพยาบาลสมุทรปราการ จัด
ให้มีการบริ จาคโลหิ ตที่บริ ษทั ฯ ทุก ๆ 3 เดือน ปี ละ 4 ครั้ง โดยมีผบู้ ริ หาร, ผูจ้ ดั การ และ พนักงานร่ วมทํากิจกรรม

ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานร่ วมบริจาคโลหิต
 ด้ านเจ้ าหนี้เงินกู้ยืม: บริ ษทั ฯตระหนักเป็ นอย่างดีถึงบทบาทและความสําคัญของเจ้าหนี้ เงินกูย้ ืมในฐานะผูส้ นับสนุ นทาง
การเงิ นที่ สําคัญของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯจึ งยึดถื อปฏิ บตั ิอย่างเคร่ งครั ดในการปฏิ บตั ิตามเงื่อนไขการกูย้ ืมเงิ นต่างๆที่ ตกลง
ร่ วมกันระหว่างเจ้าหนี้ เงินกูย้ มื และบริ ษทั ฯ เช่นการนําเงินกูย้ ืมไปใช้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์การกูย้ มื เงิน การจ่ายชําระเงิน
ต้นและดอกเบี้ยตามงวดการจ่ายชําระเงิน รวมทั้งการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการเงินอื่นๆ (ถ้ามี)
 ด้ านคู่ค้า: บริ ษทั ฯตระหนักเป็ นอย่างดีถึงความสําคัญของคู่คา้ ของบริ ษทั ฯในการช่วยสนับสนุนและผลักดันให้การดําเนิ น
ธุ รกิจของบริ ษทั ฯเป็ นไปด้วยความสะดวกราบรื่ น บริ ษทั ฯจึงปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ของบริ ษทั ฯด้วยความเป็ นธรรม ตามเงื่อนไข
ทางการค้าที่ตกลงร่ วมกันอย่างเคร่ งครัด
 ด้ านลูกค้ า: บริ ษทั ฯ ตระหนักเป็ นอย่างดีถึงความสําคัญของลูกค้าและมัน่ ใจว่าเงื่อนไขทางการค้าต่างๆ เป็ นไป ด้วยความ
เป็ นธรรม ตามมาตรฐานการค้าโดยทัว่ ไป โดยบริ ษทั มีความมุ่งมัน่ ในการจําหน่ายสิ นค้าและให้บริ การกับลูกค้ามาก ดังนั้น
เราต้องไม่หยุดที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ที่แนบแน่นและจริ งใจกับลูกค้าของเราทุกระดับ โดยมีการสํารวจความพึงพอใจ
ของลูกค้า Scale 5 ระดับดังนี้
ผลการสํ ารวจข้ อมูลความพึงพอใจของลูกค้ า
รายชื่อลูกค้ า
บจก. ทีเอสเทค (ประเทศไทย)
บจก. โนโซมิ เอ็นเตอร์ไพร์ ส (ประเทศไทย)
บจก. ดํารงศิลป์ ออโต้โมทีฟ
บจก. ซี เอสอินดัสตรี่

85-100
มากทีส่ ุ ด

ระดับความพึงพอใจ
70-84.99
55-69.99
40-54.99
มาก
ปานกลาง
น้ อย

√
√
√
√
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20-39.99
น้ อยทีส่ ุ ด

 ด้ านคู่แข่ งขัน: บริ ษทั ฯดําเนิ นธุ รกิจโดยยึดถือกรอบการแข่งขันทางการค้าที่เป็ นธรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพการ
แข่งขันทางการค้าด้วยการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของสิ นค้าและ การให้บริ การ และไม่มีนโยบายที่จะทําลายคู่แข่งด้วย
การพูดพาดพึงกล่าวร้ายหรื อดําเนินการใดๆที่ไม่สุจริ ตที่เป็ นการทําลายคู่แข่งของบริ ษทั ฯ
 ด้ านหุ้ น ส่ วนทางธุ รกิจ: บริ ษ ทั ฯ ตระหนักเป็ นอย่างดี ถึงความสําคัญ ของหุ ้น ส่ วนทางธุ รกิ จของบริ ษ ทั ฯในการที่ ช่วย
สนับสนุนและผลักดันให้การดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯสามารถเจริ ญเติบโตและบรรลุเป้ าทางธุรกิจที่กาํ หนดไว้ได้ บริ ษทั ฯ
จึงปฏิบตั ิต่อหุ ้นส่ วนทางธุ รกิจของบริ ษทั ฯโดยคํานึ งถึงผลประโยชน์ที่เป็ นธรรมของทั้งสองฝ่ าย และปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
ข้อตกลงทางการค้าที่ตกลงร่ วมกันอย่างเคร่ งครัด
 ด้ านหน่ วยงานภาครัฐและหน่ วยงานกํากับดูแลอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง: บริ ษทั ฯตระหนักเป็ นอย่างดีถึงบทบาท หน้าที่และความ
รับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐและหน่ วยงานกํากับดูแลที่มีต่อการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯมีความตั้งใจและให้
ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
ความรับผิดชอบต่ อสั งคมของบริษัท กรีน เพาเวอร์ 2 จํากัด (บริษัทย่อย)
สํานักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว จัดโครงการอบรมให้ความรู้กฏหมายคุม้ ครองแรงงานและ
กฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานแก่นายจ้าง ลูกจ้าง และผูเ้ กี่ยวข้อง “บริ ษทั ย่อย” บริ ษทั
กรี นเพาเวอร์ 2 จํากัด ได้ผ่านหลักเกณฑ์การประเมิ นโครงการรณรงค์เร่ งรัดการตรวจและพัฒนาระบบการบริ หารและการ
จัดการด้านความปลอดภัย

ผู้บริหารบริษัทย่ อย (บริษัท กรีนเพาเวอร์ 2 จํากัด) รับมอบเกียรติบัตรโครงการรณรงค์ เร่ งรัดการตรวจและพัฒนาระบบการ
บริหารและการจัดการด้ านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมฯ เมื่อ 16 กันยายน 2562
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ประกาศเกียรติบัตรต่ าง ๆ
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สํ ารวจความคิดเห็นด้ านผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมจากโรงไฟฟ้าในพืน้ ทีช่ ุมชน

ถวายเทียนพรรษา ณ โรงเรียนวัดหนองไทรราษฎร์ บํารุง

สนับสนุนอาหารเช้ าแก่ผ้เู ข้ ารับการตรวจโรคเรื้อรัง
ณ อนามัยหนองไทร

ร่ วมสนับสนุนค่ าใช้ จ่ายในการสร้ างห้ องนํา้ โรงเรียน
บ้ านหนองไทร

ติดตั้งเครื่องตรวจวัดเสี ยง ลม อากาศ เพือ่ ติดตาม
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมจากโรงไฟฟ้าในพืน้ ทีช่ ุมชน
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ปรับปรุงถนนทางเข้ าหนองไทร

ตรวจสารเสพติดพนักงานโรงไฟฟ้า GP2 และ APCON โดย
หน่ วยงาน สาธารณสุ ขในโครงการโรงงานสี ขาว
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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 ชัน่ ” เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร เพื่อใช้เป็ นแนวทางการปฏิ บตั ิ ในการ
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 ษทั ดําเนิ น การหรื อยอมรั บการ
คอร์ รัปชั่นทุ 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
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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 ษ ัท ฯ ผูบ้ ริ ห ารและพนัก งานของบริ ษ ัท ฯ ต้อ งปฏิ บ ัติ ต ามนโยบายการต่ อ ต้านการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น และ
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัด ดังต่อไปนี้
1.1 ไม่เรี ยกรับและจ่ายสิ นบนกับบุคคลอื่นใด ที่ตนได้เข้าไปติดต่องานกับหน่ วยงานราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่ งประโยชน์
ในทางมิชอบ
1.2 ละเว้นการรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรื อเงินสนับสนุนจากลูกค้า หรื อคู่คา้ ที่มีมูลค่าสู งเกินความจําเป็ นหากมีความ
จําเป็ นต้องรับของขวัญในโอกาสตามประเพณี นิยม ที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กาํ หนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ ให้
พนักงานรายงานให้บริ ษทั ฯ ทราบและนําส่ งบริ ษทั ฯ ต่อไป
1.3 บริ ษ ทั ฯ จัดให้มี ระบบการควบคุ ม ภายในป้ องกันมิ ให้มี การทุ จริ ตคอร์ รัป ชั่น โดยมี ระเบี ยบข้อ บังคับของบริ ษ ทั ฯ
กําหนดขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน ผูม้ ีอาํ นาจในการอนุ มตั ิจ่ายเงินและวงเงินที่ รับผิดชอบต้องเป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับ
บริ ษทั ฯ โดยต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชดั เจน
1.4 พนักงานต้องไม่ละเลยหรื อเพิกเฉย หากพบเห็นการกระทําที่ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ หรื อส่ อไปในทางทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่มี
ผลกระทบต่อบริ ษ ทั ฯ ต้องแจ้งให้ผูบ้ ังคับ บัญ ชาและกรรมการผูอ้ าํ นวยการทราบทันที หรื อแจ้งผ่านช่ องทางการแจ้ง
เบาะแสตามที่ได้ กําหนดไว้ในนโยบายนี้ ซึ่ งพนักงานและผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องที่แจ้งเบาะแสการกระทําทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ จะ
ได้รับการคุม้ ครองจากบริ ษทั ฯ
2. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดําเนิ นการในเรื่ องที่มีความเสี่ ยงสู งกับการเกิดการคอร์ รัปชัน่ พนักงานของ CWT ทุกระดับ
ต้องปฏิบตั ิดว้ ยความระมัดระวังในเรื่ องที่กาํ หนดไว้ในข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.4 ดังต่อไปนี้
2.1 การช่วยเหลือทางการเมื อง (Political Contributions) หมายถึง การให้การสนับสนุ นทางการเงินสิ่ งของ และ/หรื อการ
เข้าร่ วมกิจกรรม ตลอดจนการส่ งเสริ มให้พนักงานเข้าร่ วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริ ษทั เพื่อให้ได้มาซึ่ งความ
ได้เปรี ยบทางธุรกิจการค้า ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการที่พนักงานเข้าร่ วมกิจกรรมตามสิ ทธิเสรี ภาพส่ วนบุคคล แต่จะต้ อ งไม่ แอบ
อ้างความเป็ นพนักงาน หรื อนําทรั พย์สิน อุปกรณ์ เครื่ องมื อใดๆ ของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดําเนิ นการใดๆ
ในทางการเมือง CWT มีนโยบายดําเนินธุรกิจอย่างเป็ นกลาง ไม่ฝักใฝ่ ทางการเมืองหรื อนักการเมืองมืออาชีพที่สังกัดพรรค
การเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ ง บริ ษทั จะไม่สนับสนุนทางการเงินหรื อสิ่ งของให้แก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรื อผูส้ มัคร
รับเลือกทางการเมืองใดๆ ไปเพื่อเป็ นการช่วยเหลือทางการเมืองตามความหมายในวรรคแรก โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเอื้อ
ประโยชน์ทางธุรกิจให้กบั บริ ษทั
2.2 การบริ จาคเพื่อการกุศล อาจทําให้เกิดความเสี่ ยงต่อบริ ษทั เนื่ องจากกิจกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดย
ไม่มีผลตอบแทนที่มีตวั ตน และอาจจะใช้เป็ นข้ออ้างหรื อเส้นทางสําหรับการคอร์รัปชัน่ และเพื่อไม่ให้การบริ จาค เพื่อการ
กุศลมีวตั ถุประสงค์แอบแฝง CWTจึงกําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริ จาคเพื่อการกุศล กระบวนการสอบ
ทาน และรายละเอียดการควบคุมไว้ดงั ต่อไปนี้
- การบริ จาคนั้นต้องพิสูจน์ได้วา่ มีกิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศลดังกล่าวจริ ง และมีการดําเนิ นการเพื่อสนับสนุ นให้
วัต ถุ ป ระสงค์ข องโครงการประสบผลสํ า เร็ จ และก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ สั ง คมอย่างแท้จ ริ ง หรื อ เพื่ อ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการดําเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
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- การบริ จาคนั้นต้องพิสูจน์ได้วา่ เป็ นไปเพื่อการกุศลดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กบั บุคคล
ใด หรื อหน่วยงานใด ยกเว้น การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนี ยมปฏิบตั ิทวั่ ไป เช่น การติดตราสัญญลักษณ์ (Logo) การ
ประกาศรายชื่อCWT ณ สถานที่จดั งาน หรื อในสื่ อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น
2.3 เงินสนับสนุนเป็ นวิธีการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริ ษทั ทางหนึ่ ง ซึ่ งแตกต่างจากการบริ จาค เพื่อการกุศล โดยอาจ
กระทําได้โดยมี วตั ถุป ระสงค์เพื่อธุ รกิ จ ตราสิ นค้า หรื อชื่ อเสี ยงของบริ ษทั ซึ่ งมี ความเสี่ ยงอยู่เนื่ องจากเป็ นการจ่ายเงิ น
สําหรับการบริ การหรื อผลประโยชน์ที่ยากต่อการวัดผลและติดตามเงินสนับสนุ น ยังอาจถูกเชื่ อมโยงไปเกี่ ยวกับการติด
สิ นบน CWTจึงกําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินสนับสนุนกระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุม
ไว้ดงั ต่อไปนี้
- เงินสนับสนุนนั้นต้องพิสูจน์ได้วา่ ผูข้ อเงินสนับสนุนได้ทาํ กิจกรรมตามโครงการดังกล่าวจริ งและเป็ นการดําเนินการเพื่อ
สนับสนุ นให้วตั ถุประสงค์ของโครงการประสบผลสําเร็ จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริ ง หรื อเพื่อเป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
- เงินสนับสนุนนั้นต้องพิสูจน์ได้วา่ การให้เงินสนับสนุนหรื อประโยชน์อื่นใดที่สามารถคํานวณเป็ นตัวเงินได้ เช่น การให้
ที่พกั และอาหาร เป็ นต้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กบั บุคคลใด หรื อหน่ วยงานใด ยกเว้น การ
ประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทัว่ ไป
- ในการเป็ นผูใ้ ห้เงิ นสนับสนุ น จะต้องทําจัดทําใบบันทึ กคําขอระบุ ชื่อผูร้ ั บ เงิ น สนับสนุ นและวัตถุป ระสงค์ของการ
สนับสนุนพร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมดเสนอให้ผมู้ ีอาํ นาจอนุมตั ิของบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิตามระดับอํานาจอนุ มตั ิ
ของบริ ษทั
2.4 ของขวัญ ค่าบริ การต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น บริ ษทั ตระหนักดีวา่ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับพันธมิตรทางธุรกิจเป็ น
สิ่ งที่ สําคัญ ที่ จะนํามาซึ่ งความสําเร็ จอย่างต่อ เนื่ องของบริ ษ ัท พนักงานสามารถให้ หรื อ รั บ ของขวัญ (Gifts) และ/หรื อ
ค่ าบริ ก ารต้อ นรั บ (Hospitality) และ/หรื อ ในรู ป ค่ าใช้จ่ ายอื่ น (Others) แก่ /จากบุ ค คลใดๆ ได้ หากเข้าเงื่ อ นไขทุ ก ข้อ
ดังต่อไปนี้
- ไม่เป็ นการกระทําโดยตั้งใจ เพื่อครอบงํา ชักนํา หรื อตอบแทนบุคคลใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ งความได้เปรี ยบใดๆ ผ่านการ
กระทําไม่เหมาะสม หรื อเป็ นการแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจนหรื อแอบแฝงเพื่อให้ได้มาซึ่ งการช่วยเหลือหรื อผลประโยชน์
- เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- เป็ นการให้ในนามบริ ษทั ไม่ใช่ในนามของพนักงาน
- ไม่เป็ นของขวัญที่อยูใ่ นรู ปของเงินสดหรื อสิ่ งเทียบเท่าเงินสด (เช่น บัตรของขวัญ หรื อบัตรกํานัล)
- เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตรุ ษจี น หรื อปี ใหม่ ซึ่ งถือเป็ น
ธรรมเนียมปกติ
- ประเภทและมูลค่ามีความเหมาะสม และมอบให้ถกู ต้องตามกาลเทศะ เช่นในกรณี ที่บริ ษทั อยูร่ ะหว่างจัดให้มีการประกวด
ราคาพนักงานจะต้องไม่รับของขวัญหรื 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
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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 บริ การ 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 หารจะถูก
นําเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริ 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
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ช่ องทางการรับแจ้ งเบาะแสหรือร้ องเรียนการทุจริต
พนักงาน หรื อผูร้ ้องเรี ยน ต้องระบุรายละเอียดของเรื่ องที่แจ้งเบาะแส หรื อข้อร้องเรี ยนเกี่ยวกับการทุจริ ต พร้อมชื่อนามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่ งมาตามที่อยูข่ องบริ ษทั ฯ
มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ
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
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ครั้งที่ 6/2559 ได้แต่งตั้งให้ บริ ษทั ที.เค.แอค
เคาน์ ติ้ง โซลูชั่น จํากัด ปฎิ บ ัติห น้าที่ ผูต้ รวจสอบภายในของบริ ษ ทั ตั้งแต่เดื อนมกราคม 2560 เป็ นต้น ไปจนกว่าจะมี การ
เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ บริ ษทั ที.เค.แอคเคาน์ติ้ง โซลูชนั่ จํากัด ได้มอบหมายให้ นายสมนายสมชาย อินทรพิทกั ษ์ และนางทัศนีย ์
สอนเพ็ชร ตําแหน่งผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน บริ ษทั ที.เค.แอคเคาน์ติ้ง โซลูชน่ั จํากัด เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในการปฎิบตั ิ
หน้าที่ผตู้ รวจสอบภายในของบริ 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 15 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 2562 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 นอกจากนี้ บริ ษทั ได้ให้ความสําคัญแก่ระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริ หารและระดับปฏิบตั ิงาน โดยมีฝ่าย
ตรวจสอบภายในซึ่ งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นกลไกหลักในการสร้างเสริ มระบบการควบคุมภายในและ
ตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามให้มีการปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องที่พบจากการตรวจสอบเพื่อลดความเสี่ ยงในการดําเนิ น
ธุรกิจ และกลไกหลักที่สาํ คัญอีกประการหนึ่ งคือบริ ษทั ได้จดั ให้มีการกําหนดภาระหน้าที่ของฝ่ ายปฏิบตั ิการและของผูบ้ ริ หาร
ไว้อย่างชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าที่ของผูป้ ฏิบตั ิงานและผูต้ ิดตามประเมินผลออกจากกันเพื่อให้มีการถ่วงดุลและตรวจสอบ
ระหว่างกันอย่างเพียงพอ
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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
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บริ ษทั /
บุคคลที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

บริ ษทั พลาทรัพย์
จํากัด
(บริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั )

บริ ษทั ถือหุน้ ใน
สัดส่ วนร้อยละ
100และแต่งตั้ง
กรรมการเข้าร่ วม
บริ หารด้วย

บริ ษทั ชัยวัฒนา
กรี น จํากัด

บริ ษทั ถือหุ น้ ใน
สัดส่ วนร้อยละ
100และแต่งตั้ง
กรรมการเข้าร่ วม
บริ หารด้วย

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 ระยะสั้น
และดอกเบี้ยค้างรับ
- ยอดเงินให้กยู้ มื ระยะยาว
และดอกเบี้ยค้างรับ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
ปี 2560

ปี 2561

เงื่อนไขความสมเหตุสมผลและความจําเป็ น

ปี 2562

0.60
1.80
0.10
2.65

0.52
1.80
0.10
2.36

0.48
1.80
0.10
1.96

40.16
0.16

39.51
2.38

28.10
2.04

180.00
40.16

180.00
39.51

-

584.48

-

-

-

538.80

568.18
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- บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่าอาคารโรงงานและเครื่ องจักรจากบริ ษทั ย่อยเพื่อใช้ในการผลิต
และเก็บสิ นค้า ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 0.04 ล้านบาท ซึ่ งอัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็ นไปตาม
สัญญาและราคาตลาดทัว่ ไป
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็ นการใช้อาคารโรงงานและเครื่ องจักรเพื่อใช้
ในการดําเนิ นการปกติของบริ ษทั และมีความเหมาะสมเนื่ องจากเป็ นไปตามธุ รกิจการค้า
ปกติ โดยราคาและเงื่อนไขสัญญาเป็ นราคาตลาดทัว่ ไป
- บริ ษทั ให้กยู้ มื แก่บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด จํานวน 28.10 ล้านบาท เป็ นเงินให้กยู้ มื โดยไม่
มีหลักประกัน คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่าการให้ เงิ น กู้ดัง กล่ าวเพื่ อ ความจําเป็ นในการ
ประกอบธุรกิจ ซึ่ งจะช่วยให้บริ ษทั ย่อยสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

- บริ ษทั ให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด จํานวนเงิน 523.00 ล้านบาท เป็ นเงินให้
กูย้ มื ที่ไม่มีหลักประกัน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
เนื่ องจากบริ ษทั ดังกล่าวเป็ นบริ ษทั ย่อยและเป็ นการกูย้ ืมเพื่อความจําเป็ นในการประกอบ
ธุรกิจ โดยอัตราดอกเบี้ยเป็ นไปตามอัตราดอกเบี้ยปกติในตลาด

บริ ษทั /
บุคคลที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

บริ ษทั สกุลฎ์ซี
บริ ษทั ถือหุ น้ ใน
อินโนเวชัน่ จํากัด สัดส่ วนร้อยละ
50.01และแต่งตั้ง
กรรมการเข้าร่ วม
บริ หารด้วย

สรุ ปรายการ
บริ ษทั ให้เงินกูก้ บั บริ ษทั ย่อย
- ยอดเงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
และดอกเบี้ยค้างรับ
- ยอดเงินให้กยู้ มื ระยะยาว

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
ปี 2560

ปี 2561

เงื่อนไขความสมเหตุสมผลและความจําเป็ น

ปี 2562

-

12.19

50.05

-

135.99

179.33

และดอกเบี้ยค้างรับ

- บริ ษทั ให้เงินกูย้ มื แก่บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด เป็ นเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นคิด
ดอกเบี้ยร้อยละ 8.5 ต่อปี โดยมีกาํ หนดชําระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย
- บริ ษทั ให้เงินกูย้ มื แก่บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด เป็ นเงินกูย้ มื ระยะยาว คิด
ดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 – 8.5 ต่อปี และบริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด ได้วางหลักประกัน
เป็ นแม่พิมพ์ผลิตรถยนต์ และใบหุน้ สามัญในบริ ษทั ดังกล่าวของผูล้ งทุนท่านหนึ่ง
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
เนื่ องจากบริ ษทั ดังกล่าวเป็ นบริ ษทั ย่อยและเป็ นการกูย้ ืมเพื่อความจําเป็ นในการประกอบ
ธุรกิจ โดยอัตราดอกเบี้ยเป็ นไปตามอัตราดอกเบี้ยปกติในตลาด

บริ ษทั โนโซมิ
เอ็นเตอร์ ไพร์ส
(ประเทศไทย)
จํากัด

กรรมการของ
บริ ษทั คือ นาย
วีระพล ไชยธี
รัตต์ เข้าถือหุ น้
และเป็ น
กรรมการใน
บริ ษทั โนโซมิ
เอ็นเตอร์ไพร์ส
(ประเทศไทย)
จํากัด โดยถือหุ น้
ร้อยละ 20

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

94.17
15.70
0.24
14.44
-

98.00
15.13
0.24
12.92
0.006
0.001

72.55
10.09
0.24
14.70
1.47
0.14
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- บริ ษ ัท ขายหนังและชิ้ นส่ วนหนังเบาะรถยนต์ให้กับ บริ ษ ทั โนโซมิ เอ็น เตอร์ ไพร์ ส
(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 ัท จ่ ายค่ านายหน้าให้ แ ก่ บ ริ ษ ัท โนโซมิ เอ็น เตอร์ ไ พร์ 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 /
บุคคลที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

บริ ษทั โชคนําชัย
ไฮ-เทค เพรสซิ่ ง
จํากัด

กรรมการของ
บริ ษทั ย่อยคือ
คุณนําชัย สกุลฏ์
โชคนําชัย และ
คุณรุ จิภา สกุลฏ์
โชคนําชัย ถือหุ น้
และเป็ น
กรรมการใน
บริ ษทั โชคนํา
ชัยไฮ-เทค เพรส
ซิ่ ง จํากัด

สรุ ปรายการ
บริ ษทั โชคนําชัย ไฮ-เทค
เพรสซิ่ ง จํากัด มีรายการ
ระหว่างกันกับบริ ษทั สกุลฎ์
ซี อินโนเวชัน่ จํากัด ดังนี้
- ซื้ อสิ นทรัพย์
- ซื้ อสิ นค้า
- ค่าเช่า
- ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
- ต้นทุนทางการเงิน
- ดอกเบี้ยรับ
- รายได้อื่น
- ลูกหนี้อื่น
- ลูกหนี้อื่น-เงินจ่ายล่วงหน้า
ค่าสิ นค้า สุ ทธิ
- เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นและ
ดอกเบี้ยค้างจ่าย

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
ปี 2560

ปี 2561

เงื่อนไขความสมเหตุสมผลและความจําเป็ น

ปี 2562

254.50
12.65
0.04
0.27
0.04
4.98
51.29

144.95
93.99
0.77
0.89
0.01
1.19
0.03
4.98
30.59

-

15.00
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- บริ ษทั โชคนําชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ ง จํากัด เป็ นผูร้ ับจ้างผลิตเรื อและรถโดยสารขนาดเล็ก
ให้แก่ บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด โดยคิดราคาซื้ อ-ขาย ในราคาตลาดทัว่ ไป ซึ่ ง
บริ ษทั ดังกล่าวมีกรรมการจากบริ ษทั 2 ท่าน เป็ นผูถ้ ือหุน้ และเป็ นกรรมการของบริ ษทั ด้วย
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
มี ค วามเหมาะสม และเป็ นไปตามธุ ร กิ จ การค้า ปกติ โดยราคาซื้ อ ขายเป็ นราคาตลาด
เทียบเคียงกับราคาขายของรายอื่นทัว่ ไปได้ และเงื่อนไขทางการค้าไม่แตกต่างกัน
- บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด ได้ให้เงินยืมแก่บริ ษทั โชคนําชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ ง
จํากัด จํานวน 15 ล้านบาท โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 9.0 ต่อปี
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
มี ค วามเหมาะสม และเป็ นการกู้ยืม เพื่ อ ความจําเป็ นในการประกอบธุ ร กิ จ โดยอัต รา
ดอกเบี้ยเป็ นไปตามอัตราดอกเบี้ยปกติในตลาด

12.1 การคํา้ ประกันเงินกู้ให้ กบั บริษัท พลาทรัพย์ จํากัด
บริ ษทั ย่อยได้มีการกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ งในประเทศจํานวน 62.5 ล้านบาทในวันที่ 31 กรกฎาคม 2540
และ 107.50 ล้านบาท ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2543 และเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั รวมวงเงินทั้งสิ้ น
180 ล้านบาท เพื่อใช้สาํ หรับการจ่ายชําระค่าซื้ อสิ นทรัพย์ ก่อสร้างโรงงาน และเป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั
ย่อยได้นาํ ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั ย่อยจํานองเป็ นหลักประกันสําหรับเงินกูด้ งั กล่าว โดยมีกรรมการของบริ ษทั และ
บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) เข้าร่ วมคํ้าประกัน
สําหรับการเข้าคํ้าประกันเงินกูข้ องบริ ษทั ให้กบั บริ ษทั ย่อยนั้น เพื่ออํานวยความสะดวกในการขอสิ นเชื่อจาก
สถาบันการเงินของบริ ษทั ย่อย เนื่ องจากในช่วงเวลาดังกล่าวเป็ นช่วงที่บริ ษทั ย่อยเริ่ มจัดตั้งและมีผลการดําเนิ นงานขาดทุน การ
ขอรับการสนับสนุ นทางการเงินใดๆ จากสถาบันการเงินในนามของบริ ษทั ย่อยนั้นนอกเหนื อจากการมีหลักประกันเป็ นที่ดิน
และสิ่ งปลูกสร้างแล้วทางสถาบันการเงินจึ งได้มีการขอให้บริ ษทั ในฐานะผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ย่อยเข้าคํ้าประกันเงินกู้
ดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด ไม่มีภาระหนี้สินกับสถาบันการเงิน
ชื่อบุคคล และความเกีย่ วโยงกันในแต่ ละบริษัท
 ความเกี่ยวข้องกันของบุคคล
1. นายวีระพล
ไชยธีรัตต์
น้องชายของคนที่ 2
2. นางวนิดา
สิ กขมาน
พี่สาวของคนที่ 1
3. นายอนุพงศ์
สิ กขมาน
สามีของคนที่ 2
 ความเกี่ยวโยงกันในแต่ละบริ ษทั
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ชื่อ
ตําแหน่ง
จํานวนหุน้
สัดส่ วนการถือหุ น้
(%)
1. นายวีระพล
ไชยธีรัตต์
ประธานกรรมการ
132,349,086
21.004
2. บริ ษทั ไชยดียงิ่ จํากัด
108,828,452
17.272
3. นางวนิดา
สิ กขมาน
กรรมการ
258,756
0.041
บริษัท พลาทรัพย์ จํากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ชื่อ
ตําแหน่ง
จํานวนหุน้
สัดส่ วนการถือหุน้
1. บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
14,999,993
99.99%
2. นายวีระพล
ไชยธีรัตต์
กรรมการ
1
3. นางวนิดา
สิ กขมาน
กรรมการ
1
4. นายอนุพงศ์
สิ กขมาน
กรรมการ
1
บริษัท ไชยดียงิ่ จํากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ชื่อ
ตําแหน่ง
จํานวนหุน้
สัดส่ วนการถือหุน้
1. นายวีระพล
ไชยธีรัตต์
กรรมการ
3,438,000
76.400%
2. นางกิมไน้
ไชยธีรัตต์
กรรมการ
268,000
5.955%
3. นางวนิดา
สิ กขมาน
กรรมการ
274,000
6.088%
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12.2 การอนุมตั ิการทํารายการระหว่ างกัน
ที่ผ่านมารายการระหว่างกันของบริ ษทั จะเกิดขึ้นระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อยและกรรมการของบริ ษทั โดยรายการ
ระหว่างกันที่ เกิ ดขึ้นกับบริ ษทั ย่อยจะเป็ นธุ รกรรมจากทางการค้าและการสนับสนุ นทางการเงินเป็ นหลัก สําหรับในส่ วนของ
กรรมการของบริ ษทั นั้น จะเป็ นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริ ษทั ทั้งนี้ การทํารายการระหว่างกันที่ผา่ นมา บริ ษทั มีการ
กําหนดอํานาจดําเนิ นการไว้อย่างชัดเจนในการอนุ มตั ิ การทํารายการระหว่างกัน โดยได้รับ อนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษ ทั
พร้อมทั้งกําหนดไม่ให้ผบู้ ริ หารมีส่วนในการอนุมตั ิรายการที่มีส่วนได้เสี ย ซึ่ งการกําหนดอํานาจอนุมตั ิได้มีการพิจารณาทบทวน
สมํ่าเสมอ เพื่อให้มีความคล่องตัวในการดําเนิ นงาน และมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งบริ ษทั ได้จดั ให้
คณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าวด้วย เพื่อดูแลไม่ให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
12.3 นโยบายการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
หากในอนาคตมี รายการระหว่างกันเกิ ดขึ้ น บริ ษทั จะยึดถื อนโยบายที่ จะดําเนิ นการให้รายการระหว่างกันดังกล่าว
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมและเหมาะสม รวมทั้งเป็ นราคาที่ ยุติธรรมสามารถเที ยบเคียงกับราคาตลาดที่ ใช้กบั ลูกค้า
ทัว่ ไปได้ รวมทั้งจะมีการจัดให้ คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าที่ในการดูแลให้การทํารายการระหว่างกันในอนาคตของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อย หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยง หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เป็ นไปตาม
ลักษณะการดําเนิ นธุ รกิจทัว่ ไป หรื อเพื่อสนับสนุ นการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั โดยมุ่งเน้นเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั เป็ น
สําคัญ และผลตอบแทนที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะได้รับหรื อจ่ายไปเป็ นราคายุติธรรม (Fair Market value)
ในกรณี ที่ รายการดังกล่าวกําหนดให้บ ริ ษ ทั ต้องจัดทํารายงานแจ้งต่อตลาดหลักทรั พย์ และต้องขอมติ อนุ มตั ิ จากที่
ประชุมผูถ้ ือหุ ้น และแต่งตั้งที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็ นต่อผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั จะดําเนิ นการอย่างเคร่ งครัด เพื่อให้
เป็ นไปตามระเบียบข้อกําหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย ในส่ วนที่เกี่ยวกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยจะยึด
หลักการดังนี้
 เป็ นรายการที่ผา่ นกระบวนการอนุมตั ิที่โปร่ งใส โดยผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่ได้มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
 เป็ นรายการที่กระทําโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษทั เสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก
 มีระบบการติดตามและตรวจสอบที่ทาํ ให้มนั่ ใจได้วา่ การทํารายการเป็ นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
ทั้งนี้ บริ ษทั จะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรื อผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระ ในกรณี ที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบหรื อผูส้ อบบัญชีไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันนั้น พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความ
เหมาะสมของราคา ความสมเหตุสมผลของการทํารายการ ตลอดจนการเปิ ดเผยข้อมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรื อ
จําหน่ ายทรัพย์สินที่สําคัญของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรื อข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็ นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีที่กาํ หนด โดยสมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
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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
หุน้ มากกว่าบุคคลเกี่ยวโยง
- รับความช่วยเหลือทางการเงิน

อํานาจดําเนินการ
กลาง

เล็ก

ใหญ่

คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิหลักการโดยกําหนดกรอบให้ฝ่ายจัดการดําเนินการ
ฝ่ ายจัดการ

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

ฝ่ ายจัดการ

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

คณะกรรมการบริ ษทั +
เปิ ดเผยข้อมูลต่อ ตลท.

ฝ่ ายจัดการ

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
การขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ต้องได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง 3 ใน 4 ของผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิ ออก
เสี ยง โดยไม่นบั รวมผูถ้ ือหุ น้ ที่มีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษ ทั้งนี้ ในการขออนุมตั ิจากผูถ้ ือหุ น้ จะต้องแต่งตั้งที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ
(IFA) ให้ค วามเห็ น ต่อการทํารายการดังกล่าว โดย IFA จะต้อ งแสดงความเห็ น ในเรื่ อ งต่าง ๆ เช่ น ความสมเหตุ ส มผลและ
ประโยชน์ของรายการต่อบริ ษทั ความเป็ นธรรมของราคาและเงื่อนไขรายการ และความเสี่ ยง เป็ นต้น
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กรณี บุคคลที่เกี่ยวโยงกันเป็ นหน่วยงานของรัฐ นิ ติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรื อกิจการที่หน่วยงานของรัฐ
หรื อนิ ติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็ นเจ้าของ ให้บริ ษทั ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งขออนุ มตั ิการเข้าทําธุ รกรรมดังกล่าวจากที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ หากได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษทั แล้ว
การคํานวณขนาดรายการ
 การนับรวมรายการอาจนับรวมรายการที่เกี่ยวโยงกันหลายรายการเป็ นรายการเดียวกัน หากปรากฏว่ารายการดังกล่าว
ทําขึ้นโดยมีเจตนาแยกเป็ นหลายรายการเพื่อเลี่ยงการปฏิบตั ิตามเกณฑ์โดยในการนับรวมรายการดังกล่าว ให้รวมถึง
การรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทํารายการซึ่ งเกิดจากบุคคลเดียวกัน หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
และญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ยกเว้นเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ 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)

142

ข้ อมูลทางการเงินทีส่ ํ าคัญ
ภาพรวมการดําเนินงาน (โปรดดูในส่ วนที่ 1. หัวข้ อ ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้ า 21 - 55 )
งบการเงิน
13.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี


รายงานของผูส้ อบบัญชีสาํ หรับงบการเงินปี 2559 ซึ่ งตรวจสอบโดยนางสาวเลฮัม ชินพันธ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 7306 จากบริ ษทั อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด ได้ให้ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
ต่องบการเงินรวมว่ายกเว้นผลกระทบที่ อาจจะเกิดขึ้ นจากเรื่ องที่ กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็ น
อย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินรวม งบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริ ษทั ของ
บริ ษทั ชัยวัฒ นา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และผลการ
ดําเนินงานรวมและผลการดําเนิ นงานเฉพาะบริ ษทั และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริ ษทั สาหรับ
ปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินรวม ระบุไว้วา่ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ได้รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ย จํานวน 20.94
ล้านบาท มีส่วนแบ่งผลขาดทุนของเงินลงทุน และผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินสาหรับปี 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 ชัยวัฒนากรี น
เพาเวอร์ จํากัดได้เข้าซื้ อหุ ้นของบริ ษทั บลูโซลาร์ ฟาร์ ม 3 จํากัดจากผูถ้ ือหุ ้นเดิมในสัดส่ วนร้อยละ 49 งบการเงิน
ดัง กล่ า วจัด ทําขึ้ น โดยอาศัย ข้อ มู ล ทางการเงิ น ที่ จัด ทําขึ้ น โดยฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ัท ร่ ว ม ซึ่ งยัง ไม่ ไ ด้มี ก าร
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี เนื่ องจากข้อจํากัดทางด้านเวลาทําให้ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว ไม่สามารถ
จัดเตรี ยมงบการเงินให้มีการตรวจสอบได้ อีกทั้งบริ ษทั ร่ วมไม่อยูใ่ นอํานาจการควบคุมของฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั
นอกจากนี้มีเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพโดย
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบพร้อมวิธีการตรวจสอบสําหรับแต่ละเรื่ องมี ดงั ต่อไปนี้ ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า
สิ นค้าคงเหลือ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 บริ ษทั มีสินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน
หรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 จํานวน 507.64 ล้าน
บาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวม และจํานวน 475.27 ล้านบาทในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริ ษทั โดยผูส้ อบ
บัญชีให้ความสําคัญกับการพิจารณาค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ เนื่องจากต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ าย
บริ หารค่อนข้างมากในการพิจารณาจํานวนค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือที่เหมาะสมของสิ นค้าล้าสมัย
และสิ นค้าที่ คา้ งนาน แ ละ เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยคือ การแสดง
มูลค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยว่าเป็ นไปตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ทั้งนี้ นโยบายการบัญ ชี สําหรับเงินลงทุ น การด้อยค่าและรายละเอียดสําหรับเงินลงทุ นใน
บริ ษทั ย่อยได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.7, 4.12 และข้อ 14 ตามลําดับ
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ทั้งนี้ ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ได้ให้ความเห็นต่อข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีวา่ มีความเหมาะสม เนื่องจาก
การพิ จ ารณาตั้ง ค่ า เผื่ อ การลดลงของมู ล ค่ า สิ นค้า คงเหลื อ ได้ ด ํา เนิ น การภายใต้ส มมติ ฐ านที่ ใ ช้ ใ นการ
คํานวณค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้า และมีการตรวจนับสิ นค้าคงเหลือประจําปี มีการจัดทํารายงานสิ นค้าคงเหลือ
ค้าง นาน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559 วิเคราะห์ปริ มาณสิ นค้าที่คงเหลือและการเคลื่อนไหวของสิ นค้าเพื่อระบุสินค้าที่
ค้างนานหรื อสิ นค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว วิเคราะห์เปรี ยบเทียบจํานวนเงินที่บริ ษทั ได้รับจากการขายสิ นค้ากับ
ราคาทุนของ สิ น ค้าคงเหลื อโดยเก็บ ข้อ มู ลย้อ นหลัง 5 ปี เพื่ อ วิเคราะห์ ราคาขายกับ ต้น ทุ น ที่ เกิ ด ขึ้ น โดยเป็ น
รายงานที่จดั ทําขึ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559 เช่นเดียวกัน


รายงานของผูส้ อบบัญ ชี สําหรั บ งบการเงิ น ปี 2560 ซึ่ งตรวจสอบโดยนางสาวเลฮัม ชิ น พัน ธ์ ผูส้ อบบัญ ชี รั บ
อนุ ญาตเลขทะเบียน 7306 จากบริ ษทั อาร์ เอสเอ็ม ออดิท เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด ได้ให้ความเห็นอย่าง
ไม่ มีเงื่อนไขว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริ ษทั ของบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่
กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษ ัท ย่อ ย ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ.2560 และผลการดําเนิ น งานรวมและผลการ
ดําเนิ นงานเฉพาะบริ ษทั และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริ ษทั สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดย
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือ เรื่ อง
ต่าง ๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพในการตรวจสอบ ประกอบไปด้วย การด้อยค่าของ
เงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อย และค่าเผื่อการลดลงในมูลค่าสิ นค้า ทั้งนี้ นโยบายการบัญชี สําหรับเงิน
ลงทุ น การด้อยค่าและรายละเอี ยดสําหรั บ เงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ร่ วมและบริ ษ ัท ย่อ ยได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 4.7 ข้อ 12 และข้อ 13 ตามลําดับ ซึ่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริ ษทั มีเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วมแสดงราคาทุนในงบการเงินเฉพาะจํานวน 31.08 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 1 ของสิ นทรัพย์รวม และเงิน
ลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะจํานวน 470.07 ล้านบาท (สุ ทธิ จากค่าเผื่อการด้อยค่า จํานวน 35.55 ล้าน
บาท) คิดเป็ นร้อยละ 15.20 ของสิ นทรัพย์รวม บริ ษทั จะดําเนิ นการทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนถ้าราคาตาม
บัญชีของเงินลงทุนสู งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนสําหรับเงินลงทุนทัว่ ไป ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกิดขึ้น
จะบัน ทึ กในงบกําไรขาดทุ น เบ็ดเสร็ จทัน ที สําหรั บ ค่าเผื่อ การลดลงของมูลค่าสิ น ค้าคงเหลื อ ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 4 – 5 และข้อ 9 บริ ษทั มีสินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะ
ได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 จํานวน 526.65 ล้านบาทในงบแสดงฐานะการเงิน
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริ ษทั โดยผูส้ อบบัญชีให้ความสําคัญกับการพิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุน
ในบริ ษทั รวมและบริ ษทั ย่อยและค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้า เนื่องจากต้องอาศัยดุลยพินิจ
ของฝ่ ายบริ หารค่อนข้างมากในการพิจารณาจํานวนค่าเผือ่ การลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือที่เหมาะสมสําหรับสิ นค้า
ล้าสมัย และสิ นค้าที่คา้ งนาน ทั้งนี้ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั กําหนดสมมติฐานในการคํานวณค่าเผือ่ การลดมูลค่า
สิ นค้าโดยตรวจนับสิ นค้าคงเหลือประจําปี และจัดทํารายงานสิ นค้าคงเหลือค้างนาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เปรี ย บเที ย บจํานวนสุ ท ธิ ที่ บ ริ ษ ัท ได้รับ จากการขายสิ น ค้าภายหลังวัน ที่ ในงบการเงิ น กับ ราคาทุ น ของสิ น ค้า
คงเหลือโดยเก็บข้อมูลย้อนหลัง 6 ปี ทั้งนี้ ผสู้ อบบัญชีได้เข้าร่ วมสังเกตการณ์ตรวจนับสิ นค้าคงเหลือและทดสอบ
ข้อมูลตามรายงานสิ นค้าคงเหลือด้วย
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รายงานของผูส้ อบบัญ ชี สําหรั บ งบการเงิ นปี 2561 ซึ่ งตรวจสอบโดยนายสุ รชัย ดําเนิ นวงศ์ ผูส้ อบบัญ ชี รับ
อนุญาตเลขทะเบียน 4721 จากบริ ษทั อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด ได้ให้ความเห็นอย่าง
มีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ของบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป
จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั ) และของเฉพาะบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2561 งบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะบริ ษทั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วน
ของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะบริ ษทั และงบกระแสเงินสดรวมและงบ
กระแสเงินสดเฉพาะบริ ษทั สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเฉพาะบริ ษทั รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญ ชี ที่สําคัญ เห็ นว่า ยกเว้นผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่ องที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินรวม งบการเงิน
ข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริ ษทั ของบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และผลการดําเนิ นงานรวมและผลการดําเนิ นงานเฉพาะบริ ษทั
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริ ษทั สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน โดยถูกต้องตามที่ ควรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ยกเว้นผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากตามหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 13 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ได้รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ย
จํานวน 6.31 ล้านบาท มี ส่ วนแบ่ งผลขาดทุ นของเงิ นลงทุ นในบริ ษ ัทร่ วม และผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิ น
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน จํานวน 5.10 ล้านบาท และ จํานวน 0.13 ล้านบาท ตามลําดับ ทั้งนี้ เรื่ องสําคัญในการ
ตรวจสอบได้แก่ การด้ อยค่ าของเงิ นลงทุนในบริ ษัทร่ วมและบริ ษัทย่ อยณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั มี
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมแสดงราคาทุนในงบการเงินเฉพาะจํานวน 6.31 ล้านบาท (สุ ทธิ จากค่าเผื่อการด้อยค่าจํานวน
24.77 ล้านบาท) คิดเป็ นร้อยละ 0.20 ของสิ นทรัพย์รวม และเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะ จํานวน
506.36 ล้านบาท (สุ ทธิ จากค่าเผื่อการด้อยค่า จํานวน 23.90 ล้านบาท) คิดเป็ นร้อยละ 16.30 ของสิ นทรัพย์รวม
เนื่องจากบริ ษทั ดังกล่าวมีผลการดําเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์ดงั กล่าวจึงเป็ นข้อบ่งชี้ของการด้อย
ค่าของเงินลงทุน บริ ษทั จึงมีการทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวโดยผลทดสอบผูบ้ ริ หารเชื่อมัน่ ว่า ค่า
เผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนบันทึกไว้อย่างเพียงพอแล้ว ดังนั้นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ คือ การแสดงมูลค่าของ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อยและค่าเผื่อการด้อยค่าว่าเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ทั้งนี้ นโยบายการบัญชีสําหรับเงินลงทุน การด้อยค่าและรายละเอียดสําหรับเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั
ย่อย ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 ข้อ 14 ข้อ 4.7 และข้อ 4.22 ตามลําดับ สําหรับค่าเผื่อ
การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 บริ ษทั มี สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่า
ตามราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จํานวน
574.76 ล้านบาทในงบแสดงฐานะการเงิ นรวมและจํานวน 565.94 ล้านบาทในงบแสดงฐานะการเงิ น เฉพาะ
บริ ษทั โดยผูส้ อบบัญชี ให้ความสําคัญกับการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ เนื่ องจากต้อง
อาศัยดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารค่อนข้างมากในการพิจารณาจํานวนค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือที่เหมาะสม
สําหรับสิ นค้าล้าสมัย และสิ นค้าที่คา้ งนาน ซึ่ งสมมติฐานที่ผบู ้ ริ หารใช้ในการคํานวณค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้า
โดยมีการตรวจนับสิ นค้าคงเหลือประจําปี เพื่อระบุสินค้าที่เคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย จัดทํารายงานสิ นค้าคงเหลือ
ค้างนาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วิเคราะห์ปริ มาณสิ นค้าที่ คงเหลือและการเคลื่อนไหวของสิ นค้าเพื่อระบุ
สิ นค้าที่คา้ งนานหรื อสิ นค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
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วิเคราะห์เปรี ยบเทียบจํานวนเงินสุ ทธิที่บริ ษทั ได้รับจากการขายสิ นค้าภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของ
สิ นค้าคงเหลือโดยเก็บข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ปี ทั้งนี้ผสู้ อบบัญชีได้เข้าร่ วมสังเกตการณ์ตรวจนับสิ นค้าคงเหลือและ
ทดสอบข้อมูลตามรายงานสิ นค้าคงเหลือด้วย นอกจากนี้ ผสู้ อบบัญชีมีขอ้ มูลและเหตุการณ์ที่เน้นตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ นข้อ 14 เมื่ อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 บริ ษ ัทได้เข้าลงทุ นโดยซื้ อหุ ้นจากผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มใน
สัดส่ วนร้ อยละ 50.01 ของบริ ษทั สกุลฎ์ซี อิ นโนเวชั่น จํากัด โดยมี ทุ นจดทะเบี ยน 1,000,000 บาท (หุ ้นสามัญ
10,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท) ซึ่ งการเข้าลงทุนดังกล่าวทําให้กลุ่มบริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมจึงได้นาํ งบการเงิน
ของบริ ษ ัทย่อยนี้ มารวมไว้ในงบการเงิ นรวม ปั จจุ บ ัน บริ ษ ัท อยู่ในระหว่างการดําเนิ นการให้มี การวัดมู ลค่ า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้ สินที่รับมา ณ วันที่ซ้ื อกิจการ โดยการวัดมูลค่านี้ ส่วนใหญ่มีความ
เกี่ ยวข้องกับการระบุ และวัดมูลค่าสิ นทรั พย์และหนี้ สิ น กระบวนการวัดมูลค่านี้ จะถูกดําเนิ นการให้แล้วเสร็ จ
ภายในระยะเวลา 1 ปี นับ จากวันที่ ซ้ื อกิ จการตามที่ ก าํ หนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 3
(ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การรวมธุ รกิจ และในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวัดมูลค่ากลุ่มบริ ษทั จะทําการปรับปรุ ง
ย้อนหลังประมาณการที่เคยรับรู้ไว้ ณ วันที่ซ้ื อ เมื่อได้รับข้อมูลทางบัญชีที่สมบูรณ์เพื่อรายงานในงบการเงิน ทั้งนี้
ผูส้ อบบัญชีมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณี น้ ีแต่อย่างใด


รายงานของผูส้ อบบัญ ชี สําหรั บ งบการเงิ นปี 2562 ซึ่ งตรวจสอบโดยนายสุ รชัย ดําเนิ นวงศ์ ผูส้ อบบัญ ชี รับ
อนุญาตเลขทะเบียน 4721 จากบริ ษทั อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด ได้ให้ความเห็นอย่าง
มีเงื่อนไขว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ของบริ ษทั ชัยวัฒนาแทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั ) และของเฉพาะบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ซึ่ งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิ นรวมและงบแสดงฐานะการเงิ น เฉพาะบริ ษ ทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 งบกําไร
ขาดทุ นเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จเฉพาะบริ ษทั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น
เฉพาะบริ ษทั และงบกระแสเงินสดรวม และงบกระแสเงินสดเฉพาะบริ ษทั สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะบริ ษทั รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบาย
การบัญชีที่สาํ คัญ ยกเว้นผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่ องที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่าง
มีเงื่อนไขต่องบการเงินรวม งบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริ ษทั ของกลุ่ม
บริ ษทั และบริ ษทั ตามลําดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนิ นงานเฉพาะ
บริ ษทั และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริ ษทั สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ เกณฑ์ในการแสดงความเห็ นอย่างมีเงื่อนไขต่องบ
การเงินรวมประกอบด้วย หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ได้
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ย จํานวน 9.50 ล้านบาท มีส่วนแบ่งผลกําไรของเงินลงทุนในบริ ษทั
ร่ วม และผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน จํานวน 4.36 ล้านบาท และ จํานวน 1.17
ล้านบาท ตามลําดับ งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ้ นโดยอาศัยข้อมูลทางการเงิ นที่ จดั ทําขึ้ นโดยผ่ายบริ หารของ
บริ ษทั ร่ วม ซึ่ งยังไม่ได้มีการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี เนื่ องจากฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวไม่สามารถ
จัดเตรี ยมงบการเงินให้มีการตรวจสอบได้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาที่กาํ หนด อีกทั้งบริ ษทั ร่ วมไม่อยูใ่ นอํานาจ
การควบคุมของฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั
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นอกจากนี้เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสําหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี้
- การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมแสดงราคาทุนในงบการเงินเฉพาะ จํานวน 6.31
ล้านบาท (สุ ทธิ จากค่าเผื่อการด้อยค่า จํานวน 24.77 ล้านบาท) คิดเป็ นร้อยละ 0.20 ของสิ นทรัพย์รวม และเงิน
ลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะจํานวน 576.12 ล้านบาท (สุ ทธิ จากค่าเผื่อการด้อยค่า จํานวน 3.90 ล้าน
บาท) คิดเป็ นร้อยละ 18.70 ของสิ นทรัพย์รวม เนื่ องจากบริ ษทั ดังกล่าวมีขาดทุนสะสม สถานการณ์ดงั กล่าวจึง
เป็ นข้อ บางชี้ ข องการด้อ ยค่ าของเงิ น ลงทุ น บริ ษ ัท จึ งมี ก ารทดสอบการด้อ ยค่ าของเงิ น ลงทุ น ดังกล่ าว โดย
ผลทดสอบผูบ้ ริ หารเชื่อมัน่ ว่า ค่าเผือ่ การด้อยค่าเงินลงทุนบันทึกไว้อย่างเพียงพอแล้ว
เนื่ องจากการพิจารณาเกี่ยวกับการด้อยค่าของเงินลงทุนขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจและข้อสมมติฐานที่สําคัญที่ผบู้ ริ หาร
ของบริ ษทั นํามาใช้ในการประมาณค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน ดังนั้นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือ การ
แสดงมูลค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อยและค่าเผื่อการด้อยค่าว่าเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ทั้งนี้ นโยบายการบัญชีสาํ หรับเงินลงทุน การด้อยค่าและรายละเอียดสําหรับเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
และบริ ษทั ย่อยได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 ข้อ 13 ข้อ 4.7 และข้อ 4.22 ตามลําดับ
- ค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 บริ ษทั มีสินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่า
จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จํานวน 427.78 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและจํานวน 418.97 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริ ษทั ซึ่ งการพิจารณาค่าเผื่อการลดลง
ของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ เนื่ องจากต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารค่อนข้างมากในการพิจารณาจํานวนค่าเผื่อ
การลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือที่เหมาะสมสําหรับสิ นค้าล้าสมัย และสิ นค้าที่คา้ งนาน และได้ประเมินเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของสมมติฐานที่ผบู้ ริ หารใช้ในการคํานวณค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้า โดยเข้าร่ วมสังเกตการณ์
ตรวจนับสิ นค้าคงเหลือประจําปี เพื่อระบุสินค้าที่เคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย ทดสอบรายงานสิ นค้าคงเหลือค้าง
นาน วิเคราะห์ปริ มาณสิ นค้าที่คงเหลือและการเคลื่อนไหวของสิ นค้าเพื่อระบุสินค้าที่คา้ งนานหรื อสิ นค้าที่ไม่มี
การเคลื่อนไหว วิเคราะห์เปรี ยบเทียบจํานวนเงินสุ ทธิที่บริ ษทั ได้รับจากการขายสิ นค้าภายหลังวันที่ในงบการเงิน
กับราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือ และพิจารณาความเหมาะสมของการตั้งค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
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13.2 สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

งบแสดงฐานะทางการเงิน
31 ธ.ค. 2560
ล้ านบาท ร้ อยละ

งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้หลักประกันระยะสั้น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สุ ทธิ
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง สุ ทธิ
ส่ วนของเงินให้กยู้ มื ระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับแก่
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันที่มีกาํ หนดรับชําระภายในหนึ่งปี
สิ นค้าคงเหลือ สุ ทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพือ่ ขาย
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็ นหลักประกันระยะยาว
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม สุ ทธิ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย สุ ทธิ
เงินลงทุนระยะยาวอื่น สุ ทธิ
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน สุ ทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุ ทธิ
ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ดาํ เนินงาน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สุ ทธิ
สิ ทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น
ส่ วนของหุน้ กูท้ ี่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

2.43
7.19
8.30
-
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60.48
0.23
9.25
420.70
-

1.53
0.01
0.23
10.63
-

46.60
0.23
19.02
384.48
15.00

1.21
0.01
0.50
10.02
0.39

526.65
92.65
0.98
1,256.64

14.82
574.76
2.61
104.11
0.03
35.37 1,169.54

14.52
2.63
29.55

427.78
89.71
982.82

11.15
2.34
25.61

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

7.77
6.31
135.91
2,510.53
43.23
13.54
64.04
7.27
2,788.60
3,958.13

0.20
7.36
0.16
9.50
3.43 135.91
63.43 2,582.75
1.09
43.23
0.34
12.11
1.62
59.56
0.18
4.69
70.45 2,855.11
100 3,837.93

0.19
0.25
3.54
67.30
1.13
0.32
1.55
0.12
74.39
100

353.41
497.74
700.00
16.04
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
36.30
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
ส่ วนของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
35.25
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
1,638.73

9.95
14.00
19.70
0.45
1.02
0.99
46.13

391.02
417.78
33.30
119.15
16.10
0.15
16.92
994.44

9.88 311.20
10.56 315.17
- 631.40
0.84
48.97
3.01 123.37
0.41
11.01
9.45
0.43
15.48
25.12 1,466.03

8.11
8.21
16.45
1.28
3.21
0.29
0.25
0.40
38.20
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86.19
255.45
294.72
-
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งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
หุน้ กู้ สุ ทธิ
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินสุ ทธิ
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุ ทธิ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานระยะยาว สุ ทธิ
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกจําหน่ายและชําระแล้ว
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
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31 ธ.ค. 2561
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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

631.40
92.37
663.45
29.33
56.14
4.74
1,477.42
2,471.86

819.05
619.05
334.78

23.06
17.43
9.42

749.74
619.05
334.78

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

0.60
3.64
5.29
36.37
2.12
38.49
100

27.25
177.00
224.36
1,382.44
103.83
1,486.27
3,958.13

31 ธ.ค. 2562
ล้ านบาท ร้ อยละ

15.95
2.33 105.24
16.76 541.80
0.74
32.24
1.42
56.52
0.12
4.74
37.33 740.54
62.45 2,206.57

2.74
14.12
0.84
1.47
0.12
19.30
57.49

18.94
15.64
8.46

692.01
630.10
356.89

18.03
16.42
9.30

0.69
33.08
4.47 243.99
5.67 224.74
34.93 1,488.80
2.62 142.56
37.55 1,631.36
100 3,837.93

0.86
6.36
5.86
38.79
3.71
42.51
100

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้จากการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
กําไรขั้นต้ น
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
กําไร(ขาดทุน)จากการขายสิ นทรัพย์
กําไรจากการขายสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพือ่ ขาย
รายได้อื่น
โอนกลับ(ขาดทุน)จากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาว
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายทรัพย์สิน
ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิสําหรับปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

31 ธ.ค. 2560
ล้ านบาท ร้ อยละ
1,910.09
100
(1,591.27) (83.31)
318.81
16.69
24.78
1.30
(0.24)
(0.01)
49.57
2.60
(4.00)
(0.21)
(89.50)
(4.69)
(130.88)
(6.85)
(18.22)
(0.95)
(7.83)
(0.41)
(53.57)
(2.80)
88.92
4.66
(34.90)
(1.83)
2.83
54.02

31 ธ.ค. 2561
ล้ านบาท ร้ อยละ
1,955.69
100
(1,607.51) (82.20)
348.18
17.80
5.59
0.29
0.59
0.03
32.03
1.64
60.77
3.11
(65.01)
(3.32)
(162.33)
(8.30)
(19.73)
(1.01)
(5.11)
(0.26)
(99.09)
(5.07)
95.89
4.90
(33.31)
(1.70)
3.20
62.58

31 ธ.ค. 2562
ล้ านบาท ร้ อยละ
2,009.38
100
(1,567.59) (78.01)
441.79
21.99
17.92
0.89
(0.15)
(0.01)
37.87
1.88
(69.34)
(3.45)
(174.98)
(8.71)
(19.59)
(0.97)
(9.54)
(0.47)
4.36
0.22
(101.54)
(5.05)
126.79
6.31
(32.54)
(1.62)
4.69
94.25

(1.57)

(0.08)

(0.13)

(0.01)

(1.17)

(0.06)

(5.05)
47.41

(0.26)
2.47

36.61
99.05

1.87
5.06

(11.72)
1.55
82.91

(0.58)
0.08
4.13

52.83
1.19
54.02

2.78
0.06
2.83

74.16
(11.59)
62.58

3.79
(0.59)
3.20

105.26
(11.01)
94.25

5.24
(0.55)
4.69

46.22
1.19
47.41

2.42
0.06
9.48

110.64
(11.59)
99.05

5.66
(0.59)
5.06

93.92
(11.01)
82.91

4.67
(0.55)
4.13

0.09

-

0.12

-

0.17

-

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน)
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรสุ ทธิสําหรับปี
การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
กําไรต่ อหุ้น
ขั้นพื้นฐาน
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งบกระแสเงินสด
31 ธ.ค. 2560
ล้ านบาท

งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงาน
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิเป็ นเงินสดรับ(จ่ าย)จากกิจกรรมดําเนินงานก่ อน
การเปลีย่ นแปลงในสิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ นดําเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
ตัดจําหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
ประมาณการส่ วนลดจ่ายและรับคืนสิ นค้า
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
กําไรจากการขายสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพือ่ ขาย
กําไรจากการขายและเช่ากลับคืนรอตัดบัญชี
กําไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
ขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนระยะยาว
ส่ วนแบ่ง(กําไร)ขาดทุนจากการลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
กําไรจากการประนอมหนี้
สิ ทธิ์ในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ าตัดจําหน่าย
สํารองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่ได้เกิดขึ้นจริ ง
เงินปั นผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
กําไรจากการดําเนินงานก่ อนการเปลีย่ นแปลงในสิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ นดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ ดาํ เนินงาน (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ิ นดําเนินงาน เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ(จ่ าย)จากการดําเนินงาน
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
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88.92

95.89

126.79

44.34
0.44
1.51
10.23
(11.21)
4.00
7.83
0.24
(9.86)
4.69
(4.54)
(2.62)
(0.65)
53.57
186.87

88.99
(1.34)
0.35
2.34
7.28
(32.03)
(1.09)
5.11
(0.59)
3.08
3.21
(2.91)
(1.71)
(0.30)
99.09
265.36

114.22
0.25
9.54
10.09
(4.99)
(4.36)
0.15
4.47
8.00
(1.31)
(0.07)
(1.43)
101.54
362.89

(24.31)
(29.25)
25.11
(7.33)

(127.01)
(55.39)
(7.48)
7.11

28.08
151.97
18.75
2.58

114.19
(19.43)
4.00
249.87
(1.19)
(53.40)
(19.19)
176.09

(92.52)
0.01
(9.91)
(1.83)
(97.72)
(39.78)
(149.24)

(103.22)
(1.23)
459.83
(7.51)
(100.93)
(37.63)
313.76

งบกระแสเงินสด
31 ธ.ค. 2560
ล้ านบาท

งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
รับเงินปั นผล
เงินลงทุนชัว่ คราวลดลง
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริ ษทั อื่น
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายเงินปั นผล
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ออกหุน้ กู้
จ่ายชําระคืนหุน้ กู้
รับเงินกูย้ มื จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
จ่ายชําระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
กูย้ มื เงินกูร้ ะยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายชําระเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายค่าธรรมเนียมในการกูย้ มื เงิน
ออกหุน้ สามัญเพิม่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมเพิม่ ขึ้น
เงินสดคืนส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี
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0.65
2.62
(134.02)
24.87
81.37
(33.50)
1.00
(747.97)
(2.85)
(807.83)

0.30
1.71
255.22
(4.61)
33.00
45.38
(501.62)
(4.37)
(174.98)

1.43
0.07
(9.36)
(15.00)
49.84
(180.06)
(0.03)
(153.11)

(20.36)
123.10
14.47
(10.13)
455.97
(17.27)
(5.92)
140.00
679.87
48.14
38.06
86.19

(20.36)
39.31
631.40
(700.00)
(23.65)
396.18
(63.44)
(1.00)
50.03
(9.84)
298.64
(25.58)
86.19
(0.13)
60.48

(20.73)
(78.89)
(39.40)
1.20
(119.44)
33.17
49.74
(174.35)
(13.70)
60.48
(0.17)
46.60

อัตราส่ วนทางการเงินทีส่ ํ าคัญ
อัตราส่ วนทางการเงิน

หน่ วย

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่ วนสภาพคล่อง
อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
อัตราส่ วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย
อัตราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า
ระยะเวลาชําระหนี้
Cash Cycle
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรขั้นต้น
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
อัตรากําไรอื่น
อัตราส่ วนเงินสดต่อการทํากําไร
อัตรากําไรสุ ทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
อัตราส่ วนประสิ ทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่ วนหนี้สินสุ ทธิต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (1)
อัตราส่ วนหนี้สินสุ ทธิต่อกําไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
อัตราส่ วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกําหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมด
อัตราส่ วนเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม
อัตราส่ วนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย(2)
อัตราส่ วนความสามารถชําระผูกพัน (Cash Basis)(3)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล

ปึ 2560

ปี 2561

ปี 2562

0.77
0.39
0.15
6.48
56
2.76
132
3.19
115
74

1.18
0.49
-0.11
5.47
53
2.66
137
3.47
105
99

0.67
0.31
0.26
4.99
73
2.81
130
4.28
85
117

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

16.69
4.20
49.50
219.56
1.98
4.21

17.80
4.91
1.90
-155.45
3.11
4.39

21.99
9.07
0.40
172.18
4.59
6.05

ร้อยละ
ร้อยละ
เท่า

1.74
5.71
0.63

1.67
6.72
0.54

2.42
8.19
0.53

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
ร้อยละ

1.60
1.15
8.42
0.70
0.37
4.66
0.18
37.69

1.66
1.26
6.59
0.28
0.78
1.97
-0.24
33.12

1.35
1.05
5.01
0.63
0.80
2.25
1.03
-

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

หมายหตุ :
(1) อัตราส่ วนหนี้ สินสุ ทธิ ต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เป็ นอัตราส่ วนเดียวกับที่ระบุไว้ในร่ างข้อกําหนดว่าด้วยสิ ทธิ และหน้าที่ของผูอ้ อกหุน้ กู้ โดยผูอ้ อกหุ น้ กูจ้ ะดํารงไว้ซ่ ึ ง
อัตราส่ วนของ “หนี้ สินสุ ทธิ ” ต่อ “ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ” (Net Debt to Equity Ratio) ในอัตราส่ วนไม่เกิน 3.0:1 (สามจุดศูนย์ต่อหนึ่ง) ณ วันสิ้ นงวดบัญชีรายไตรมาสหรื อวัน
สิ้ นปี บัญชีของผูอ้ อกหุน้ กู้
(2) อัตราส่ วนความสามารถชําระดอกเบี้ย = (กําไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ / ดอกเบี้ยจ่าย) /
(3) อัตราส่ วนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน (Cash Basis) = กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน / (การจ่ายชําระหนี้สิน+รายจ่ายลงทุน+ซื้ อสิ นทรัพย์+เงินปั นผลจ่าย)
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การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
14.1 การวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน
ปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิจหลัก 3 กลุ่มธุรกิจ คือ
- กลุ่มผลิตภัณฑ์หนัง
: ฟอกหนัง เบาะรถยนต์ ของเล่นสุ นขั และเฟอร์นิเจอร์
- กลุ่มพลังงาน
: ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน
- กลุ่มออกแบบและจัดจําหน่ายยานพาหนะ
: ออกแบบและจัดจําหน่ายเรื อและรถโดยสารขนาดเล็กที่ผลิตด้วยอลูมิเนียม
สําหรับผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสําหรับปี 2562 งวดบัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีผลกําไร
สุ ทธิ จาํ นวน 105.26 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับผลการดําเนิ นงานงวดเดียวกันของปี 2561 ซึ่ งมีผลกําไรสุ ทธิ 74.16 ล้านบาท
โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี รายได้จากการขายและบริ การรวมจํานวน 2,009.38 ล้านบาท เปรี ยบเที ยบกับปี 2561 บริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยมี รายได้จากการขายและบริ การรวมจํานวน 1,955.69 ล้านบาท โดยรายได้จากการขายและบริ การเพิ่มขึ้ นจํานวน
53.69 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 2.75 เนื่ องจากรายได้จากการขายและบริ การจากกลุ่มธุ รกิจหนังผืนสําหรับปี 2562 จํานวน
1,514.55 ล้านบาท กําไรสุ ทธิ จาํ นวน 116.62 ล้านบาท เปรี ยบเที ยบกับปี 2561 รายได้จากการขายและบริ การจํานวน 1,666.22
ล้านบาท กําไรสุ ทธิ 95.43 ล้านบาท กําไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้นเนื่ องจากกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและโอนกลับผลขาดทุนจากการด้อย
ค่าของเงินลงทุ นในบริ ษทั ย่อย สําหรั บรายได้จากลุ่มธุ รกิ จพลังงานซึ่ งเกิ ดจากการขายไฟฟ้ าเชิ งพาณิ ชย์ปี 2562 รวมจํานวน
343.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่ งมีรายได้จากกลุ่มธุ รกิจพลังงานจํานวน 247.43 ล้านบาท เนื่ องจากปี 2561 เริ่ มมีรายได้
จากการขายไฟฟ้ าในไตรมาส 2/2561 สําหรับรายได้จากธุ รกิจออกแบบและจัดจําหน่ายเรื อและรถโดยสารขนาดเล็กที่ผลิตด้วย
อลูมิเนี ยมปี 2562 จํานวน 119.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่ มีรายได้จาํ นวน 20.89 ล้านบาท เนื่ องจากปี 2561 เป็ นปี แรก
ของการลงทุนสําหรับต้นทุนขายและบริ การปี 2562 รวมจํานวน 1,567.59 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 78.01 ของรายได้จากการ
ขายและบริ การ ทั้งนี้ อตั ราร้อยละของต้นทุนต่อรายได้จากการขายและบริ การลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2561 ซึ่ งมีตน้ ทุนขาย
และบริ การจํานวน 1,607.51 ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 82.20 ทั้งนี้ ต้น ทุ น ขายและบริ การปี 2562 ลดลง เนื่ องจากอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ แข็งค่าขึ้ น อี กทั้งการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการผลิตทั้งธุ รกิ จกลุ่มหนังผืนและธุ รกิ จกลุ่มพลังงาน นอกจากนี้ มี
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารปี 2562 จํานวน 263.91 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 13.31 ของรายได้จากการขายและบริ การ
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2561 บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารจํานวน 247.07 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ
12.63 เนื่องจากปี 2562 บริ ษทั ยังมีค่าใช้จ่ายจากการขายจากการจัดรายการส่ งเสริ มการขายในกลุ่มธุรกิจเรื อและรถโดยสารขนาด
เล็กที่ผลิตด้วยอลูมิเนียม
สําหรับปี 2561 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากการขายและบริ การรวมจํานวน 1,947.14 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจํานวน 37.05 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 1.94 จากงวดเดียวกันของปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักจากการที่กลุ่มธุรกิจ
พลังงานมีรายได้จากการขายไฟฟ้ าเชิงพาณิ ชย์ในปี 2561 รวมจํานวน 247.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่กลุ่มธุรกิจพลังงานมี
รายได้จาํ นวน 88.65 ล้านบาท โดยรายได้จากการขายไฟฟ้ าเพิ่มขึ้นจากโรงงานไฟฟ้ าจากเชื้อเพลิงชีวมวลตั้งแต่ไตรมาส 2/2561
สําหรั บ ธุ รกิ จส่ งออกชิ้ นไม้สับกลุ่ม บริ ษ ทั ฯได้ห ยุดดําเนิ นการธุ รกิ จส่ งออกชิ้ น ไม้สับจากยูคาลิ ป ตัส ตั้งแต่ไตรมาส 1/2561
นอกจากนี้ กลุ่มออกแบบและจัดจําหน่ายเรื อและรถโดยสารขนาดเล็กที่ผลิตด้วยอลูมิเนี ยมซึ่ งเป็ นปี แรกในการลงทุนเมื่อเดือน
เมษายน 2561 มีรายได้จากการขายจํานวน 20.89 ล้านบาท สําหรับธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์หนังมีรายได้ในปี 2561 จํานวน 1,678.82
ล้านบาท ลดลงเมื่อปรี ยบเทียบกับปี 2560 ที่มีรายได้จากการขายและบริ การจํานวน 1,809.44 ล้านบาท เนื่ องจากรายได้จากการ
ขายผลิตภัณฑ์หนังผืนสําหรับเบาะรถยนต์ลดลงจากจํานวนผลิตรถตามรุ่ นที่ได้รับ และธุรกิจของเล่นสุ นขั ได้รับผลกระทบจาก
การแข่งขันด้านราคาและสิ นค้าทดแทนจากการใช้วตั ถุดิบประเภทอื่น นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั มีรายได้อื่นรวมจํานวน 37.60 ล้าน
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บาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้อยละ 1.93 ของรายได้จากการขายและบริ การ โดยรายได้อื่นส่ วนใหญ่เป็ นรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์
พลอยได้และรายได้จากการขายเศษวัสดุ สําหรับต้นทุนขายและบริ การจํานวน1,586.36 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อนจากปี 2560
เนื่ องจากกลุ่มธุ รกิจหนังผืนมีการปรับปรุ งกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่ องเพื่อลดต้นทุนการผลิต และกลุ่มธุ รกิจพลังงานมีการ
ปรับปรุ งกระบวนการทํางานของเครื่ องจักรเพื่อหาค่าพารามิเตอร์ ต่าง ๆ ในการเดินเครื่ องจักรผลิตกระแสไฟฟ้ าเพื่อให้สามารถ
ขายไฟฟ้ าออกได้เต็ ม 8 MW ตามสั ญ ญาที่ ท ํา ไว้กับ กฟภ. และใช้เชื้ อ เพลิ ง ในการผลิ ต ไฟฟ้ าตํ่า สุ ด ซึ่ งจะส่ ง ผลให้ เกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพในการผลิตและขายไฟฟ้ าในระยะยาวต่อไป สําหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารปี 2561 จํานวน 236.50 ล้าน
บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 12.15 ของรายได้จากการขายและบริ การ ลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2560 บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริ หารจํานวน 238.61ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 12.49 เนื่ องจากปี 2560 บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการศึกษาเพื่อการลงทุนใน
โครงการพลังงานทดแทนรวมถึงการลงทุนในธุ รกิจออกแบบและจัดจําหน่ายเรื อและรถโดยสารขนาดเล็กที่ผลิตด้วยอลูมิเนี ยม
สําหรับปี 2561ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารโดยส่ วนใหญ่มุ่งเน้นการทําตลาดและส่ งเสริ มการขายสําหรับธุ รกิจจัดจําหน่ าย
เรื อและรถโดยสารขนาดเล็กที่ผลิตด้วยอลูมิเนี ยม นอกจากนี้ บริ ษทั มีตน้ ทุนทางการเงินจํานวน 99.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.52
ล้านบาทหรื อคิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 84.97 จากงวดเดียวกันของปี 2560 เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั ฯ มีส่วนของเงินกูร้ ะยะยาว
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจากการออกหุน้ กูจ้ าํ นวน 631.40 ล้านบาท เพื่อรองรับโครงการพลังงาน Project Finance และการออก
หุน้ กูเ้ พื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจรวมถึงการปรับปรุ งเครื่ องจักรและอาคารโรงงาน ส่ งผลให้กลุ่มบริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิจาํ นวน
62.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.56 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 15.85 เมื่อเทียบกับปี 2560
รายได้ จากการขายและบริการ
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีโครงสร้างรายได้จากการขายและบริ การแบ่งตามส่ วนงานของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ของธุ รกิจหลักของ
กลุ่มบริ ษทั ฯ ตามตารางด้านล่างดังนี้
ส่ วนงานตามธุรกิจหลัก
ของกลุ่มบริษัทฯ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ หนัง
1. ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ฟอก
2. ผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลี ้ยง
3. ผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ หนัง
4. ผลิตภัณฑ์เบาะหนังและ
ชิ้นส่ วนหนังสําหรับรถยนต์
กลุ่มพลังงาน
5. ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ า
จากพลังงานทดแทน
กลุ่มออกแบบและจัดจําหน่ าย
ยานพาหนะ
7. ออกแบบและจัดจําหน่ายเรื อ
และรถโดยสารขนาดเล็ก
รายได้ จากการขายและบริการรวม

ดําเนินการโดย

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

งบการเงินรวม
ปี 2561
ล้ านบาท
ร้ อยละ

ปี 2560
ล้ านบาท ร้ อยละ
208.04
95.21
49.00
1,469.19

10.89
4.98
2.57
76.92

181.04
105.57
53.97
1,346.79

88.65

4.64

1,910.09

บจก.กรี น เพาเวอร์ 2
บจก.บลูโซล่าร์ฟาร์ม 3

บจก.สกุลฏ์ซี อินโนเวชัน่
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ปี 2562
ล้ านบาท ร้ อยละ

9.26 177.28
5.40 146.61
2.76
27.75
68.87 1,194.84

8.82
7.30
1.38
59.46

247.43

12.65

343.70

17.10

-

20.89

1.07

119.20

5.93

100.00

1,947.14

100.00 2,009.38

100.00

สําหรับปี 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มี รายได้จากการขายและบริ การจํานวน 2,009.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 53.69 ล้านบาท หรื อ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่อตั ราร้อยละ 2.75 จากปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากธุรกิจกลุ่มหนังได้รับผลกระทบมากจากการชะลอ
ตัวของเศรษฐกิจและการค้าโลก โดยเฉพาะหนังเบาะรถยนต์และเฟอร์ นิเจอร์ ที่ครึ่ งหลังของปี 2562 เข้าสู่ ภาวะหดตัวจากการที่
เศรษฐกิจไทยกําลังเข้าสู่ ช่วงชะลอตัวประกอบกับความเข้มงวดของสถาบันการเงินในการปล่อยสิ นเชื่อ สําหรับกลุ่มพลังงานมี
รายได้เพิ่มขึ้นจาก 247.73 ล้านบาทในปี 2561 เพิ่มเป็ น 343.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 96.27 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 38.91
นอกจากนี้ กลุ่มธุ รกิจเรื อและรถโดยสารขนาดเล็กรายได้ปี 2561 จํานวน 20.89 ล้านบาท เป็ น 119.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 98.31 ล้าน
บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 470.61
ในปี 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายและบริ การจํานวน 1,947.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37.05 ล้านบาท หรื อปรับตัว
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่อตั ราร้อยละ 1.94 จากปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก กลุ่มธุ รกิจพลังงานมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายไฟฟ้ าเชิง
พาณิ ชย์จาก 41.59 ล้านบาท เป็ น 247.43 ล้านบาทโดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็ นรายได้จากการขายไฟฟ้ าจากเชื้อเพลิงชีวมวลตั้งแต่ไตร
มาส 2/2561 สําหรับรายได้จากการส่ งออกชิ้นไม้สับนั้น กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้หยุดดําเนิ นการธุ รกิจส่ งออกไม้สับยูคาลิปตัสในปี 2561
เนื่ องจากการแข่งขันสู งในตลาดโลก และบริ ษทั ยังไม่มีแผนการดําเนินการใด ๆ ในการทําธุรกิจดังกล่าว นอกจากนี้ บริ ษทั มีรายได้
จากกลุ่มธุรกิจจัดจําหน่ายเรื อและรถโดยสารขนาดเล็กที่ผลิตด้วยอลูมิเนียมซึ่ งเป็ นปี แรกในการลงทุนเมื่อเดือนเมษายน 2561 โดยมี
รายได้จากธุรกิจดังกล่าวจํานวน 20.89 ล้านบาท สําหรับรายได้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์หนังลดลงจากจํานวนผลิตรถตามรุ่ นที่ได้รับ
รายได้ อนื่
รายได้อื่นของกลุ่มบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย กําไร (ขาดทุน) จากการขายสิ นทรัพย์ กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
และรายได้อื่นๆ ซึ่ งประกอบไปด้วยรายได้ค่าเช่ า, รายได้ค่าบริ ห ารจัดการเป็ นต้น โดยในปี 2562 กลุ่ม บริ ษ ทั ฯ มี รายได้อื่ น
จํานวน 55.63 ล้านบาท ซึ่ งประกอบด้วย กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 17.92 ล้านบาท รายได้ค่าเช่า 5.21 ล้านบาท รายได้ค่า
บริ หารจัดการ จํานวน 2.04 ล้านบาท
ในปี 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีรายได้อื่น จํานวน 98.98 ล้านบาท ซึ่ งประกอบด้วย กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
จํานวน 5.59 ล้านบาท รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้ จํานวน 21.91 ล้านบาท และกําไรจากการขายที่ดินจํานวน 32.02
ล้านบาทโดยกําไรจากการขายที่ดินดังกล่าวบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาจะซื้ อจะขายที่ดินกับบุคคลธรรมดาเมื่อวันที่ 4 เมษายนพ.ศ.2560
ในราคา 33.00 ล้านบาท โดยมี มูลค่าตามบัญ ชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 0.98 ล้านบาท และบริ ษ ทั ได้รับ เงิ นมัดจํา
ล่วงหน้าจากการทําสัญญาดังกล่าวเป็ นจํานวนเงิน 6.6 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปี 2561 บริ ษทั ได้รับชําระเงินครบถ้วน และโอนที่ดิน
ดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้ว จึงรับรู ้กาํ ไรจากการขายที่ดินดังกล่าวเป็ นต้น
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ต้ นทุนขายและบริการ
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีโครงสร้างต้นทุนขายและบริ การแบ่งตามสายผลิตภัณฑ์ของธุ รกิ จหลักของกลุ่มบริ ษทั ฯ ตามตาราง
ด้านล่างดังนี้
สายผลิตภัณฑ์ ตามธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ
1. ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ฟอก
2. ผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลี ้ยง
3. ผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ หนัง
4. ผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิ ้นส่วนหนังสําหรับรถยนต์
5. ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน
6. ออกแบบและจัดจําหน่ายเรื อและรถโดยสารขนาดเล็ก
ต้ นทุนขายและบริการรวม

ปี 2560
ล้ านบาท ร้ อยละ
183.95 11.56
95.21
5.98
39.04
2.45
1,219.99 76.67
10.53
0.66
1,591.27
100

งบการเงินรวม
ปี 2561
ล้ านบาท
ร้ อยละ
159.93
9.95
112.58
7.00
44.13
2.74
1,109.10
68.99
164.08
10.21
17.71
1.10
1,607.51
100

ปี 2562
ล้ านบาท
ร้ อยละ
112.20
7.16
116.47
7.43
24.27
1.55
993.16
63.36
218.59
13.94
102.90
6.56
1,567.59
100

สําหรับปี 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มี ตน้ ทุนขายและบริ การรวมจํานวน 1,567.59 ล้านบาท ปรับตัวลดลงเล็กน้อยที่ 39.92
ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการลดลงเล็กน้อยร้อยละ 2.48 จากปี 2561 ส่ วนใหญ่เกิดจากการที่อตั ราแลกเปลี่ยนแข็งค่าขึ้นส่ งผล
ให้ ต ้น ทุ น นํา เข้าวัต ถุ ดิ บ หนั ง และเคมี ข องกลุ่ ม ธุ ร กิ จ หนั ง ผื น ลดลง นอกจากนี้ ตามที่ ก ลุ่ ม ธุ ร กิ จ พลัง งานมี ก ารปรั บ ปรุ ง
กระบวนการทํางานและการเจรจาต่อรองซื้ อวัตถุดิบในปริ มาณมากขึ้นจากปี ที่ผา่ นมาทําให้ตน้ ทุนวัตถุดิบลดลง
ในปี 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนขายและบริ การรวมจํานวน 1,586.36 ล้านบาท ปรับตัวลดลงเล็กน้อยที่ 4.91 ล้านบาท
หรื อ คิ ด เป็ นอัต ราการลดลงเล็ก น้ อ ยร้ อ ยละ 0.31 จากปี 2560 ส่ ว นใหญ่ เกิ ด จากการที่ ก ลุ่ ม ธุ ร กิ จ หนั ง ผื น มี ก ารปรั บ ปรุ ง
กระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่ องเพื่อลดต้นทุนการผลิต และกลุ่มธุ รกิจพลังงานมีการปรับปรุ งกระบวนการทํางานของเครื่ องจักร
เพื่อหาค่าพารามิเตอร์ ต่าง ๆ ในการเดินเครื่ องจักรผลิตกระแสไฟฟ้ า รวมถึงการจัดการเกี่ยวกับการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ า
ซึ่ งจะส่ งผลให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการผลิตและขายไฟฟ้ าได้ในระยะยาว สําหรับธุ รกิจขายเรื อและรถโดยสารขนาดเล็กที่ผลิต
ด้วยอลูมิเนียมมีตน้ ทุนค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็ นปี แรกของการผลิตและจัดจําหน่าย
กําไรขั้นต้ น
สําหรั บ ปี 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มี กาํ ไรขั้นต้นจํานวน 441.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 93.61 ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ นอัตราการ
เพิ่ มขึ้ นร้ อยละ 26.89 เมื่ อเที ยบจากปี ก่อน โดยสาเหตุส่วนใหญ่ มาจากปี 2562 กลุ่มธุ รกิ จพลังงานมี รายได้จากการขายเต็ม ปี
ในขณะที่ปี 2561 กลุ่มธุรกิจดังกล่าวเริ่ มมีรายได้ในไตรมาส 2/2561
สําหรั บ ปี 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มี กาํ ไรขั้นต้นจํานวน 360.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 41.97 ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ นอัตราการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.16 เมื่อเทียบจากปี ก่อน โดยสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการที่กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการปรับปรุ งกระบวนการผลิตเพื่อลด
ต้นทุนอย่างต่อเนื่อง และยังคงหาวิธีการจัดการเพื่อควบคุมต้นทุนการใช้เชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ า
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ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ ห ารของกลุ่ม บริ ษ ัท ฯ ประกอบด้วย ค่านายหน้า เงิ น เดื อ นพนักงาน และค่ าใช้จ่ายใน
การศึกษาธุรกิจใหม่ เป็ นต้น โดยสําหรับปี 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร ซึ่ งได้รวมค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ทั้งหมดจํานวน 263.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.84 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.82 จากปี 2561 โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากค่าใช้จ่ายในการขายที่ เพิ่มขึ้ นจากกลุ่มธุ รกิ จเรื อและรถโดยสารขนาดเล็กอัตราการส่ งเสริ มการขาย รวมถึ งค่าใช้จ่าย
พนักงานเพิ่มขึ้นจากการปรับฐานค่าจ้างประจําปี
ในปี 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร ซึ่ งได้รวมค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารทั้งหมดจํานวน 247.07 ล้าน
บาท ลดลง 2.11 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการลดลงร้ อยละ 0.89 จากปี 2560 โดยมี สาเหตุ หลักมาจาก ค่าใช้จ่ายในการขาย
ลดลง 24.49 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการลดลงร้อยละ 27.37 จากปี ก่อน เนื่ องจากรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เบาะรถยนต์
ลดลง แต่บริ ษทั มี ค่าใช้จ่ายในการขายผลิตภัณฑ์เรื อและรถโดยสารขนาดเล็กเพิ่มขึ้ น เนื่ องจากเป็ นปี แรกของการจัดจําหน่ าย
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
ต้ นทุนทางการเงิน
สําหรับปี 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มี ตน้ ทุนทางการเงินจํานวน 101.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.45 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรา
เพิ่ม ขึ้ นร้ อยละ 2.47 จากงวดเดี ยวกันของปี 2561 เนื่ องจากบริ ษ ทั ลงทุ นกูย้ ืม เงิ นจากสถาบันการเงิ นเพื่อลงทุ นในธุ รกิ จกลุ่ม
พลังงาน
ในปี 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนทางการเงินจํานวน 99.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.52 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 84.99 จากงวดเดียวกันของปี 2560 เนื่องจาก กลุ่มบริ ษทั มีเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น เป็ นหลัก
กําไรจากการดําเนินงานและกําไรสุ ทธิ
สําหรับปี 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีกาํ ไรจากการดําเนิ นงาน จํานวน 182.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 86.23 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น
อัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 89.82 โดยมีสาเหตุหลักมาจากกําไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นจากมูลค่าวัตถุดิบที่ลดลง
ในปี 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีกาํ ไรจากการดําเนินงาน จํานวน 96.00 ล้านบาท ลดลง 18.51 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการ
ลดลงร้อยละ 29.58 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการบริ หารเพิ่มขึ้นโดยมีสาเหตุมาจากการร่ วมทุนในบริ ษทั สกุลฎ์ซี อิน
โนเวชัน่ จํากัด ซึ่ งเป็ นปี แรกในการเข้าลงทุน
นอกจากนี้ สําหรับปี 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ จํานวน 94.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.67 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรา
การเพิ่มขึ้นร้อยละ 50.61 จากปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนของวัตถุดิบกลุ่มธุรกิจหนังลดลงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็ง
ค่าขึ้น และต้นทุนวัตถุดิบของกลุ่มธุรกิจพลังงานลดลงจากการเจรจาต่อรองซื้ อวัตถุดิบในปริ มาณเพิ่มขึ้น
ในปี 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ จาํ นวน 62.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.55 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ
15.83 จากปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการขายที่กล่าวมาข้างต้นสําหรับต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั ฯที่
เพิม่ ขึ้นในอัตราร้อยละ 84.99 โดยมีสาเหตุมาจากการที่กลุ่มบริ ษทั ย่อยได้รับเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิม่ ขึ้น
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14.2 การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิน
สิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริ ษทั ฯ มี สินทรั พย์รวมจํานวน 3,837.93
ล้านบาท 3,958.13 ล้านบาท และ 3,552.53 ล้านบาท ตามลําดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มี สินทรั พย์รวม
ลดลง 120.20 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการลดลงร้อยละ 3.04 จากสิ้ นปี 2561 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มี
สิ นทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 405.60 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.42 จากสิ้ นปี 2560 ซึ่ งสามารถจําแนกรายละเอียด
การเปลี่ยนแปลงได้ดงั ต่อไปนี้
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน ณ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 982.82 ล้านบาท ลดลง 186.72 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น
อัตราการลดลงร้อยละ 15.97 จากสิ้ นปี 2561 โดยมี สาเหตุหลักมาจาก การลดลงของลูกหนี้ การค้าและสิ นค้าคงเหลือเป็ นหลัก
และหากคิ ด เป็ นสั ดส่ วนสิ น ทรั พ ย์ห มุ น เวีย นต่ อ สิ น ทรั พ ย์ร วมเท่ ากับ ร้ อ ยละ 25.61 สําหรั บ สิ น ทรั พ ย์ไม่ ห มุ น เวียนจํานวน
2,855.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 66.51 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.39 จากสิ้ นปี 2561 โดยมี สาเหตุหลักมาจาก
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ และหากคิดเป็ นสัดส่ วนสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนต่อสิ นทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 74.39
ณ สิ้ นปี 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนจํานวน 1,169.54 ล้านบาท ลดลง 87.10 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรา
การลดลงร้อยละ 6.93 จากสิ้ นปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก การลดลงของเงินลงทุนชัว่ คราว และเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงิ น สดเป็ นหลัก และหากคิ ด เป็ นสั ด ส่ ว นสิ น ทรั พ ย์ห มุ น เวีย นต่ อ สิ น ทรั พ ย์ร วมเท่ ากับ ร้ อ ยละ 29.55 สําหรั บ สิ น ทรั พ ย์ไ ม่
หมุนเวียนจํานวน 2,788.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 492.71 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.46 จากสิ้ นปี 2560 โดยมี
สาเหตุหลักมาจาก ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สุทธิ และหากคิดเป็ น
สัดส่ วนสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนต่อสิ นทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 70.45
ทั้งนี้ รายละเอียดของสิ นทรัพย์ที่มีสาระสําคัญต่อการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
หน่ วย : ล้านบาท
ลูกหนีก้ ารค้ากิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระไม่เกิน 3 เดือน
รวม
ลูกหนีก้ ารค้าบุคคลหรือกิจการอืน่
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระไม่เกิน 3 เดือน
เกินกําหนดชําระมากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน
เกินกําหนดชําระมากกว่า 6 เดือนถึง 12 เดือน
เกินกําหนดชําระมากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ
รวมลูกหนีก้ ารค้า สุ ทธิ

31 ธันวาคม 2560
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31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2562

15.70
15.70

15.13
15.13

10.09
10.09

224.14
30.40
1.47
0.17
3.52
259.70
3.51
256.19
271.88

263.26
15.61
0.01
0.01
1.47
280.36
1.47
278.89
294.02

246.55
28.12
2.51
1.19
278.37
1.19
227.18
287.27

หน่ วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2560

ลูกหนีอ้ นื่
ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน สุ ทธิ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า-กิจการอื่น
เงินทดรองจ่าย
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รายได้คา้ งรับ
รวมลูกหนีอ้ นื่
รวมลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่ สุ ทธิ

3.50
10.24
5.68
0.18
3.09
0.14
22.84
294.72

31 ธันวาคม 2561
5.47
7.96
56.97
2.09
4.39
20.95
28.85
126.68
420.70

31 ธันวาคม 2562
7.51
9.11
36.27
0.22
2.96
11.38
29.77
97.21
384.48

ลูกหนีก้ ารค้ าสุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีลกู หนี้ การค้าสุ ทธิ จํานวน 287.27 ล้านบาท ลดลง 6.75 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น
อัตราการลดลงร้อยละ 2.35 จากสิ้ นปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายลดลงทําให้ลกู หนี้ในเกณฑ์ท่ียงั ไม่ถึง
กําหนดชําระลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีลกู หนี้ การค้าสุ ทธิ จํานวน 294.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.14 ล้านบาท หรื อคิด
เป็ นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.14 จากสิ้ นปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก ลูกหนี้ การค้าบุคคลหรื อกิจการอื่นที่ยงั ไม่ถึงกําหนด
ชําระจากการขายสิ นค้าที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปี
ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ แบ่งลูกหนี้ การค้าออกเป็ น 5 กลุ่ม ตามระยะเวลาการรับชําระหนี้ ได้แก่ 1) ลูกหนี้ ที่ยงั ไม่ถึงกําหนด
ชําระ 2) ลูกหนี้เกินกําหนดชําระไม่เกิน 3 เดือน 3) ลูกหนี้เกินกําหนดชําระระหว่าง 3-6 เดือน 4) ลูกหนี้ เกินกําหนดชําระระหว่าง
6-12 เดือน และ 5) ลูกหนี้ เกินกําหนดชําระมากกว่า 12 เดือน โดยข้อมูลค้างชําระของลูกหนี้ การค้านั้นแสดงไว้ดงั ตารางด้านบน
ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นลูกหนี้การค้าปกติที่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระ
สําหรั บ นโยบายในการตั้งค่าเผื่อ หนี้ สงสัยจะสู ญ กลุ่ม บริ ษ ทั ฯ มี การตั้งค่าเผื่อ หนี้ สงสัยจะสู ญ เท่ ากับ จํานวนหนี้ ที่
ประมาณว่าจะเรี ยกเก็บไม่ได้จากลูกหนี้ ท้ งั หมด โดยการพิจารณาฐานะการเงินปั จจุบนั ของลูกหนี้ ซึ่ งจะร่ วมกันประเมินระหว่าง
ฝ่ ายการตลาด และฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ สําหรับลูกหนี้ ที่เกินกําหนดชําระมากกว่า 12 เดือนขึ้นไป ณ กลุ่มบริ ษทั ฯ
ได้มีการตั้งสํารองค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญทั้งจํานวน
ลูกหนีอ้ นื่
ลูกหนี้ อื่นสุ ท ธิ ประกอบด้วย ลูกหนี้ อื่นกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน ลูกหนี้ กิจการอื่น เงิ นจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้ากิ จการที่
เกี่ยวข้องกันสุ ทธิ เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้ากิจการอื่น เงินทดรองจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินทดรองจ่าย ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ดอกเบี้ยค้างรับ และรายได้คา้ งรับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีลูกหนี้ อื่นจํานวน 97.21 ล้านบาท ลดลง 29.47
ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการลดลงร้อยละ 23.26 เนื่องจากบริ ษทั ในกลุ่มมีการจ่ายคืนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้าระหว่างกัน
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สําหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีลูกหนี้ อื่นจํานวน 126.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 103.84 ล้านบาท หรื อคิด
เป็ นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 454.64 เนื่ องจากเป็ นการเพิ่มขึ้นของ เงินทดรองจ่าย ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า และรายได้คา้ งรับ เป็ น
ต้น
สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือของกลุ่มบริ ษทั ฯ แบ่งออกเป็ น สิ นค้าสําเร็ จรู ป สิ นค้าระหว่างผลิต วัถตุดิบ เชื้อเพลิง และสิ นค้าระหว่าง
ทาง ในส่ วนของสิ นค้าสําเร็ จรู ป ประกอบไปด้วย หนังสัตว์ฟอก ของเล่นสัตว์เลี้ยง เฟอร์ นิเจอร์ หนัง และเบาะหนังและชิ้นส่ วน
หนังสําหรับรถยนต์ สิ นค้าระหว่างผลิตซึ่ งเป็ นหนังสัตว์ที่ผ่านกระบวนการทางเคมีไปแล้วบางส่ วนเพื่อให้การเก็บรักษาหนัง
สัตว์ทาํ ได้สะดวกและเก็บได้เป็ นระยะเวลานาน ในส่ วนของวัตถุดิบ ได้แก่ หนังดิบของโคหรื อกระบื อ หนังชั้นล่าง และเคมี
สําหรั บ เชื้ อ เพลิ ง ได้แ ก่ วัต ถุ ดิ บ เปลื อ กไม้ และสิ น ค้าระหว่างทาง ประกอบไปด้วยหนังเค็ม และเคมี เป็ นต้น โดยแสดง
รายละเอียดส่ วนประกอบของสิ นค้าคงเหลือไว้ตามตารางด้านล่าง
หน่ วย : ล้ านบาท
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
เชื้อเพลิง
สิ นค้าระหว่างทาง
รวมสิ นค้ าคงเหลือสุ ทธิ

31 ธันวาคม 2560
56.31
319.16
125.22
26.00
526.65

31 ธันวาคม 2561
35.80
342.15
136.56
8.67
51.58
574.76

31 ธันวาคม 2562
27.81
263.22
103.33
8.76
24.66
427.78

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินค้าคงเหลือสุ ทธิ จาํ นวน 427.78 ล้านบาท ลดลง 146.98 ล้านบาท หรื อคิด
เป็ นอัตราการลดลงร้อยละ 25.57 จากสิ้ นปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากสิ นค้าระหว่างผลิตลดลงจากการปรับปรุ งกระบวนการ
ผลิตประกอบกับการลงทุนในเครื่ องจักรที่เพิม่ ขึ้นทําให้กระบวนการผลิตใช้เวลาในการพักลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินค้าคงเหลือสุ ทธิ จาํ นวน 574.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48.11 ล้านบาท หรื อคิด
เป็ นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.14 จากสิ้ นปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก การเพิ่มขึ้นของสิ นค้าระหว่างผลิต เนื่ องจากบริ ษทั
สํารองวัตถุ ดิบ เพื่ อ รองรั บ คําสั่ งซื้ อจากลูกค้ากลุ่ม เบาะหนัง และวัตถุ ดิบ เชื้ อเพลิ งจากการดําเนิ น งานของโรงไฟฟ้ าชี วมวล
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ มี การตั้งสํารองค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าเกิ ดจากที่ สินค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตไม่
เคลื่อนไหวนานเกินกว่า 1 ปี จํานวน 58.20 ล้านบาท
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
มูลค่าของที่ดินแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมตามราคาประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระภายนอกได้ประมาณการไว้และ
ทบทวนการประเมินทุก ๆ 3 ปี สําหรับอาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาและค่าเผื่อการด้อยค่า โดยที่ ดิน
อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริ ษทั ฯ ประกอบไปด้วย ที่ดิน อาคาร เครื่ องจักร อุปกรณ์และเครื่ องมือเครื่ องใช้ เครื่ องตกแต่งและ
ติดตั้งสํานักงาน ยาพาหนะ และสิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง เป็ นต้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ จาํ นวน 2,582.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 72.22 ล้าน
บาท หรื อคิ ดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ้ นร้อยละ 2.88 จากสิ้ นปี 2561 เนื่ องจากการซื้ อเครื่ องจักรของกลุ่มธุ รกิ จหนังผืนและการซื้ อ
แม่พิมพ์เพื่อใช้ในการผลิตรถของกลุ่มธุรกิจรถและเรื อโดยสารขนาดเล็ก
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิจาํ นวน 2,510.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 507.80 ล้าน
บาท หรื อคิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ้ นร้ อยละ 25.36 จากสิ้ นปี 2560 เนื่ องจาก กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้มีการซื้ อสิ นทรัพย์ใหม่เข้ามา เช่น
เครื่ องจักรและปรับปรุ งอาคารโรงงาน เพื่อใช้สําหรับการดําเนิ นธุ รกิ จของกลุ่มบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ ในระหว่างปี 2561 กลุ่ม
บริ ษทั ฯ ได้ว่าจ้างบริ ษทั สยาม แอพเพรสซัล แอนด์ เซอร์ วิส จํากัด ประเมินราคาที่ ดินใหม่ โดยใช้วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด
(Market Approach) ทําให้มีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์สุทธิประมาณ 45.76 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิจาํ นวน 2,002.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 712.20 ล้าน
บาท หรื อคิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 55.19 จากสิ้ นปี 2559 โดยส่ วนใหญ่เป็ นสิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้างของกลุ่มบริ ษทั ฯ
เนื่องจากบริ ษทั ย่อยอยูร่ ะหว่างการดําเนิ นก่อสร้างโรงไฟฟ้ าชีวมวล
อนึ่ ง เมื่อต้นปี 2560 กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ทาํ สัญญาจะซื้ อจะขายที่ดินกับบุคคลธรรมดาในราคา 33.00 ล้านบาท และได้จดั
ประเภทที่ดินดังกล่าวเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เผื่อขายในงบแสดงฐานะการเงินของปี 2560 ต่อมาในปี 2561 บริ ษทั
ย่อยของกลุ่มบริ ษ ทั ฯ ได้นําที่ ดินยังมี ที่ดินที่ ไม่ได้ใช้ในการดําเนิ นงานดังกล่าวจํานวน 43.22 ล้านบาท ไปเป็ นหลักประกัน
สัญญาเงินกูย้ มื ระยะยาวสิ นเชื่อกับสถาบันการเงิน
แหล่ งทีม่ าของเงินทุน
หนีส้ ิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีหนี้ รวมจํานวน2,206.57 ล้านบาท
2,471.86 ล้านบาท และ 2,185.15 ล้านบาท ตามลําดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีหนี้ สินรวมลดลง 265.29
ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ้นลดลงร้อยละ 10.73 จากสิ้ นปี 2561 และณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีหนี้ สิน
รวมเพิ่ม ขึ้ น 286.71 ล้านบาท หรื อ คิ ดเป็ นอัตราการเพิ่ม ขึ้ น ร้ อยละ 13.21 จากสิ้ นปี 2560 ซึ่ งสามารถจําแนกรายละเอี ยดการ
เปลี่ยนแปลงได้ดงั ต่อไปนี้
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีหนี้ สินหมุนเวียน ณ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 1,466.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 471.59 ล้านบาท หรื อ
คิ ด เป็ นอัต ราการเพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 47.42 จากสิ้ น ปี 2561 โดยมี ส าเหตุ ห ลัก มาจากการจัด ประเภทหุ ้น กู้เป็ นหนี้ สิ น หมุ น เวีย น
เนื่ องจากเมื่อวันที่ 23 สิ งหาคม 2561 บริ ษทั ได้ออกจําหน่ายหุ ้นกูช้ นิ ดระบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีหลักประกันใน
มูลค่าเสนอขายรวม 337.10 ล้านบาท (หุ น้ กู้ 337,100 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) โดยมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ
5.75 ต่ อ ปี กําหนดไถ่ ถ อนเริ่ ม ต้น ทั้งจํานวนในวัน ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2563 และเมื่ อ วัน ที่ 1 พฤศจิ ก ายน 2561 บริ ษ ัท ได้
ออกจําหน่ ายหุ ้นกู้ ชนิ ดระบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีหลักประกันในมูลค่าเสนอขายรวม 294.30 ล้านบาท (หุ ้นกู้
294,300 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) โดยมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.80 ต่อปี กําหนดไถ่ถอนเริ่ มต้นทั้งจํานวน
ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2563
ณ สิ้ นปี 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีหนี้ สินหมุนเวียน ณ 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 994.44 ล้านบาท และหากคิดเป็ นสัดส่ วน
หนี้ สินหมุนเวียนต่อสิ นทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 66.44 สําหรับหนี้ สินไม่หมุนเวียนจํานวน 740.54 ล้านบาท ลดลง 736.88 ล้าน
บาท หรื อคิดเป็ นอัตราการลดลงร้อยละ 49.88 จากสิ้ นปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากเจ้าหนี้ การค้าและเงินกูย้ ืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินสุ ทธิลดลง

162

ทั้งนี้ รายละเอียดของหนี้สินที่มีสาระสําคัญต่อการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มี เงินเบิ กเกิ นบัญชี และเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 311.20
ล้านบาท ลดลง 79.82 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราลดลงร้อยละ 20.41 จากสิ้ นปี 2561 เนื่องจากบริ ษทั ใช้เงินกูด้ งั กล่าวลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มี เงินเบิ กเกิ นบัญชี และเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 391.02
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37.61 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.64 จากสิ้ นปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก กลุ่มบริ ษทั ฯ
ได้นาํ ส่ วนหนึ่งของลูกหนี้การค้าไปขายลดให้กบั ธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่ งเป็ นจํานวน 113.71 ล้านบาท
เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่นจํานวน 315.17 ล้านบาท ลดลง 102.61 ล้านบาท
หรื อคิดเป็ นอัตราลดลงร้อยละ 24.56 จากสิ้ นปี 2561 ส่ วนใหญ่เป็ นเจ้าหนี้ การค้ากิจการที่อื่น เนื่องจากบริ ษทั ส่ งมอบสิ นค้าให้แก่
ลูกค้าเรี ยบร้อยแล้วทําให้เงินรับล่วงหน้าค่าสิ นค้าลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มี เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่นจํานวน 417.78 ล้านบาท ลดลง 79.95 ล้านบาท
หรื อคิดเป็ นอัตราลดลงร้อยละ 16.06 จากสิ้ นปี 2560 ส่ วนใหญ่เป็ นเจ้าหนี้ การค้ากิจการที่อื่น เนื่ องจากบริ ษทั ซื้ อวัตถุดิบเพื่อใช้
ในการผลิตและดําเนิ นการจ่ายชําระเจ้าหนี้ ที่ครบกําหนดชําระเรี ยบร้อยแล้ว และหากพิจารณาคิดเป็ นสัดส่ วนเทียบกับหนี้ สิน
รวมอยูท่ ี่ร้อยละ 16.90
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริ ษทั ฯ มี เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่นจํานวน 497.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 109.09 ล้าน
บาท หรื อคิดเป็ นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.07 จากสิ้ นปี 2559 ส่ วนใหญ่เป็ นเจ้าหนี้ การค้ากิจการที่อื่น เนื่ องจากบริ ษทั ซื้ อวัตถุดิบ
เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับคําสั่งซื้ อจากลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และหากพิจารณาคิดเป็ นสัดส่ วนเทียบกับหนี้สินรวมอยูท่ ี่ร้อยละ 22.78
หุ ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริ ษทั ฯ มี ยอดคงเหลือของหุ ้นกูท้ ี่ ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี จํานวน 700.00
ล้านบาท ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ชาํ ระหุ ้นกูท้ ี่ครบกําหนดชําระในปี เรี ยบร้อยแล้ว และในระหว่างปี 2561 บริ ษทั ได้ออกหุ น้ กูใ้ หม่จาํ นวน
631.40 ล้านบาท เป็ นหุ น้ กูช้ นิดระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีหลักประกันในมูลค่าเสนอขาย 337.10 ล้านบาท อัตรา
ดอกเบี้ ยคงที่ ร้อ ยละ 5.75 ต่อ ปี ครบกําหนดไถ่ถ อนเงิ น ต้น ทั้งจํานวนในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2563 และมู ลค่ าเสนอขาย
294.30 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.80 ต่อปี ครบกําหนดไถ่ถอนเงินต้นทั้งจํานวนในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2563
หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ฯ มียอดหนี้ สินตามสัญญาเช่าทางการเงินสําหรับการจัดหาเครื่ องจักร อุปกรณ์ และยานพาหนะเพื่อใช้ใน
การดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ โดยมีเงื่อนไขการชําระหนี้ ภายใน 3-5ปี ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีหนี้ สิน
ตามสัญญาเช่ าทางการเงินจํานวน 154.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 28.54 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราเพิ่มขึ้ นร้ อยละ 22.71 จากสิ้ นปี
2561 โดยมีสาเหตุมาจากบริ ษทั ได้เข้าทําสัญญาลิสซิ่ งเครื่ องจักรใหม่เพิม่ ขึ้น
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินจํานวน 125.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 56.80 ล้าน
บาท หรื อคิดเป็ นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 82.47 จากสิ้ นปี 2560 โดยมีสาเหตุมาจากบริ ษทั ได้สั่งซื้ อเครื่ องจักรเพื่อรองรับคําสั่งจ้าง
ผลิตของผลิตภัณฑ์หนังผืนรวมถึงการปรับปรุ งอาคารโรงงาน
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงิ นกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของกลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นเงินกูย้ ืมเพื่อนําไปใช้เป็ นทุนหมุนเวียนในโครงการผลิต
ไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานไฟฟ้ าจากเชื้อเพลิงชีวมวลเป็ นหลัก ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มี
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 665.17 ล้านบาท ลดลง 117.43 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราลดลงร้อยละ 16.01 จาก
สิ้ นปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริ ษทั จ่ายคืนเงินกูย้ มื ตามสัญญาเงินกูท้ ี่ทาํ ไว้สถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 782.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 249.69
ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 60.35 จากสิ้ นปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก BSF3 บริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้
ทําสัญญากูย้ ืมเงิ นกับสถาบันการเงินในประเทศแห่ งหนึ่ งโดยได้รับเงินวงเงินกูร้ ะยะยาวจํานวน 200 ล้านบาท ทั้งนี้ ณ สิ้ นปี
2561 ส่ วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี มีจาํ นวน 119.15 ล้านบาทและเงินกูย้ มื ระยะ
ยาวสุ ทธิ จากส่ วนที่ ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี มี จาํ นวน 663.45 ล้านบาท และหากพิจารณาสัดส่ วนเงิ นกูย้ ืมระยะยาวจาก
สถาบันเงินต่อหนี้สินรวมอยูท่ ี่ร้อยละ 31.66
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน 692.01 ล้านบาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญจํานวน 692,007,924
หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้น ละ 1 บาท โดยเป็ นทุ น ที่ ออกจําหน่ ายและชําระแล้วจํานวน 630,103,128 บาท เป็ นหุ ้น สามัญ จํานวน
630,103,128 หุน้ โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน 749.74 ล้านบาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญจํานวน 749,735,866
หุ ้น มู ลค่าที่ ตราไว้หุ้น ละ 1 บาท โดยเป็ นทุ น ที่ ออกจําหน่ ายและชําระแล้วจํานวน 619,049,963 บาท เป็ นหุ ้น สามัญ จํานวน
619,049,963 หุน้ โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน 819.05 ล้านบาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญจํานวน 819,047,963
หุ ้น มู ลค่าที่ ตราไว้หุ้น ละ 1 บาท โดยเป็ นทุ น ที่ ออกจําหน่ ายและชําระแล้วจํานวน 619,049,963 บาท เป็ นหุ ้น สามัญ จํานวน
619,049,963 หุน้ โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท โดยมีรายละเอียการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วดังนี้
เมื่อเดือนมกราคม 2560 กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้รับชําระเงินเพิ่มเติมสําหรับการจองซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขาย
แก่นกั ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง จํานวน 35,000,000 หุ ้น ราคาหุ ้นละ 4 บาท รวมเป็ นจํานวนเงิน 140,000,000 บาท ดังนั้น มูลค่า
การชําระสําหรับการจองซื้ อหุ น้ เพิ่มทุนสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 เป็ นจํานวนเงินรวม 228,800,000
บาท (จํานวน 57,200,000 หุ ้น ในราคาหุ ้นละ 4 บาท) ในการนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ มีมูลค่าส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นเป็ นจํานวน 171,600,000
บาท และเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วจาก 561,847,963 บาท เป็ น 619,047,963
บาท กับกระทรวงพาณิ ชย์เป็ นที่เรี ยบร้อบแล้ว
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ต่อมาเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1 ปี 2561 มีมติอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนจากเดิม
ทุ น จดทะเบี ย น 819,047,963 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย น 619,047,963 บาท และอนุ ม ัติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นจากเดิ ม ทุ น จด
ทะเบียน 619,047,963 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 749,735,866 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (CWTW4)
เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1 ปี 2562 ผูถ้ ือหุ ้นมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน
61.91 ล้านบาท จากทุนจดทะบี ยนเดิม 630.10 ล้านบาท (จํานวน 630,103,128 หุ ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็ นทุนจด
ทะเบี ยนใหม่เท่ากับ 692.01 ล้านบาท (จํานวน 692,007,920 หุ ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เพื่อรองรับการเสนอขายหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนแบบอํานาจทัว่ ไป ซึ่ งบริ ษทั ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562
กําไรสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มี กาํ ไรสะสมจํานวน 277.07 ล้านบาท และ 204.25
ล้านบาท ตามลําดับ เพิ่มขึ้นจํานวน 72.82 ล้านบาท ทั้งนี้ ในวันที่ 22 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2562 มีมติ
อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดสําหรับผลการดําเนินงานสําหรับปี 2561 ในอัตราหุ น้ ละ 0.0329 บาท ต่อหุ ้น รวมเป็ นเงินจํานวน
20.73 ล้านบาท โดยกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้วในเดือนพฤษภาคม ปี 2562
14.3 การวิเคราะห์ กระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทฯ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิ จกรรมดําเนิ นงานจํานวน 313.76 ล้านบาท ส่ วน
ใหญ่เป็ นผลมาจากสิ นค้าคงเหลือที่ลดลง และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมดําเนิ นงานจํานวน 149.24 ล้านบาท ส่ วน
ใหญ่เป็ นผลมาจาก กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้มีการจ่ายชําระคืนเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นและจ่ายชําระค่าซื้ อสิ นค้า เป็ นต้น
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนจํานวน 153.11 ล้านบาท ส่ วนใหญ่ใช้
ไปในการซื้ อสิ นทรัพย์ถาวรประเภทเครื่ องจักรและแม่พิมพ์เพื่อใช้ในการผลิตเรื อและรถโดยสารขนาดเล็ก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนจํานวน 131.30 ล้านบาท ส่ วนใหญ่ใช้
ไปในการซื้ อสิ นทรัพย์ประเภทเครื่ องจักรและปรับปรุ งอาคารโรงงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 174.35 ล้านบาท ส่ วนใหญ่
เป็ นผลมาจากการออกหุน้ สามัญเพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 258.44 ล้านบาท ส่ วนใหญ่
เป็ นผลมาจาก กลุ่มบริ ษทั ฯ มีเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
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14.4 การวิเคราะห์ อตั ราส่ วนทางการเงินทีส่ ํ าคัญ
14.4.1 อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่ วนสภาพคล่อง อัตราส่ วนสภาพคล่ องหมุนเร็ว อัตราส่ วนสภาพคล่ องกระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มี อตั ราสภาพคล่อง 0.67 เท่า อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว 0.31 เท่ า และ
อัตราส่ วนสภาพคล่องกระแสเงินสด 0.26 เท่า ซึ่ งอัตราส่ วนสภาพคล่อง และอัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ วลดลงจากสิ้ นปี 2561
โดยมีสาเหตุหลักมาจากลูกหนี้ การค้าและสิ นค้าคงเหลือลดลงประมาณร้อยละ 18.40 สําหรับอัตราส่ วนสภาพคล่องกระแสเงิน
สดติดลบและลดลงจากสิ้ นปี 2561 เนื่องจาก กลุ่มบริ ษทั ฯ ลดเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มี อตั ราสภาพคล่อง 1.18 เท่ า อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว 0.49 เท่ า และ
อัตราส่ วนสภาพคล่องกระแสเงินสดติดลบ 0.11 เท่า ซึ่ งอัตราส่ วนสภาพคล่อง และอัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ วเพิ่มขึ้นจากสิ้ น
ปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากลูกหนี้ การค้าเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 42.75 สําหรับอัตราส่ วนสภาพคล่องกระแสเงินสดติดลบ
และลดลงจากสิ้ นปี 2560 เนื่ องจาก กลุ่มบริ ษทั ฯ มีเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปจากกิจกรรมดําเนิ นงาน ซึ่ งส่ วนใหญ่เกิดจากกลุ่มบริ ษทั ฯ
ได้จ่ายชําระเจ้าหนี้การและเจ้าหนี้อื่น
อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ารค้ าและระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลีย่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า 4.99 เท่า ส่ งผลให้มีระยะเวลาเก็บหนี้ เฉลี่ย
73 วัน สําหรับณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้ การค้า 5.47 เท่า ส่ งผลให้มีระยะเวลาเก็บหนี้
เฉลี่ย 69 วัน และระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยปกติของกลุ่มบริ ษทั ฯ อยูใ่ นช่วงประมาณ 45-90 วัน
อัตราส่ วนหมุนเวียนเจ้ าหนีก้ ารค้ าและระยะเวลาชําระหนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มี อตั ราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ การค้า 4.28 เท่า ส่ งผลให้มีระยะเวลาชําระหนี้
เฉลี่ย 85 วัน สําหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ การค้า 3.47 เท่า ส่ งผลให้มีระยะเวลา
ชําระหนี้เฉลี่ย 105 วัน และระยะเวลาการชําระหนี้เฉลี่ยปกติของกลุ่มบริ ษทั ฯ อยูใ่ นช่วงประมาณ 15 -120 วัน
อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้ าคงเหลือและระยะเวลาชําระค่ าสิ นค้ าคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ 2.81 เท่า ส่ งผลให้มีระยะเวลาชําระขาย
สิ นค้าคงเหลื อเฉลี่ ย 130 วัน สําหรั บ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มี อตั ราส่ วนหมุ นเวียนสิ นค้าคงเหลื อ 2.66 เท่ า
ส่ งผลให้มีระยะเวลาชําระขายสิ นค้าคงเหลือเฉลี่ย 137 วัน
14.4.2 อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทํากําไร
อัตรากําไรขั้นต้ น อัตรากําไรจากการดําเนินงาน อัตรากําไรสุ ทธิ และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯมีอตั รากําไรขั้นต้นอยูท่ ี่ร้อยละ 21.99 อัตรากําไรจากการดําเนินงานอยูท่ ี่ร้อยละ
9.07 อัตรากําไรสุ ทธิ อยู่ที่ร้อยละ 4.59 และอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้นอยู่ที่ร้อยละ 6.05 ซึ่ งอัตรากําไรขั้นต้นของกลุ่มบริ ษทั ฯ
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ปรั บ ตัว เพิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจาก กําไรขั้น ต้น เพิ่ ม ขึ้ น ประมาณร้ อ ยละ 23.54 และอัต รากําไรสุ ท ธิ ป รั บ ตัว เพิ่ ม ขึ้ น จากต้น ทุ น การ
ดําเนิ นงานลดลงร้อยละ 2.49 สําหรับอัตราผลตอบแทนของผูถ้ ือหุ ้นเพิ่มขึ้นจากสิ้ นปี 2561 เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ ที่
เพิ่มขึ้ นประมาณร้ อยละ 47.59 สําหรั บส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นในปี 2562 จํานวน 1,631.36 ล้านบาทเพิ่มขึ้ น 145.09 ล้านบาทจากปี
2561 เนื่องจากผลกําไรที่เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561กลุ่มบริ ษทั ฯมีอตั รากําไรขั้นต้นอยูท่ ี่ร้อยละ 18.53อัตรากําไรจากการดําเนิ นงานอยูท่ ี่ร้อยละ
1.29 อัตรากําไรสุ ทธิ อยู่ที่ร้อยละ 3.09 และอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้นอยู่ที่ร้อยละ 8.77 ซึ่ งอัตรากําไรขั้นต้นของกลุ่มบริ ษทั ฯ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่ องจาก กําไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 13.16 และอัตรากําไรสุ ทธิ ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากรายได้จาก
การดําเนินงานเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3.09 สําหรับอัตราผลตอบแทนของผูถ้ ือหุ ้นเพิ่มขึ้นจากสิ้ นปี 2560 เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั ฯ
มีกาํ ไรสุ ทธิ ที่เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 15.83 ในขณะที่ส่วนของผูถ้ ือหุ น้ ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ
14.4.3 อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราส่ วนผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ อัตราส่ วนผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ ถาวร และอัตราการหมุนของสิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีอตั ราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์รวมอยูท่ ี่ร้อยละ 2.42 อัตราผลตอบแทนจาก
สิ นทรัพย์ถาวรอยูท่ ี่ร้อยละ 8.19 และอัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ถาวรอยูท่ ี่ 0.53 เท่า อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการ
ดําเนินงานทั้ง 3 อัตราส่ วนเพิ่มขึ้นจากสิ้ นปี 2561 เนื่องจาก กลุ่มบริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิเพิ่มขึ้นจากสิ้ นปี 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีอตั ราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์รวมอยูท่ ี่ร้อยละ 1.67 อัตราผลตอบแทนจาก
สิ นทรัพย์ถาวรอยูท่ ี่ร้อยละ 6.72 และอัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ถาวรอยูท่ ี่ 0.54 เท่า อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการ
ดําเนินงานทั้ง 3 อัตราส่ วนเพิม่ ขึ้นจากสิ้ นปี 2560 เนื่องจาก กลุ่มบริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิเพิม่ ขึ้นจากสิ้ นปี 2560
14.4.4 อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่ วนหนี้สินรวมต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้ น อัตราส่ วนความสามารถในการชํ าระดอกเบี้ย อัตราส่ วนความสามารถใน
การชําระภาระผูกพันตามเกณฑ์ เงินสด และอัตราส่ วนหนีส้ ิ นสุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนหนี้ สินรวมต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นอยูท่ ี่ 1.30
เท่า และ 1.66 เท่า ตามลําดับและ ณ สิ้ นปี 2562 และสิ้ นปี 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสะสมอยูท่ ี่ 277.07 ล้านบาท และ 204.25
ล้านบาท ตามลําดับ นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนความสามารถชําระดอกเบี้ยอยูท่ ี่ 2.25 เท่า และ 1.97 เท่า ตามลําดับ และ
มี อ ัต ราส่ วนความสามารถชําระภาระผูก พัน ตามเกณฑ์ เงิ น สดอยู่ที่ 1.03 เท่ า และ -0.24 เท่ า ตามลําดับ ซึ่ งการเพิ่ ม ขึ้ น ของ
อัตราส่ วนความสามารถในการชําระดอกเบี้ ยและอัตราส่ วนความสามารถชําระภาระผูกพันตามเกณฑ์เงินสดเพิ่มขึ้นจากสิ้ นปี
2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากในปี 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนิ นงานระหว่างปี เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ
กับปี ที่ผา่ นมา โดยส่ วนใหญ่เป็ นการลดลงของลูกหนี้การค้าและสิ นค้าคงเหลือ
ทั้งนี้ ตามข้อกําหนดสิ ทธิ ของหุ ้นกุข้ องกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดไว้ว่าหุ ้นกูจ้ ะดํารงอัตราส่ วนจํานวนรวมของหนี้ สิน
เฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายหรื อตกอยูภ่ ายใต้ส่วนลดหักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต่อจํานวนรวมของส่ วนของผูถ้ ือ
หุ ้นของผูอ้ อกหุ ้นกู(้ Net Interest-Bearing Debt to Equity Ratio)ณวันสิ้ นงวดของแต่ละไตรมาสหรื อ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
บัญชี กรณี ไตรมาสสุ ดท้ายไม่เกิน 3:1 และ ณ 31 ธันวาคม 2562 อัตราส่ วน Net Interest-Bearing Debt to Equity Ratio ที่คาํ นวณ
ตามนิยามของข้อกําหนดสิ ทธิของหุน้ กูข้ องบริ ษทั ฯ เท่ากับ 1.05 เท่า ซึ่ งยังตํ่ากว่าที่ระบุไว้ในข้อกําหนดสิ ทธิ
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14.5 ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิ นงานต่างๆ ตามธุ รกิจปกติ
ดังต่อไปนี้
1. สัญ ญาเช่ าโรงงานและเครื่ องจักร โดยบริ ษทั ฯ ได้ทาํ สัญ ญาเช่ าอาคารโรงานและ สัญ ญาสัญ ญาบริ ห ารจัดการด้าน
การเงินภาษีและการจัดการทรัพย์สินกับ PALA บริ ษทั ย่อย ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
สัญญาบริ หารจัดการด้านการเงินภาษีและการจัดการทรัพย์สิน โดยมี ภาระผูกพันภายใน 1 ปี จํานวน 2.45 ล้านบาท
และภาระผูกพันภายใน 1-3 ปี จํานวน 2.64 ล้านบาท
2. สั ญ ญาซื้ อ สิ น ทรั พ ย์แ ละบริ ก าร ประกอบด้ว ยสั ญ ญา Operation and Maintenance Agreement ระหว่าง BSF3 กับ
บจ.คอนเนอร์ ยี (ไทยแลนด์) โดยมีอายุสัญญา 5 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 2 มกราคม 2561 และสัญญาระหว่าง GP2 กับ บจ.
แอพคอน โอเปอร์ เรชัน่ ส์ แอนด์ เมนเทนแนนซ์ โดยมีอายุสัญญา 5 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2561 และสัญญาเช่า
ซื้ อเครื่ องจักรและทรัพย์สินอื่น โดยมีภาระผูกพันภายใน 1 ปี จํานวน 33.74 ล้านบาท และภาระผูกพันภายใน 1-3 ปี
จํานวน 61.86 ล้านบาท และภายใน 3-5 ปี จํานวน 7.10 ล้านบาท
14.6 ปัจจัยและอิทธิพลทีอ่ าจมีผลต่ อการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
ผลกระทบจากภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์
เนื่องจากในปั จจุบนั รายได้ของกลุ่มบริ ษทั ฯ มากกว่าร้อยละ 50 มาจากธุรกิจเบาะหนังสําหรับรถยนต์ ดังนั้น รายได้ใน
อนาคตของกลุ่มบริ ษทั ฯ จึงมีอตั ราการเติบโตที่สัมพันธ์กบั การเติบโตของธุ รกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ ทําให้ในอนาคตผลการ
ดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ อาจได้รับผลกระทบและมีอตั ราการเติบโตของรายได้ลดลงหากธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์มีอตั รา
การเติบโตที่ลดลง
ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึงปั จจัยข้างต้น จึงได้พยายามดําเนิ นนโยบายการทําธุ รกิจให้มีความหลากหลายด้วย
การดําเนิ นธุ รกิจด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายในกลุ่มผลิตภัณฑ์หนัง ซึ่ งได้แก่ หนังสัตว์ฟอก เฟอร์ นิเจอร์ และของเล่นสัตว์เลี้ยง
และขยายการลงทุนเพิ่มในธุ รกิจกลุ่มพลังงาน ได้แก่ ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน เพื่อเป็ นการลดความ
เสี่ ยงด้านรายได้ข องกลุ่ม บริ ษ ัท ฯ นอกจากนี้ กลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ ยังวางแผนที่ จะเพิ่ ม สิ น ค้าในแต่ ละกลุ่ ม ผลิ ตภัณ ฑ์ให้มี รูป แบบ
หลากหลายเพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าในแต่ละผลิตภัณฑ์
ผลกระทบจากผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทย่อย
จากการที่กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ให้ความช่วยเหลือแก่บริ ษทั ย่อยทั้งในส่ วนของธุรกรรมทางการค้าและการสนับสนุน
ทางด้านการเงิน ซึ่ งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. การให้ความช่วยเหลือทางด้านการค้าโดยการว่าจ้างให้บริ ษทั ย่อยฟอกหนังสัตว์ให้กบั บริ ษทั ฯ 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
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ตารางสรุ ปธุรกรรมทางการค้ าและมูลค่ าของการให้ ความช่ วยเหลือแก่บริษัทย่อย
ประเภทของรายการ
1. ค่าเช่าอาคาร
2. ดอกเบี้ยรับ
3. ภาระหนี้ที่บริ ษทั ย่อยมีกบั สถาบันการเงิน
4. เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
5. เงินให้กยู้ มื และดอกเบี้ยค้างรับ
รวม

31 ธันวาคม 2561
(ล้ านบาท)
0.52
49.85
699.24
530.26
693.21
1,973.08

31 ธันวาคม 2562
(ล้ านบาท)
0.48
52.15
661.44
580.02
722.13
2,016.22

ผลกระทบจากการเข้ าลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนตั้งแต่ ปี 2559 - 2560 ที่ผ่านมา และผลกระทบต่ อการดําเนินงาน
ในอนาคต
เนื่ องจาก กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการเข้าลงทุนในธุ รกิจพลังงานทดแทนหลายโครงการ ซึ่ งบางโครงการอาจมีความเสี่ ยงเรื่ อง
การเข้าทํารายการที่ ยงั ไม่ได้รับอนุ มตั ิในการทําสัญญาต่างๆ อาทิ โครงการแปลงขยะเป็ นพลังงานไฟฟ้ าที่ กลุ่มบริ ษทั ฯได้รับ
อนุ มตั ิให้เข้าทํารายการลงทุนจากผูถ้ ือหุ น้ เรี ยบร้อยแล้ว แต่โครงการยังไม่ได้รับอนุมตั ิในการทําสัญญารับจ้างบริ หารจัดการขยะ
ชุมชน และขยะบ่อฝังกลบกับเทศบาล ซึ่ งเป็ นวัตถุดิบสําคัญในการดําเนิ นการโรงไฟฟ้ าจากเชื้อเพลิง RDF (RDF Power Plant)
ความเสี่ ยงจากการก่อสร้างโรงผลิตเชื้อเพลิงพลังงานขยะ และโรงไฟฟ้ าจากเชื้อเพลิงพลังงานขยะ ทั้งในเรื่ องของการจัดหาที่ดิน
การทําสัญญาการก่อสร้างและจัดหาเครื่ องจักร และอุปกรณ์ (Engineering, Procurement, and Contruction Contract) ความเสี่ ยง
จากการที่กลุ่มบริ ษทั ฯ ยังไม่ได้ลงนามสัญญาก่อสร้างการดําเนิ นการและการดูแลรักษา (Operation & Maintenance Contract)
ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ฯ ยังไม่สามารถดําเนินการได้เนื่องจากต้องรอสัญญาจากทางราชการอย่างเป็ นทางการ
รวมทั้งโครงการโรงไฟฟ้ าชี วมวล อาจเกิดความเสี่ ยงจากความเพียงพอของปริ มาณเชื้ อเพลิงและความผันผวนของ
ราคาเชื้ อเพลิ ง ความเสี่ ยงจากการดําเนิ น การและการดูแลรั กษา (Operation & Maintenance) ความเสี่ ยงจากความล่าช้าของ
โครงการโรงไฟฟ้ า ความเสี่ ยงจากการไม่สามารถเริ่ มต้นซื้ อขายไฟฟ้ าได้ตามที่ระบุในสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า ความเสี่ ยงจากการ
จัดการแหล่งเงินทุน ความเสี่ ยงจากความผันผวนของค่าพลังงานความร้อนจากการเชื้อเพลิงชีวมวล ทําให้กระทบต่อปริ มาณการ
ผลิตกระแสไฟฟ้ า ความเสี่ ยงจากการไม่ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ส่งเสริ มการลงทุนจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) และ
ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าโครงการ
โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานทดแทนต่างๆ ที่กลุ่มบริ ษทั ฯ จะเข้าลงทุน อาจมีความเสี่ ยงจากการลงทุนที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก
ของกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ และความเสี่ ยงจากการที่ กลุ่มบริ ษทั ฯ จะมี ภาระหนี้ สินและดอกเบี้ ยจ่ายเพิ่มสู งขึ้ นจากการเข้าลงทุ นใน
โครงการต่างๆ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ฯ ยังคงกําหนดแนวทางดําเนินธุรกิจที่ให้ความสําคัญกับธุ รกิจหลัก เนื่องจากเป็ นธุรกิจ
ที่กลุ่มบริ ษทั ฯ มีความเข้าใจและมีประสบการณ์เป็ นอย่างดี สําหรับ การลงทุนในธุรกิจใหม่ กลุ่มบริ ษทั ฯ คาดการณ์วา่ จะเป็ นการ
สร้างโอกาสและผลตอบแทนที่ดีข้ ึนให้กบั กลุ่มบริ ษทั ฯ อีกทั้งยังเป็ นการกระจายความเสี่ ยงจากธุรกิจหลักในช่วงที่อุตสาหกรรม
เดิมอยูใ่ นภาวะชะลอตัวได้
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เอกสารแนบ 1 - 5

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ สิ้นปี พ.ศ.2562
ชื่อ – สกุล / ตําแหน่ง
1. นายวีระพล ไชยธี รัตต์
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ,
ประธานกรรมการ
ได้รับแต่งตั้งปี 2561
คูส่ มรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
2. นางวนิดา สิ กขมาน
กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ดั การ
ได้รับแต่งตั้งปี 2560
คูส่ มรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
3. ดร.ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์
กรรมการและผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ได้รับแต่งตั้งปี 2560
คูส่ มรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

อายุ
(ปี )
52

คุณวุฒิทางการศึกษาและประวัติการฝึ กอบรม
- ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- หลักสูตรกรรมการDAPสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทยปี 2548
- หลักสูตรกรรมการDCPสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทยปี 2556

55

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
Stamford Group of College, Singapore

ความสัมพันธ์
สัดส่ วนการถือหุ น้
ทางครอบครัว
ในบริ ษทั (%)
ระหว่างผูบ้ ริ หาร
21.004

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา (พ.ศ.)

ตําแหน่ง

2558 - ก.ค.2560 - กรรมการผูจ้ ดั การ
ก.พ.2561 - ปั จจุบนั - กรรมการผูจ้ ดั การ

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุรกิจ
- บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป
- บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป

0.041

ภรรยาของ 8

0.040
0.002

-

2558 - ก.ค.2560
ก.พ.2560 - ปั จจุบนั

- รองกรรมการผูจ้ ดั การ
- รองกรรมการผูจ้ ดั การ

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

- หลักสูตรกรรมการ DAPสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทยปี 2549

53

- ปริ ญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
- ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- หลักสูตรกรรมการ DAPสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทยปี 2554
- หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่ นที่ 8

60 - ปริ ญญาตรี ศิลปะศาสตร์บนั ฑิต
4. นายธี ระวัฒน์ ภูไ่ พบูลย์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
- หลักสูตรกรรมการDAPสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทยปี 2556
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ได้รับแต่งตั้งปี 2561
คูส่ มรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
หมายเหตุ : ลําดับที่ 1-3 เป็ นกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ตามที่กาํ หนดในหนังสื อรับรอง

2558 - ก.ค.2560 - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ก.พ.2560 - ปั จจุบนั - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

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

0.001

-

2558 - ปั จจุบนั
2558 - 2560
2561 - ปั จจุบนั

- วิทยากรระดับ 7
ฝ่ ายบัญชีและงบประมาณ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ

- การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

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

หน้ า 1/3

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ สิ้นปี พ.ศ.2562
ชื่อ – สกุล / ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )

5. นายสุ พจน์ ปานน้อย
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ได้รับแต่งตั้งปี 2560
คูส่ มรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

38

6. นายชัชนนท์ โสภาจันทร์
กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ
ได้รับแต่งตั้งปี 2560

44

คุณวุฒิทางการศึกษาและประวัติการฝึ กอบรม
- ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริ ญญาตรี สาขาตรวจสอบบัญชี (ออดิท)
มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุ งเทพ
- Mini MBE จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Certified Public Accountant (CPA)สภาวิชาชีพบัญชีฯ ปี 2550

- Certified Professional Internal Audit of Thailand (CPIAT)
สมาคมผูต้ รวจสอบภายในฯ 2560
- หลักสูตรกรรมการDAPสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทยปี 2558

- ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์บณั ฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

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

2558 - ปั จจุบนั
2560 - ปั จจุบนั

-

-

-

- หลักสูตรกรรมการDAPสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทยปี 2559

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

ได้รับแต่งตั้งปี 2560
คูส่ มรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
59 - ปวช. (Commerce)
7. นางณฐวรรณ์ ไชยธี รัตต์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
กรุ งเทพการบัญชีวิทยาลัย
ได้รับแต่งตั้งปี 2550
คูส่ มรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
8 . นายอนุพงศ์ สิ กขมาน
56 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
Stamford Group of College, Singapore
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ได้รับแต่งตั้งปี 2550
คูส่ มรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
หมายเหตุ : ลําดับที่ 1-3 เป็ นกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ตามที่กาํ หนดในหนังสื อรับรอง

ช่วงเวลา (พ.ศ.)

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภท
ตําแหน่ง
ธุรกิจ
- บจก. สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที.ออดิท
- กรรมการบริ ษทั
กรุ๊ ป
- ประธานกรรมการตรวจสอบ - บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป

2558 - ปั จจุบนั
2558 - ก.ค.2560
2560 - ปั จจุบนั

- หัวหน้าสํานักกฎหมาย
ชัชนนท์แอนด์ แอสโซซิ เอทส์
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ

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

0.003

พี่สาวของ1และ2

2558 - ปั จจุบนั

- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

- บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป

0.040

สามีของ 2

2558 - ปั จจุบนั

- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

- บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป

0.041
หน้ า 2/3

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ สิ้นปี พ.ศ.2562
ชื่อ – สกุล / ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษาและประวัติการฝึ กอบรม

9 . นายธนกร ชัยวรโสภณ
53 - ปริ ญญาตรี บริ หารศาสตร์บณั ฑิต
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ได้รับแต่งตั้งปี 2557
คูส่ มรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
47 - ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ
10. นางสาวสมฤทัย ไพฑูรย์รังสฤษฏ์
ผูจ้ ดั การทัว่ ไปการเงิน-บัญชี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ได้รับแต่งตั้งปี 2561
- ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี
คูส่ มรส
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
51 - ปริ ญญาตรี ศิลปะศาสตร์บณั ฑิต
11 . นางสาววรรณา ฉันทกิจโชคไชย
เลขานุการบริ ษทั
มหาวิทยาลัยราชภัฏฉะเชิงเทรา
ได้รับแต่งตั้งปี 2555
- หลักสู ตร CSP จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
คูส่ มรส
บริ ษทั ไทย (IOD) ปี 2556
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
หมายเหตุ : ลําดับที่ 1-3 เป็ นกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ตามที่กาํ หนดในหนังสื อรับรอง

สัดส่ วนการถือหุ น้
ในบริ ษทั (%)
-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริ หาร
-

ช่วงเวลา (พ.ศ.)
2558 - ปั จจุบนั

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภท
ตําแหน่ง
ธุรกิจ
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
- บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป
- บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป

-

-

2558 - 2560
2561 - ปั จจุบนั

- ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
- ผูจ้ ดั การทัว่ ไปการเงิน-บัญชี

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

-

-

2558 - ปั จจุบนั

- ฝ่ ายนําเข้า-ส่ งออก
- เลขานุการบริ ษทั

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

หน้ า 3/3

ตารางแสดงการดํารงตําแหน่ งกรรมการของกลุ่มบริษัทฯ
รายชื่อบริษัท
รายชื่อ กรรมการ
1. นายวีระพล
ไชยธีรัตต์
2. นางวนิดา
สิ กขมาน
3. น.ส.ณัฏฐ์สิชา
ภาภัคธนานันท์
4. นายสุ พจน์
ปานน้อย
5. นายธี ระวัฒน์
ภู่ไพบูลย์
6. นายชัชนนท์
โสภาจันทร์
7. นายอนุพงศ์
สิ กขมาน
8. MR.NAOHKO
TSUKAGOSHI
9. MR.MASAYUKI HORIE
10. MR.JAMRONG THATSANASUWAN
11. นายวิเศษ
หาญสวัสดิ์
12. นายเกรี ยรติศกั ดิ์ วังประเสริ ฐกุล
13. นายโชติวตั
ดันธนสาร
14. นายนําชัย
สกุลฏ์โชคนําชัย
15. น.ส.รุ จิมา
สกุลฏ์โชคนําชัย
16. น.ส.ดาริ กา
ศรัณเกตุ
17. นายคณพศ
นิจสิ ริภชั
18. นายสุ ธีร์
ฉุยฉาย
19. นายนิวฒั น์
คิรีวรรณ

จํานวน
บริษัท
11
2
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

บริษัทแม่
CWT
1
X
X
X
///
//
//

/
/
/
/
/
/

PALA
100
2
/
/

CWTG CWTGM
100
99.998
3
4
/
/
/

/

บริษัทย่ อย
GP2 CWTX
99.998 79.999
5
6
/
/
/

GP1
75.009
7
/

BSF3
49
8
/

SKC CWTT
50.01 100
12
13
/
/

บ.ร่ วม
APCON RBR
5
9.09
9
10

CNHK
25
11
/

/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

ตารางแสดงการดํารงตําแหน่ งกรรมการของกลุ่มบริษัทฯ
รายชื่อบริษัท
รายชื่อ กรรมการ
20. นายสนัน่
เอกแสงกุล
21. นายชูชาติ
เพ็ชรอําไพ
22. นายชิษณุ
อัมพะเศวต
23. นายสุ ชาติ
ศุภพยัคฆ์
24. นายชัยวัฒน์
อุทยั วรรณ์
25. นายภัชริ
นิจสิ ริภชั
26. นางสาวฉันทิมา คู่อรุ ณ
27. นายธนกร
ชัยวรโสภณ
หมายเหตุ....(1)

หมายเหตุ....(2)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

จํานวน
บริษัท

บริษัทแม่
CWT
1

PALA CWTG CWTGM
100
100
99.998
2
3
4

บริษัทย่ อย
GP2 CWTX GP1 BSF3 SKC CWTT
99.998 79.999 75.009 49 50.01 100
5
6
7
8
12
13

1
1
1
1
1
1
1
1
CWT
PALA
CWTG
CWTGM
GP2
CWTX
GP1
BSF3
APCON
RBR
CNHK
SKC
CWTT

/
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 บลู โซลาร์ฟาร์ม 3 จํากัด (มีอาํ นาจควบคุม)
บริ ษทั แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชน่ั จํากัด
บริ ษทั รักษ์บา้ นเรา จํากัด
บริ ษทั เอ็นเอชเคสปริ ง (กัมพูชา) จํากัด
บริ ษทั สกุลฏ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด
บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี จํากัด

/ = กรรมการบริ ษทั X = กรรมการบริ หาร // = กรรมการตรวจสอบ /// = ประธานกรรมการตรวจสอบ

บ.ร่ วม
APCON RBR
5
9.09
9
10
/
/
/
/
/
/
/

CNHK
25
11

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 ทธิภาพ 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

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ, ผู้บริหารของบริษัททีด่ ํารงค์ ตําแหน่ งในบริษัทย่ อยของบริษัท
รายชื่อบริษัท
รายชื่อ กรรมการ
1. นายวีระพล
ไชยธีรัตต์
2. นางวนิดา
สิ กขมาน
3. น.ส.ณัฏฐ์สิชา
ภาภัคธนานันท์
4. นายอนุพงศ์
สิ กขมาน
5. นายธนกร
ชัยวรโสภณ
หมายเหตุ....(1)

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

PALA
CWTG
CWTGM
GP2
CWTX
GP1
BSF3
SKC
CWTT

หมายเหตุ....(2)

/ = กรรมการบริ ษทั

จํานวน
บริษัท PALA
1
9
/
1
/
4
1
/
1

CWTG
2
/

CWTGM
3
/

GP2
4
/

/

/

/

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 บลู โซลาร์ฟาร์ม 3 จํากัด
บริ ษทั สกุลฏ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด
บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี จํากัด

บริษัทย่ อย
CWTX
GP 1
5
6
/
/

BSF3
7
/

SKC
8
/

CWTT
9
/

/
/

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 สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. 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 สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. 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

หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฎิบัติงาน
- สนับสนุนนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กรและผูบ้ ริ หารระดับสูงในการทําให้มน่ั ใจว่าจะมีการกํากับการ
ปฏิบตั ิอย่างเพียงพอ
- นําข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และประเมินเสนอผูบ้ ริ หารในการเพิ่มประสิ ทธิภาพในการกํากับการปฏิบตั ิตาม
กฎเกณฑ์และทําให้ผบู้ 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 งมาตรการในการกํากับเพิ่มเติม
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

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
สิ นทรัพย์ถาวรหลักของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย
ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน
1.
2.
3.
4.

ที่ดินและส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคาร และสิ่ งปลูกสร้าง
เครื่ องจักร และอุปกรณ์
เครื่ องใช้สาํ นักงาน, ยานพาหนะ
รวม

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

มูลค่ า

ภาระผูกพัน

786.59 ล้านบาท
ที่ดินอาคาร และเครื่ องจักรบางส่ วน
253.34 ล้านบาท
มูลค่าจํานวน 1,628.47 ล้านบาทได้ถกู นําไป
1,489.72 ล้านบาท
เป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับสถาบันการเงิน
53.10 ล้านบาท
2,582.75 ล้านบาท

เอกสารแนบ 5
แบบยืนยันความถูกต้ องครบถ้ วนของค่าตอบแทนทีจ่ ่ ายให้ แก่ผ้ ูสอบบัญชี
รอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
รายการที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อบริ ษทั ผูจ้ ่าย
บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป
บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด
บริ ษทั ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ต จํากัด
บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด
บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 1 จํากัด
บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น แมนเนจเม้นท์ จํากัด
บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จํากัด
บริ ษทั เวสท์ แมนเนจเม้นท์ 1 จํากัด
บริ ษทั บลูโซลาร์ ฟาร์ม 3 จํากัด
บริ ษทั สกุลฏ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด
NHK SPRING (CAMBODIA) CO.,LTD.

ชื่อผูส้ อบบัญชี
นายสุ รชัย ดําเนินวงศ์
นายสุ รชัย ดําเนินวงศ์
นายสุ รชัย ดําเนินวงศ์
นายสุ รชัย ดําเนินวงศ์
นายสุ รชัย ดําเนินวงศ์
นายสุ รชัย ดําเนินวงศ์
นายสุ รชัย ดําเนินวงศ์
นายสุ รชัย ดําเนินวงศ์
นายสุ รชัย ดําเนินวงศ์
นายสุ รชัย ดําเนินวงศ์
นายสุ รชัย ดําเนินวงศ์

ค่าสอบบัญชี
2,200,000.160,000.113,000.910,000.113,000.230,000.745,000.113,000.435,000.680,000.400,000.-

รวมค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี

6,099,000.-

ค่ าบริการอืน่ (non-audit fee)
ราย
การ
ที่

ชื่อบริ ษทั
ผูจ้ ่าย

ประเภทของ
งานบริ การอื่น
(non-audit
service)

1

บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป

ค่าเดินทาง

2

บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด

ค่าเดินทาง

3

บริ ษทั ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ต จํากัด

ค่าเดินทาง

4

บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด

ค่าเดินทาง

5

บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 1 จํากัด

ค่าเดินทาง

6

บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น แมนเนจเม้นท์
จํากัด

ค่าเดินทาง

ค่าตอบแทนของงานบริ การอื่น
ผูใ้ ห้บริ การ
บ.อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วสิ เซส
(ประเทศไทย)
บ.อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วสิ เซส
(ประเทศไทย)
บ.อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วสิ เซส
(ประเทศไทย)
บ.อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วสิ เซส
(ประเทศไทย)
บ.อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วสิ เซส
(ประเทศไทย)
บ.อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วสิ เซส
(ประเทศไทย)

ส่ วนที่จ่ายไปใน ส่ วนที่จะต้อง
ระหว่างปี บัญชี จ่ายในอนาคต
128,863.-

120,200.-

4,500.-

2,000.-

4,500.-

2,400.-

6,000.-

2,500.-

4,500.-

2,000.-

4,500.-

3,000.-

ค่ าบริการอืน่ (non-audit fee)
ราย
การ
ที่

ชื่อบริ ษทั
ผูจ้ ่าย

ประเภทของ
งานบริ การอื่น
(non-audit
service)

7

บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จํากัด

ค่าเดินทาง

8

บริ ษทั เวสท์ แมนเนจเม้นท์ 1 จํากัด

ค่าเดินทาง

9

บริ ษทั บลูโซลาร์ ฟาร์ม 3 จํากัด

ค่าเดินทาง

10

บริ ษทั สกุลฏ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด

ค่าเดินทาง

11

NHK SPRING (CAMBODIA)
CO.,LTD.

ค่าเดินทาง

ค่าตอบแทนของงานบริ การอื่น
ผูใ้ ห้บริ การ
บ.อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วสิ เซส
(ประเทศไทย)
อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วสิ เซส
(ประเทศไทย)
บ.อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วสิ เซส
(ประเทศไทย)
บ.อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วสิ เซส
(ประเทศไทย)
บ.อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วสิ เซส
(ประเทศไทย)

รวมค่ าตอบแทนสํ าหรับงานบริการอืน่ (non-audit fee)

ส่ วนที่จ่ายไปใน ส่ วนที่จะต้อง
ระหว่างปี บัญชี จ่ายในอนาคต
6,000.-

15,000.-

4,500.-

2,000.-

5,500.-

5,000.-

25,190.-

19,900.-

-

-

194,053.-

174,000.-

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 .......................................................
(นายสุ รชัย ดําเนินวงศ์)
บ.อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย)
ผูส้ อบบัญชีของ บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป และบริ ษทั ย่อย

บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
และบริษทั ย่อย
งบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

ความเห็นอย่ างมีเงื่อนไขต่ องบการเงินรวม
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ของบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
(กลุ่มบริ ษทั ) และของเฉพาะบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะบริ ษทั
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เฉพาะบริ ษทั และงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงิ น สดเฉพาะบริ ษ ัท สําหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน เดี ย วกัน และหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น รวมและหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่ องที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินรวม
งบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริ ษทั ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามลําดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะบริ ษทั และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริ ษทั สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็นอย่ างมีเงื่อนไขต่ องบการเงินรวม
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ได้รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ตามวิธีส่วนได้เสี ย จํานวน 9.50 ล้านบาท มี ส่วนแบ่งผลกําไรของเงินลงทุ นในบริ ษทั ร่ วม และผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิ น
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน จํานวน 4.36 ล้านบาท และ จํานวน 1.17 ล้านบาท ตามลําดับ งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ้นโดยอาศัยข้อมูล
ทางการเงินที่จดั ทําขึ้นโดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ร่ วม ซึ่ งยังไม่ได้มีการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี เนื่ องจากฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ร่ วม
ดังกล่าวไม่สามารถจัดเตรี ยมงบการเงินให้มีการตรวจสอบได้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาที่กาํ หนด อีกทั้งบริ ษทั ร่ วมไม่อยูใ่ นอํานาจการ
ควบคุมของฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคของความรับผิดชอบของ
ผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
งบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินของข้าพเจ้า

เรื่องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญ ในการตรวจสอบคื อเรื่ องต่ าง ๆ ที่ มี นัยสําคัญ ที่ สุ ดตามดุ ลยพิ นิ จเยี่ยงผูป้ ระกอบวิ ชาชี พ ของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะบริ ษ ัทสําหรั บงวดปั จจุ บ ัน ข้าพเจ้าได้นําเรื่ องเหล่ านี้ มาพิ จารณาในบริ บทของการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหาก
สําหรับเรื่ องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในส่ วนของความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงาน
ของข้าพเจ้า ซึ่ งได้รวมความรั บผิดชอบที่ เกี่ ยวกับเรื่ องเหล่านี้ ดว้ ย การปฏิ บ ัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ ออกแบบมา
เพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า ซึ่ งได้รวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเรื่ องเหล่านี้ดว้ ย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสําหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี้
การด้ อยค่ าของเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมและบริ ษัทย่ อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริ ษทั มี เงิ นลงทุ นในบริ ษ ทั ร่ วมแสดงราคาทุ นในงบการเงิ นเฉพาะ จํานวน 6.31 ล้านบาท (สุ ทธิ จาก
ค่าเผื่อการด้อยค่า จํานวน 24.77 ล้านบาท) คิ ดเป็ นร้ อยละ 0.20 ของสิ นทรัพย์รวม และเงินลงทุ นในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะ
จํานวน 576.12 ล้านบาท (สุ ทธิ จากค่าเผื่อการด้อยค่า จํานวน 3.90 ล้านบาท) คิดเป็ นร้อยละ 18.70 ของสิ นทรัพย์รวม เนื่ องจากบริ ษทั
ดังกล่าวมี ขาดทุ นสะสม สถานการณ์ ดงั กล่าวจึ งเป็ นข้อบ่งชี้ ของการด้อยค่าของเงินลงทุ น บริ ษทั จึ งมี การทดสอบการด้อยค่าของ
เงินลงทุนดังกล่าว โดยผลทดสอบผูบ้ ริ หารเชื่อมัน่ ว่า ค่าเผือ่ การด้อยค่าเงินลงทุนบันทึกไว้อย่างเพียงพอแล้ว
เนื่ องจากการพิจารณาเกี่ยวกับการด้อยค่าของเงินลงทุนขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจและข้อสมมติฐานที่สําคัญที่ผบู้ ริ หารของบริ ษทั นํามาใช้
ในการประมาณค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน ดังนั้นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ คือ การแสดงมูลค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
และบริ ษทั ย่อยและค่าเผือ่ การด้อยค่าว่าเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ นโยบายการบัญชีสาํ หรับเงินลงทุน การด้อย
ค่าและรายละเอียดสําหรับเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อย ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 ข้อ 13 ข้อ 4.7
และข้อ 4.22 ตามลําดับ
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบหลักฐานประกอบการพิจารณาของผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อย
ประเมิ นความเหมาะสมของวิธีการประเมิ นมูลค่าและข้อสมมติที่สําคัญที่ ผบู้ ริ หารของบริ ษทั นํามาใช้ในประมาณค่าเผื่อการด้อยค่า
ของเงินลงทุนดังกล่าว

ค่ าเผื่อการลดลงของมูลค่ าสิ นค้ าคงเหลือ
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 บริ ษทั มีสินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคา
ใดจะตํ่ากว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จํานวน 427.78 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและจํานวน 418.97 ล้านบาท ใน
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริ ษทั ข้าพเจ้าให้ความสําคัญกับการพิจารณาค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ เนื่องจากต้องอาศัย
ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารค่อนข้างมากในการพิจารณาจํานวนค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือที่เหมาะสมสําหรับสิ นค้าล้าสมัย
และสิ นค้าที่คา้ งนาน
ข้าพเจ้าได้ป ระเมิ น เกี่ ย วกับ ความเหมาะสมของสมมติ ฐ านที่ ผูบ้ ริ ห ารใช้ในการคํานวณค่ าเผื่ อ การลดมู ล ค่ าสิ น ค้า โดยเข้าร่ ว ม
สังเกตการณ์ ตรวจนับ สิ น ค้าคงเหลื อประจําปี เพื่ อระบุ สิ นค้าที่ เคลื่ อนไหวช้าและล้าสมัย ทดสอบรายงานสิ นค้าคงเหลื อค้างนาน
วิเคราะห์ปริ มาณสิ นค้าที่คงเหลือและการเคลื่อนไหวของสิ นค้าเพื่อระบุสินค้าที่ คา้ งนานหรื อสิ นค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว วิเคราะห์
เปรี ยบเทียบจํานวนเงินสุ ทธิ ที่บริ ษทั ได้รับจากการขายสิ นค้าภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือ และพิจารณา
ความเหมาะสมของการตั้งค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
ข้ อมูลอืน่
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่ งรวมอยูใ่ นรายงานประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั นั้น ซึ่ งคาดว่ารายงานประจําปี จะถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่
ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่ อมัน่ ต่อ
ข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั คือ การอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุ
ข้างต้นเมื่อจัดทําแล้วและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั หรื อกับ
ความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่ อสาร
เรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเพื่อให้ผมู้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลดําเนินการแก้ไขข้อมูลที่เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหี น้ าทีใ่ นการกํากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ผูบ้ ริ ห ารมี ห น้าที่ รับ ผิด ชอบในการจัด ทําและนําเสนองบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะบริ ษ ัท เหล่านี้ โดยถู กต้อ งตามที่ ค วร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํา
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาด

ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ในการดําเนิ นงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนิ นงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการ
ดําเนินงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั หรื อหยุดดําเนิ นงานหรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่อง
ต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามี วตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ หรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุ จริ ตหรื อข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ในระดับสูงแต่ไม่ได้
เป็ นการรับประกันว่าการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสําคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์
ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั จากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พ
ตลอดการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
•

ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้นและ
ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับ
การสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูลการแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน

•

ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั

•

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผบู้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิ ดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร

•

สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หาร และจากหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญ
ต่ อความสามารถของกลุ่ มบริ ษ ัทและบริ ษ ัท ในการดําเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข อ้ สรุ ปว่ามี ความไม่ แน่ นอนที่ มี
สาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะบริ ษทั หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ น
เหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง

•

ประเมิ น การนําเสนอโครงสร้ างและเนื้ อ หาของงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะบริ ษ ัท โดยรวม รวมถึ งการเปิ ดเผยว่า
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั แสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร

•

ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรื อกิจกรรมทางธุรกิจภายใน
กลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็ นต่องบการเงิ นรวม ข้าพเจ้ารั บผิดชอบต่อข้อกําหนดแนวทางการควบคุ มดูแลและการปฏิ บ ัติงาน
ตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สําคัญ
ที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สําคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่ งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นอิสระและ
ได้สื่อสารกับผูม้ ี หน้าที่ ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมด ตลอดจนเรื่ องอื่น ซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อว่ามี เหตุผลที่ บุคคลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สําคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวหรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้า
พิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

สุ รชัย ดําเนินวงศ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4721
บริ ษทั อาร์ เอสเอ็ม ออดิท เซอร์ วสิ เซส (ประเทศไทย) จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

บริษัท ชั ยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

46,603,821

60,475,618

15,817,040

21,107,107

เงินลงทุนชัว่ คราว

6

234,139

230,634

204,768

201,694

เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็ นหลักประกันระยะสั้น

7

19,021,937

9,254,511

-

-

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สุ ทธิ

8

384,476,405

420,699,848

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน สุ ทธิ

9

15,000,000

294,461,602

322,107,688

-

78,141,689

51,695,579

-

25,379,514

33,279,652

ส่ วนของเงินให้กยู้ มื ระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับแก่
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันที่มีกาํ หนดรับชําระภายในหนึ่งปี

9

-

สิ นค้าคงเหลือ สุ ทธิ

10

427,775,245

574,760,381

418,966,502

565,937,980

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

11

89,706,927

104,114,906

9,894,546

7,832,662

982,818,474

1,169,535,898

842,865,661

1,002,162,362

รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็ นหลักประกันระยะยาว

7

7,363,717

7,773,171

7,363,717

7,773,171

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม สุ ทธิ

12

9,497,430

6,313,502

6,313,502

6,313,502

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย สุ ทธิ

13

576,121,108

506,361,158

เงินลงทุนระยะยาวอื่น สุ ทธิ

14

1,321,200

1,321,200

เงินให้กยู้ มื ระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน สุ ทธิ

9

722,130,667

641,515,431

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุ ทธิ

15

2,582,749,330

2,510,528,020

912,279,814

926,748,045

ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ดาํ เนินงาน

16

43,225,000

43,225,000

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สุ ทธิ

17

12,111,436

13,536,062

สิ ทธิ ในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า สุ ทธิ

18

59,561,906

64,036,097

-

9 และ 19

4,693,845

7,272,402

257,350

1,346,043

2,855,113,864

2,788,595,454

2,237,872,913

2,104,873,308

3,837,932,338

3,958,131,352

3,080,738,574

3,107,035,670

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

135,911,200
-

135,911,200
-

12,085,555

13,494,758
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หน้ า 6

บริษัท ชั ยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

หนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

20

311,197,119

391,019,120

262,197,119

339,019,120

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

21

315,165,226

417,784,082

242,240,473

321,245,964

ส่ วนของหุน้ กูท้ ี่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

22

631,400,000

23

48,965,153

33,301,518

39,515,730

26,313,329

24

123,372,337

119,152,745

34,564,337

32,344,745

11,007,482

16,102,047

10,224,691

15,799,163

-

631,400,000

-

ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
ส่ วนของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี

26

9,449,773

153,202

9,449,773

153,202

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

25

15,475,636

16,923,244

11,613,735

12,478,670

1,466,032,726

994,435,958

1,241,205,858

747,354,193

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
หุน้ กู้ สุ ทธิ

22

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน สุ ทธิ

23

105,237,774

92,367,962

96,675,387

74,356,150

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุ ทธิ

24

541,795,223

663,448,398

23,469,238

57,121,813

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานระยะยาว สุ ทธิ

26

32,243,424

29,330,866

31,369,039

26,104,817

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

15

56,522,845

56,135,661

53,503,295

53,503,295

4,741,000

4,741,000

741,000

741,000

740,540,266

1,477,423,887

205,757,959

843,227,075

2,206,572,992

2,471,859,845

1,446,963,817

1,590,581,268

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่ หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

-

631,400,000

-

631,400,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หน้ า 7

บริษัท ชั ยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

692,007,924

749,735,866

692,007,924

749,735,866

630,103,128

619,047,963

630,103,128

619,047,963

356,887,820

334,777,490

356,887,820

334,777,490

33,077,014

27,245,957

33,077,014

27,245,957

243,989,949

177,001,922

399,693,612

321,369,809

224,738,781

224,364,355

214,013,183

214,013,183

1,488,796,692

1,382,437,687

1,633,774,757

1,516,454,402

142,562,654

103,833,820

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

1,631,359,346

1,486,271,507

1,633,774,757

1,516,454,402

รวมหนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

3,837,932,338

3,958,131,352

3,080,738,574

3,107,035,670

-

-

-

-

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้

28

ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 692,007,924 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
(พ.ศ. 2561 : หุน้ สามัญ 749,735,866 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท)
ทุนที่ออกจําหน่ายและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 630,103,128 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
(พ.ศ. 2561 : หุน้ สามัญ 619,047,963 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท)
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย

30

ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของบริษัทใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

13

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หน้ า 8

บริษัท ชั ยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
(หน่ วย : บาท)
หมายเหตุ
รายได้จากการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
กําไรขั้นต้ น
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
กําไร (ขาดทุน) จากการจําหน่ายสิ นทรัพย์
กําไรจากการขายสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายทรัพย์สิน
ขาดทุนจากการชําระบัญชีของบริ ษทั ย่อย
ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิสําหรับปี

9
9

9 และ 27
9
9
9
13
12
9
12
9
31

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
2,009,378,951
(1,567,593,273)
441,785,678
17,915,566
(150,397)
37,868,147
(69,342,330)
(174,984,183)
(19,587,123)
(9,537,950)
4,358,233
(101,536,803)
126,788,838
(32,538,091)
94,250,747

พ.ศ. 2561

1,955,692,069
(1,607,512,185)
348,179,884
5,586,345
593,088
32,025,000
60,771,794
(65,009,467)
(162,334,789)
(19,726,793)
(5,105,894)
(99,092,948)
95,886,220
(33,310,511)
62,575,709

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
1,514,553,824
(1,226,928,325)
287,625,499
17,915,566
(150,929)
88,965,392
(58,140,233)
(121,136,939)
(18,387,123)
20,000,000
(9,537,950)
(61,164,783)
145,988,500
(29,367,352)
116,621,148

1,666,219,905
(1,404,810,760)
261,409,145
5,586,345
593,088
32,025,000
109,646,204
(56,628,019)
(114,446,064)
(17,526,793)
(24,770,353)
(3,097,066)
(65,342,252)
127,449,235
(32,018,578)
95,430,657

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หน้ า 9

บริษัท ชั ยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
(หน่ วย : บาท)
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

12

(1,174,305)
(1,174,305)

(127,178)
(127,178)

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน

26
15

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

(11,717,848)
1,548,731
(10,169,117)
82,907,325

36,605,064
36,605,064
99,053,595

(11,741,257)
(11,741,257)
104,879,891

26,075,600
26,075,600
121,506,257

การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรสุ ทธิสําหรับปี

13

105,261,963
(11,011,216)
94,250,747

74,161,700
(11,585,991)
62,575,709

116,621,148
116,621,148

95,430,657
95,430,657

13

93,918,541
(11,011,216)
82,907,325

110,639,586
(11,585,991)
99,053,595

104,879,891
104,879,891

121,506,257
121,506,257

0.17

0.12

0.19

0.15

การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
กําไรต่ อหุ้น
ขั้นพื้นฐาน

-

-

32

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หน้ า 10

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
กําไรสะสม

ทุนเรือนหุ้น
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561

ที่ออกและ

ส่ วนเกิน

จัดสรรแล้ว -

ชําระแล้ว

มูลค่ าหุ้นสามัญ

สํ ารองตามกฎหมาย

619,047,963

334,777,490

21 ,235,906

เงินปันผลจ่าย

29

-

-

สํารองตามกฎหมาย

30

-

-

การชําระบัญชีบริ ษทั ย่อย

-

-

-

ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมเพิ่มขึ้น

-

-

-

กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

-

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

619,047,963

334,777,490

11,055,165

22,110,330

6 ,010,051

27 ,245,957

เพิ่มทุนระหว่างงวด

28

เงินปันผลจ่าย

29

-

-

สํารองตามกฎหมาย

30

-

-

ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมเพิ่มขึ้น

-

-

-

กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

-

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

630,103,128

356,887,820

5 ,831,057

33,077,014

องค์ ประกอบอืน่ ของส่ วนของผู้ถือหุ้น

รวมส่ วนของ

ส่ วนเกินทุนจาก

ผลต่ างจากการ

ผู้ถือหุ้นของ

ส่ วนได้ เสี ย

ยังไม่ ได้ จัดสรร

การตีราคาที่ดิน

แปลงค่ างบการเงิน

บริษัทใหญ่

ที่ไม่ มีอาํ นาจควบคุม

รวม

129,211,589

187,937,583

(51,114)

1,292,159,417

75,224,741

1,367,384,158

(20,361,316)

-

-

(20,361,316)

-

(6,010,051)

-

-

-

-

-

-

-

(9,839,873)

(9,839,873)

-

-

-

-

50,034,943

50,034,943

-

(20,361,316)
-

74,161,700

36,605,064

(127,178)

110,639,586

(11,585,991)

99,053,595

177,001,922

224,542,647

(178,292)

1,382,437,687

103,833,820

1,486,271,507

-

-

-

33,165,495

-

33,165,495

(20,725,031)

-

-

(20,725,031)

-

(20,725,031)

(5,831,057)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

49,740,050

49,740,050

93,544,115

1 ,548,731

(1,174,305)

93,918,541

(11,011,216)

82,907,325

243,989,949

226,091,378

(1,352,597)

1,488,796,692

142,562,654

1,631,359,346

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หน้ า 11

บริ ษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษัท

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
เงินปั นผลจ่าย
สํารองตามกฎหมาย
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
เพิม่ ทุนระหว่างงวด
เงินปั นผลจ่าย
สํารองตามกฎหมาย
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

29
30

28
29
30

ทุนเรื อนหุ้น
ที่ออกและ
ชําระแล้ ว

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้นสามัญ

จัดสรรแล้ ว สํ ารองตามกฎหมาย

ยังไม่ ได้ จัดสรร

องค์ ประกอบอื่น
ของส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่ วนเกินทุนจาก
การตีราคาที่ดิน

619,047,963
619,047,963
11 ,055,165
630,103,128

334,777,490
334,777,490
22 ,110,330
356,887,820

21,235,906
6 ,010,051
27,245,957
5 ,831,057
33,077,014

252,310,519
(20,361,316)
(6,010,051)
95 ,430,657
321,369,809
(20,725,031)
(5,831,057)
104 ,879,891
399,693,612

187,937,583
26,075,600
214,013,183
214,013,183

กําไรสะสม

รวม
1,415,309,461
(20,361,316)
121 ,506,257
1,516,454,402
33 ,165,495
(20,725,031)
104 ,879,891
1,633,774,757

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หน้ า 12

บริ ษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

งบการเงินเฉพาะบริ ษัท
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ปรั บกระทบกําไรสุ ทธิเป็ นเงินสดรั บ (จ่ าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
ก่ อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรั พย์และหนี้สินดําเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
ประมาณการส่ วนลดจ่ายและรับคืนสิ นค้า
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
กําไรจากการขายสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เผือ่ ขาย
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนชัว่ คราว
กําไรจากการขายและเช่ากลับคืนรอตัดบัญชี
ส่ วนแบ่ง(กําไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ขาดทุนจากการชําระบัญชีของบริ ษทั ย่อย
โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์
สิ ทธิ์ในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ าตัดจําหน่าย
สํารองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่ได้เกิดขึ้นจริ ง
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
กําไรจากการดําเนินงานก่ อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรั พย์และหนี้สินดําเนินงาน

126,788,838

95,886,220

145,988,500

127,449,235

114,217,642
245,000
9,537,950
10,093,982
(4,986,053)
(3,505)
(4,358,232)
150,397
4,474,191
7,998,305
(1,305,118)
(66,400)
(1,432,657)
101,536,803
362,891,143

88,986,372
(1,339,023)
350,742
2,337,002
7,276,197
(32,025,000)
(2,109)
(1,089,242)
5,105,894
(593,088)
3,076,773
3,211,068
(2,906,022)
(1,707,800)
(302,484)
99,092,948
265,358,448

50,395,774
9,537,950
10,093,982
(4,986,053)
(3,074)
(20,000,000)
150,929
10,326,560
(1,305,118)
(55,600)
(52,298,296)
61,164,783
209,010,337

42,243,808
(1,339,023)
350,742
2,337,002
7,276,197
(32,025,000)
(1,812)
(1,089,242)
3,097,066
24,770,353
(593,088)
2,767,617
(2,906,022)
(80,000)
(49,992,844)
65,342,251
187,607,240

สิ นทรั พย์ดําเนินงาน (เพิ่มขึน้ ) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

28,083,262
151,971,189
18,751,672
2,578,557

(127,014,922)
(55,385,111)
(7,479,250)
7,113,650

19,505,905
151,957,532
2,526,810
1,088,693

(43,494,192)
(46,562,710)
2,416,883
862,440

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรั บ(จ่ าย)จากการดําเนินงาน
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

(103,215,747)
(1,229,464)
459,830,612
(7,507,024)
(100,934,735)
(37,632,655)
313,756,198

(92,516,619)
10,607
(9,913,197)
(1,827,608)
(97,716,694)
(39,781,786)
(149,239,285)

(79,879,376)
(646,792)
303,563,109
(7,507,024)
(61,093,120)
(34,941,823)
200,021,142

(143,435,803)
1,218,849
(900,000)
(42,287,293)
(1,827,608)
(65,663,518)
(36,268,292)
(146,046,711)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หน้ า 13

บริ ษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

งบการเงินเฉพาะบริ ษัท
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
รับเงินปันผล
เงินลงทุนชัว่ คราวลดลง
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกันลดลง(เพิม่ ขึ้น)
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริ ษทั ย่อยเพิม่ ขึ้น
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพือ่ ขาย
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รับคืนเงินให้กยู้ มื ระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการชําระบัญชีของบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

1,432,657
66,400
(9,357,972)
(15,000,000)
49,844,020
(180,063,346)
(33,500)
(153,111,741)

302,484
1,707,800
255,221,176
(4,605,955)
33,000,000
45,382,690
(501,618,676)
(4,372,581)
(174,983,062)

25,677,303
55,600
409,454
(28,568,308)
(80,000,000)
36,028,093
(49,759,950)
50,882,166
(32,541,953)
(33,500)
(77,851,095)

32,590,713
80,000
255,221,175
(461,066)
(11,088,100)
33,000,000
(138,000,000)
64,637,377
(50,260,050)
10,875,608
45,382,690
(92,792,594)
(4,341,581)
144,844,172

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายเงินปันผล
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
ออกหุ ้นกู้
จ่ายชําระคืนหุ ้นกู้
จ่ายชําระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
กูย้ มื เงินกูร้ ะยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายชําระเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการกูย้ มื เงิน
ออกหุ ้นสามัญเพิม่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมเพิม่ ขึ้น
เงินสดคืนส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

(20,725,031)
(78,888,436)
(39,399,831)
1,200,000
(119,440,983)
33,165,495
49,740,050
(174,348,736)

(20,361,316)
39,314,719
631,400,000
(700,000,000)
(23,647,179)
396,175,600
(63,439,442)
(1,000,000)
50,034,943
(9,839,873)
298,637,452

(20,725,031)
(75,888,436)
(32,411,641)
1,200,000
(32,632,983)
33,165,495
(127,292,596)

(20,361,316)
(12,685,281)
631,400,000
(700,000,000)
(23,463,249)
100,000,000
(10,533,442)
(35,643,288)

(13,704,279)
60,475,618
(167,518)
46,603,821

(25,584,895)
86,194,388
(133,875)
60,475,618

(5,122,549)
21,107,107
(167,518)
15,817,040

(36,845,827)
58,086,809
(133,875)
21,107,107

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หน้ า 14

บริ ษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

งบการเงินเฉพาะบริ ษัท
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย
1) รายการสิ นทรัพย์ที่เพิม่ ขึ้นจากการทําสัญญาเช่าการเงิน

63,344,585

81,791,759

63,344,585

56,607,829

2) รายการสิ นทรัพย์ที่เพิม่ ขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน

1,406,317

12,594,891

1,406,317

12,412,991

3) รายการทรัพย์สิน-ที่ดินเพิม่ ขึ้นจากการประเมินมูลค่าใหม่

1,935,915

45,756,330

-

32,594,500

771,200

-

771,200

4) รายการเงินลงทุนระยะยาวอื่นที่เพิม่ ขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
5) รายการลูกหนี้อื่นที่เพิม่ ขึ้นจากการขายทรัพย์สิน

2,018,827

-

2,018,827

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หน้ า 15

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป

1.1

ข้ อมูลบริษัท
บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด ซึ่ งจดทะเบี ยนจัดตั้งมี ภูมิลาํ เนา
ในประเทศไทย และได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีที่อยูต่ ามที่จดทะเบียนไว้ ดังนี้
ตั้ง อยู่เ ลขที่ 176/1, 1480 หมู่ ที่ 1 เขตอุต สาหกรรมฟอกหนัง (ก.ม.30) ถนนสุ ข ุม วิท ตํา บลท้า ยบ้า น อํา เภอเมือ ง
จังหวัดสมุทรปราการ 10280
บริ ษทั เป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยเพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึ งรวมเรี ยก
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยว่า “กลุ่มบริ ษทั ”
กลุ่มบริ ษทั ได้ประกอบธุรกิจหลัก 3 กลุ่มธุรกิจ คือ
- กลุ่มผลิตภัณฑ์หนัง : ฟอกหนัง เบาะรถยนต์ ของเล่นสุ นขั และเฟอร์นิเจอร์
- กลุม่ พลังงาน
: ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน
- กลุม่ ออกแบบและจัดจําหน่ายยานพาหนะ : ออกแบบและจัดจําหน่ายเรื อและรถโดยสารขนาดเล็กที่ผลิตด้วยอลูมิเนียม
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั นี้ ได้รับการอนุ มตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษทั เพื่อให้เผยแพร่ เมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ได้จดั ทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ. 2543 ซึ่ งหมายถึ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ ก าํ หนดในพระราชบัญ ญัติ วิช าชี พ บัญ ชี พ.ศ. 2547 และ
ข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน
ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ได้จดั ทําขึ้ นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุ นเดิ มเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นใน
นโยบายการบัญชี
การจัดทํางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย กําหนดให้ฝ่ายบริ หารประมาณการ
และกําหนดสมมติ ฐ านที่ เกี่ ยวข้อ งอัน จะมี ผลต่อ ตัวเลขของสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น รวมทั้งการเปิ ดเผยข้อ มูลเกี่ ยวกับ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน และข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงิน
ดังกล่าว ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากตัวเลขประมาณการ ถึงแม้วา่ ฝ่ ายบริ หารได้จดั ทําตัวเลขประมาณการขึ้นจาก
ความเข้าใจในเหตุการณ์และสิ่ งที่ได้กระทําไปในปัจจุบนั อย่างดีที่สุดแล้ว

หน้ า 16

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็ นภาษาไทย ในกรณี
ที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรื อมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
งบการเงินรวมนี้ ได้จดั ทําขึ้นโดยรวมงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ของบริ ษทั
ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และงบการเงินของบริ ษทั ย่อย ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด
ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด*
ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด ออกแบบและจําหน่ายยานพาหนะ

อัตราร้ อยละการถือหุ้น
จัดตั้งขึน้ ใน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 ประเทศ
100
100
50.01

100
100
50.01

ไทย
ไทย
ไทย

*โครงสร้างของบริ ษทั ย่อยที่ถือหุน้ ผ่านบริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 13
2.1

กลุ่มบริ ษทั มีอาํ นาจในการควบคุมเหนื อบริ ษทั ดังกล่าว ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั พิจารณาอํานาจในการควบคุมตามเกณฑ์ที่ได้
เปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ

2.2

ยอดคงค้างและรายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว

2.3

ยอดเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในบัญชีของบริ ษทั ได้ตดั กับส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อยแล้ว

2.4

ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่เข้าซื้ อหุ ้นหรื อไม่รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมตั้งแต่
วันที่ขายหุน้

2.5

งบการเงินรวมจัดทําขึ้ นโดยใช้นโยบายการบัญชี เดี ยวกันสําหรั บรายการบัญ ชี ที่เหมื อนกันหรื อเหตุการณ์ ทางบัญชี ที่
คล้ายคลึงกัน

หน้ า 17

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานรายงานทางการเงินที่ยงั ไม่ ได้ ใช้

3.1

การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ในระหว่ างปี
ในระหว่างปี พ.ศ. 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ นฉบับปรั บปรุ ง (ปรั บปรุ ง 2561) และฉบับใหม่ จํานวนหลายฉบับ ซึ่ งมี ผลบังคับใช้สําหรั บงบการเงิ นที่ มี
รอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 มาถือปฏิ บตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
ได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่
เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ ึ งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายการทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสั ญญาทีท่ าํ กับลูกค้ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินได้กาํ หนดหลักการ 5 ขั้นตอน ในการกําหนดและรับรู้รายได้จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า
ซึ่ งกําหนดให้กลุ่มบริ ษทั ต้องรับรู้รายได้ตามหลักการการโอนการควบคุม คือ รับรู ้รายได้เพื่อให้สะท้อนถึงการโอนการ
ควบคุมในสิ นค้าหรื อบริ การไปยังลูกค้าด้วยจํานวนเงินที่สะท้อนถึงจํานวนเงินที่กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะได้รับจากสิ นค้าและ
บริ การที่ได้โอนไป แทนหลักการรับรู้รายได้ตามหลักการโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนในสิ นค้าและบริ การไปยังผูซ้ ้ื อ
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่ อง รายได้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 สัญญาก่อสร้าง และการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบริ ษ ทั ได้ป ระเมิ นผลกระทบที่ อาจเกิ ดขึ้ นต่องบการเงิ นรวมและงบการเงิน เฉพาะบริ ษ ทั จากการถื อปฏิ บ ัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 15 เป็ นครั้ งแรก ซึ่ งไม่ มี ผ ลกระทบที่ มี ส าระสําคัญ ต่ อ งบการเงิ น รวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

3.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ และฉบับปรับปรุงที่มผี ลบังคับใช้ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือหลังวันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2563
กลุ่มบริ ษทั อยูร่ ะหว่างประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุ ง ซึ่ งยังไม่มีผล
บังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ดังนี้

ก)

เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงิน ได้แก่
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 19

เรื่ อง การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน
เรื่ อง การป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิใน
หน่วยงานต่างประเทศ
เรื่ อง การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
หน้ า 18

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงินกลุ่มนี้ กล่าวถึงการจัดประเภทรายการ การวัดมูลค่าและ
การตัดรายการสิ นทรั พย์ท างการเงิ น และหนี้ สิ น ทางการเงิ น การด้อยค่าของสิ นทรั พ ย์ท างการเงิ น การบัญ ชี ป้ องกัน
ความเสี่ ยง การแสดงรายการ และการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงิน
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั จะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องมาเริ่ มถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินเมื่อมาตรฐาน
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ผูบ้ ริ หารอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ในงวดที่เริ่ มถือปฏิบตั ิ
ข)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สั ญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 16 เรื่ อง สั ญ ญาเช่ า ส่ งผลให้กลุ่ม กิ จการในฐานะผูเ้ ช่ ารั บ รู ้ สั ญ ญาเช่ าเกื อ บ
ทั้งหมดในงบแสดงฐานะการเงิ น โดยไม่ ตอ้ งจัด ประเภทเป็ นสั ญ ญาเช่ าดําเนิ น งานและสั ญ ญาเช่ าการเงิ น อี กต่ อ ไป
กลุ่มบริ ษทั ต้องรั บรู้ สินทรัพย์สิทธิ การใช้ และหนี้ สินตามสัญญาเช่า เว้นแต่เป็ นสัญ ญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่ าซึ่ ง
สิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํ่า
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั จะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องมาเริ่ มถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินเมื่อมาตรฐาน
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ผูบ้ ริ หารอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ในงวดที่เริ่ มถือปฏิบตั ิ

ค)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ และฉบับปรับปรุงใหม่ ฉบับอืน่ ๆ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งจะมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อกลุ่มบริ ษทั
ได้แก่
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28
การตีความมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 23

เรื่ อง ภาษีเงินได้
เรื่ อง ผลประโยชน์พนักงาน
เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
เรื่ อง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้

การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่ อง ภาษีเงินได้ ได้อธิ บายให้ชดั เจนว่าการรับรู ้ผลกระทบทางภาษีเงินได้ของเงิน
ปั นผลจากตราสารทุน ให้รับรู้ภาษีเงินได้โดยให้สอดคล้องกับการรับรู้รายการหรื อเหตุการณ์ในอดีตที่ทาํ ให้เกิดกําไรที่
นํามาจัดสรรเงินปันผล
การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (การแก้ ไขโครงการ การลดขนาดโครงการ
หรื อการจ่ ายชําระผลประโยชน์ ) ได้อธิบายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีการบัญชีสาํ หรับกรณี ที่มีการแก้ไขโครงการ การลดขนาด
โครงการ หรื อการจ่ายชําระผลประโยชน์ของโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ โดยเมื่อการเปลี่ยนแปลงโครงการได้
เกิดขึ้น กิจการจะต้องใช้ขอ้ สมมติที่เป็ นปั จจุบนั ณ วันที่ที่มีการแก้ไขโครงการ การลดขนาดโครงการ หรื อการจ่ายชําระ
ผลประโยชน์ ในการคํานวณต้นทุ นบริ การในปั จจุ บนั และดอกเบี้ ยสุ ทธิ สําหรั บระยะเวลาที่ เหลื อของรอบระยะเวลา
รายงานภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

หน้ า 19

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า (ส่ วนได้ เสี ยระยะยาวในบริ ษัท
ร่ วมและการร่ วมค้ า) ได้อธิ บายให้ชดั เจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยระยะยาวในบริ ษัทร่ วมและการร่ วมค้ าซึ่ งโดยเนื้ อหา
แล้วถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของเงินลงทุนสุ ทธิ ในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้านั้น แต่ไม่ได้นาํ วิธีส่วนได้เสี ยมาถือปฏิบตั ิ กิจการ
จะต้องถื อปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมื อทางการเงิ น ก่อนรั บรู ้ การปั นส่ วนผล
ขาดทุนและการด้อยค่าตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 23 เรื่ อง ความไม่แน่ นอนเกี่ ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้ ได้อธิ บาย
วิธีการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและสิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้
ในงวดปั จจุบนั ในกรณี ที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้ ในเรื่ องดังต่อไปนี้
- กิ จการต้องสมมติว่าหน่ วยงานจัดเก็บภาษี จะตรวจสอบวิธีการทางภาษี ที่มีความไม่แน่ นอน และมี ความรู้ เกี่ ยวกับ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างครบถ้วน โดยไม่นาํ เหตุผลว่าจะตรวจพบหรื อไม่มาเป็ นข้อในการพิจารณา
- หากกิจการสรุ ปว่าไม่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่หน่วยงานจัดเก็บภาษีจะยอมรับวิธีการทางภาษีที่มีความไม่แน่นอน
กิจการต้องสะท้อนผลกระทบของความไม่แน่นอนในการคํานวณบัญชีภาษีเงินได้ดว้ ย
- กิจการต้องประเมินการใช้ดุลยพินิจหรื อประมาณการใหม่ เมื่อข้อเท็จจริ งและสถานการณ์ที่เคยอ้างอิงในการใช้ ดุลยพินิจ
หรื อประมาณการมีการเปลี่ยนแปลงไป หรื อข้อมูลใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ดุลยพินิจหรื อประมาณการ
4.

สรุปนโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญซึ่ งใช้ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้

4.1

การรับรู้ รายได้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า ได้กาํ หนดหลักการ 5 ขั้นตอน ในการกําหนดและ
รับรู้รายได้จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า ซึ่ งกําหนดให้กลุ่มบริ ษทั ต้องรับรู้รายได้ตามหลักการการโอนการควบคุม คือ รับรู้
รายได้เพื่อให้สะท้อนถึงการโอนการควบคุมในสิ นค้าหรื อบริ การไปยังลูกค้าด้วยจํานวนเงินที่สะท้อนถึงจํานวนเงินที่
กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะได้รับจากสิ นค้าและบริ การที่ได้โอนไป รายได้จะรับรู้ดว้ ยจํานวนที่ ระบุไว้ในสัญญาสุ ทธิ จากภาษี
ขาย เงินคืนและส่ วนลด กลุ่มบริ ษทั ใช้ประสบการณ์ในอดีตในการประมาณการส่ วนลดและเงินคืน จํานวนของสิ่ งตอบ
แทนที่ผนั แปรจะรวมเป็ นรายได้เฉพาะในกรณี ที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสู งมากว่าจะไม่มีการกลับรายการ
ที่มีนยั สําคัญ
รายได้ จากการขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริ ษทั ปฏิบตั ิตามภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิแล้วเสร็ จ โดยการส่ งมอบสิ นค้าที่สัญญาว่าจะ
ให้แก่ลูกค้า การส่ งมอบเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อลูกค้ามีอาํ นาจควบคุมสิ นค้านั้น การควบคุมในสิ นค้าได้โอนไปยังลูกค้าเมื่อมีการ
ส่ งมอบสิ นค้าให้ลูกค้า โดยการส่ งมอบจะเกิดขึ้นเมื่อมีการส่ งสิ นค้าไปยังสถานที่ที่กาํ หนด ลูกหนี้ จะถูกบันทึกเมื่อสิ นค้า
ได้ส่งมอบซึ่ งเป็ นภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้แล้วเสร็ จ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
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รายได้ จากการให้ บริการ
รายได้จากการให้บริ การรับรู้เมื่อกลุ่มบริ ษทั เสร็ จสิ้ นการปฏิบตั ิตามภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง และเมื่อโอน
การควบคุมในบริ การไปยังลูกค้าหรื อเมื่อได้ให้บริ การแก่ลกู ค้าแล้ว
รายได้ จากการขายไฟฟ้า
รายได้จากการขายไฟฟ้ ารับรู้ในกําไรหรื อขาดทุนตามจํานวนหน่วยวัดที่ส่งด้วยอัตราที่กาํ หนดไว้
รายได้ ค่าเช่ า
รายได้ค่าเช่ารับรู ้ดว้ ยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่าที่ระบุในสัญญาเช่า
รายได้ อนื่
รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์ ดังนี้
รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์อตั ราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
รายได้เงินปันผลรับรู้เมื่อกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิได้รับเงินปันผล
รายได้อื่นรับรู้เมื่อสิ ทธิที่จะได้รับเกิดขึ้น
4.2

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง
ซึ่ งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ ได้มาและไม่มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้ และเงินเบิกเกิน
บัญชีจะแสดงไว้ในส่ วนของหนี้สินหมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริ ษทั

4.3

เงินลงทุนชั่วคราว
การจัดประเภทขึ้นอยูก่ บั จุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ ายบริ หารจะเป็ นผูก้ าํ หนดการจัดประเภทที่เหมาะสมสําหรับเงินลงทุน
ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจัดประเภทเป็ นระยะ
เงินลงทุนชัว่ คราว เป็ นเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ ซึ่ งรับรู้มูลค่าเริ่ มแรกด้วยราคาทุน ซึ่ งหมายถึงมูลค่ายุติธรรม
ของสิ่ งตอบแทนที่ให้ไปเพื่อให้ได้มาซึ่ งเงินลงทุนนั้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการทํารายการ และวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วย
มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงิ นลงทุ นในกองทุ นรวม อ้างอิ งจากมูลค่าสิ นทรั พย์สุ ท ธิ (NAV) ณ วันที่ สิ้ น รอบ
ระยะเวลารายงาน ซึ่ งคํานวณและเผยแพร่ โดยผูจ้ ดั การกองทุนผูอ้ อกตราสารนั้น รายการกําไรและขาดทุนทั้งที่เกิดขึ้นจริ ง
และยังไม่เกิดขึ้นจริ งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชัว่ คราวแสดงไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
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4.4

ลูกหนีก้ ารค้ าและค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญ
ลูกหนี้ การค้าแสดงตามมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ กลุ่มบริ ษทั บันทึ กค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญโดยประมาณขึ้นจากจํานวนหนี้ ที่
อาจเรี ยกเก็บเงินจากลูกหนี้ ไม่ได้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บเงินและตามสถานะปั จจุบนั ของลูกหนี้ คงค้าง
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน หนี้สูญจะถูกตัดจําหน่ายเมื่อไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้

4.5

สิ นค้ าคงหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงตามราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนของสิ นค้าคํานวณดังนี้
สิ นค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิต คํานวณโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
วัตถุดิบหนัง วัตถุดิบเคมี และวัสดุคงเหลือ คํานวณราคาทุนโดยวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน
ต้นทุ นในการซื้ อประกอบด้วยราคาซื้ อ และค่าใช้จ่ายทางตรงที่ เกี่ ยวข้องกับการซื้ อสิ นค้าคงเหลื อนั้น เช่ น ค่าภาษี อากร
ค่าขนส่ ง หักด้วยส่ วนลดและเงินที่ ได้รับคืนจากการซื้ อสิ นค้า ต้นทุนของสิ นค้าสําเร็ จรู ปประกอบด้วยค่าวัตถุดิบ ค่าแรง
ทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง และค่าโสหุ ้ยในการผลิต มูลค่าที่จะได้รับประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของ
ธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ นเพื่อให้สินค้านั้นสําเร็ จรู ป ต้นทุนในการทําต่อให้แล้วเสร็ จและค่าใช้จ่ายในการขายในระหว่างปี
กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ การตั้งค่าเผือ่ ลดมูลค่าสําหรับสิ นค้าเก่า ล้าสมัย หรื อเสื่ อมคุณภาพ

4.6

สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียนทีถ่ ือไว้ เพือ่ ขาย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนจะถูกจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายเมื่อมูลค่าตามบัญชีที่จะได้รับคืนส่ วนใหญ่มาจาก
การขาย และการขายนั้นต้องมีความเป็ นไปได้สูงมาก สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนนั้นจะวัดมูลค่าด้วยจํานวนที่ต่าํ กว่าระหว่าง
มูลค่าตามบัญชีกบั มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย หากมูลค่าตามบัญชีที่จะได้รับคืนส่ วนใหญ่มาจากการขายมากกว่า
ที่จะได้รับคืนจากการใช้สินทรัพย์น้ นั ต่อไป

4.7

เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินเฉพาะบริ ษทั บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุนหักค่าเผื่อด้อยค่า (ถ้ามี)
ส่ วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวมใช้วธิ ีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยหมายถึงกิจการ (ซึ่ งรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ที่กลุ่มบริ ษทั ควบคุม กลุ่มบริ ษทั ควบคุมกิจการเมื่อกลุ่มบริ ษทั มี
การเปิ ดรั บ หรื อ มี สิ ท ธิ ในผลตอบแทนผัน แปรจากการเกี่ ย วข้อ งกับ ผูไ้ ด้รั บ การลงทุ น และมี ค วามสามารถทําให้เกิ ด
ผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อาํ นาจเหนื อผูไ้ ด้รับการควบคุม กลุ่มบริ ษทั รวมงบการเงินของบริ ษทั ย่อยไว้ใน
งบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่กลุ่มบริ ษทั มีอาํ นาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษทั จะไม่นาํ งบการเงินของบริ ษทั ย่อยมา
รวมไว้ในงบการเงินรวมนับจากวันที่กลุ่มบริ ษทั สูญเสี ยอํานาจควบคุม
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กลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบตั ิตามวิธีซ้ื อ สิ่ งตอบแทนที่โอนให้สาํ หรับการซื้ อบริ ษทั ย่อย ต้องวัดด้วย
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ผซู้ ้ื อโอนให้และหนี้ สินที่ก่อขึ้นเพื่อจ่ายชําระให้แก่เจ้าของเดิมของผูถ้ ูกซื้ อและส่ วนได้เสี ย
ในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น ที่ ออกโดยกลุ่มบริ ษ ทั รวมถึ งมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พ ย์ หรื อ หนี้ สิ นที่ ค าดว่าจะต้องจ่ายชําระ
ต้นทุ นที่ เกี่ ยวข้องกับการซื้ อจะรับ รู้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่ อเกิ ดขึ้ น และวัดมูลค่าเริ่ มแรกของสิ นทรั พย์ที่ ได้มาที่ ระบุ ได้และ
หนี้ สินและหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้นในการรวมธุ รกิจด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อ ในการรวมธุ รกิจแต่ละครั้ง กลุ่มบริ ษทั
วัดมูลค่าของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อด้วยมูลค่ายุติธรรม หรื อ มูลค่าของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ระบุได้ของ
ผูถ้ กู ซื้ อตามสัดส่ วนของหุน้ ที่ถือโดยส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ในการรวมธุ รกิจที่ดาํ เนิ นการสําเร็ จจากการทยอยซื้ อ ผูซ้ ้ื อต้องวัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ผซู ้ ้ื อถืออยูใ่ นผูถ้ ูกซื้ อก่อนหน้าการ
รวมธุ รกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อและรับรู้ผลกําไรหรื อขาดทุนที่ เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าใหม่น้ นั ในกําไร
หรื อขาดทุน
สิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายโดยกลุ่มบริ ษทั รับรู้ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
สิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายที่รับรู้ภายหลังวันที่ซ้ื อซึ่ งจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินให้รับรู้ผลกําไรขาดทุนที่
เกิดขึ้นในกําไรหรื อขาดทุน หรื อในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น สิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายซึ่ งจัดประเภทเป็ นส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้ ต้องไม่มีการวัดมูลค่าใหม่ และให้บนั ทึกการจ่ายชําระในภายหลังไว้ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ส่ วนเกินของมูลค่าสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ มูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ กู ซื้ อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้ อธุรกิจ
ของส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของของผูถ้ ูกซื้ อที่ผซู้ ้ื อถืออยูก่ ่อนการรวมธุ รกิจ ที่มากกว่ามูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ ณ วันที่ซ้ื อ
ของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ระบุได้ที่ได้มา ต้องรับรู้เป็ นค่าความนิ ยม หากมูลค่าของมูลค่าสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ มูลค่าส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้ อธุ รกิจของส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของของผูถ้ ูกซื้ อที่ผซู้ ้ื อ
ถืออยูก่ ่อนการรวมธุ รกิจ น้อยกว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อยที่ได้มาเนื่ องจากการซื้ อในราคาตํ่ากว่า
มูลค่ายุติธรรม จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยังกําไรขาดทุน
เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
บริ ษ ทั ร่ วมเป็ นกิ จการที่ กลุ่มบริ ษ ทั มี อิท ธิ พลอย่างมี นัยสําคัญ โดยมี อาํ นาจเข้าไปมี ส่ วนร่ วมในการตัดสิ น ใจเกี่ ยวกับ
นโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของผูไ้ ด้รับการลงทุน แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมในนโยบายดังกล่าว
ตามวิธีส่วนได้เสี ย รายการเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมจะถูกรับรู้เมื่อเริ่ มแรกในงบแสดงฐานะการเงินรวมด้วยราคาทุน และ
ถูกปรับปรุ งภายหลังวันที่ได้มาด้วยส่ วนแบ่งกําไรหรื อขาดทุนและสัดส่ วนของกลุ่มบริ ษทั ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของ
บริ ษทั ร่ วม เมื่อส่ วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วมมีจาํ นวนเท่ากับหรื อสู งกว่าส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ใน
บริ ษทั ร่ วม (รวมถึงส่ วนได้เสี ยระยะยาวใดๆ ซึ่ งโดยเนื้ อหาแล้ว ถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของเงินลงทุนสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั ใน
บริ ษทั ร่ วม) กลุ่มบริ ษทั จะหยุดรับรู้ส่วนแบ่งในขาดทุนที่ เกิ นกว่าส่ วนได้เสี ยของตนในบริ ษทั ร่ วมนั้น สําหรับจํานวน
ขาดทุนเพิ่มเติมจะรับรู้เป็ นหนี้ สินก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อมีภาระผูกพันจากการอนุมานหรื อได้
จ่ายเงิน เพื่อชําระภาระผูกพันแทนบริ ษทั ร่ วมไปแล้ว
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เงินลงทุนทัว่ ไป
เงินลงทุนในหลักทรั พย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็ นเงินลงทุ นทัว่ ไป แสดงตามราคาทุ นสุ ทธิ จากค่าเผื่อ
การด้อยค่า (ถ้ามี)
กลุ่มบริ ษทั จะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนต่อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้วา่ เงินลงทุนนั้นอาจมีการด้อยค่าเกิดขึ้นถ้าราคาตามบัญชี
ของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกิดขึ้นบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จทันที
การจําหน่ ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจําหน่ ายเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับ
ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยูใ่ นกําไรหรื อขาดทุน กรณี ที่จาํ หน่ายเงินลงทุนที่ถือไว้ในตราสารหนี้หรื อ
ตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางส่ วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จาํ หน่ายจะกําหนดโดยใช้วธิ ี ถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
ด้วยราคาตามบัญชีจากจํานวนทั้งหมดที่ถือไว้
4.8

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
ที่ดินแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมตามราคาประเมินโดยผูป้ ระเมิ นราคาอิสระภายนอกได้ประมาณการไว้และทบทวนการ
ประเมินทุก ๆ 5 ปี การตีราคาที่ดินใหม่ทาํ ให้มูลค่าตามบัญชีที่เพิ่มขึ้นจะรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นและจะแสดงอยู่
ในส่ วนเกิ นทุ นจากการตี ราคาสิ นทรั พย์ในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และหากมูลค่าของส่ วนที่ เคยมี การตี ราคาเพิ่มนั้นลดลง
กิจการต้องนําส่ วนที่ ลดลงจากการตีราคาใหม่ไปรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และลดส่ วนเกิ นทุนจากการตีราคา
สิ นทรัพย์ขา้ งต้นที่อยูใ่ นส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ลดลงตามไปด้วย ส่ วนที่ลดลงที่เหลือจะบันทึกไปยังกําไรหรื อขาดทุน
ราคาทุนประกอบด้วย ราคาซื้ อและต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรัพย์น้ นั ให้อยูใ่ นสถานที่และสภาพ
ที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ ายบริ หาร
ราคาทุนรวมต้นทุ นที่ ประมาณในเบื้ องต้นสําหรับการซื้ อ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ ต้ งั ของสิ นทรัพย์ ซึ่ งเป็ น
ภาระผูกพันของกิจการที่เกิดขึ้น เมื่อกิจการได้สินทรัพย์น้ นั มาหรื อเป็ นผลจากการใช้สินทรัพย์น้ นั ในช่วงเวลาหนึ่ งเพื่อ
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่มิใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการผลิตสิ นค้าคงเหลือในระหว่างรอบระยะเวลานั้น
อาคารและอุปกรณ์แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาคํานวณโดยวิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาตามบัญชีของทรัพย์สินแต่ละชนิ ดตามอายุการใช้งานโดยประมาณของ
สิ นทรัพย์น้ นั ๆ ดังต่อไปนี้ ยกเว้นที่ดินซึ่ งอายุการใช้งานไม่จาํ กัด
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารโรงงาน
เครื่ องจักร
อุปกรณ์และเครื่ องมือเครื่ องใช้
เครื่ องตกแต่งและติดตั้งสํานักงาน
ยานพาหนะ

25
20 และ 25
5 - 25
5 และ10
5 และ10
5 และ10

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
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กําไรขาดทุ นจากการจําหน่ ายที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จะคํานวณโดยเปรี ยบเที ยบสิ่ งตอบแทนสู ทธิ ที่ได้รับ จากการ
จําหน่ายสิ นทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และบันทึกเป็ นกําไรขาดทุนจากการดําเนินงาน
รายจ่ายเกี่ ยวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรื อการปรับปรุ งสิ นทรัพย์ให้ดีข้ ึ น ซึ่ งทําให้ราคาเปลี่ยนแทนในปั จจุ บนั ของ
สิ นทรั พย์เพิ่มขึ้นอย่างเป็ นสาระสําคัญจะรวมเป็ นราคาทุ นของสิ นทรัพย์ ส่ วนค่าซ่ อมแซมและค่าบํารุ งรักษารับรู้ เป็ น
ค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
4.9

ทีด่ นิ ทีไ่ ม่ ได้ ใช้ ในการดําเนินงาน
ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดําเนินงานแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)

4.10 สิ นทรัพย์ไม่ มตี ัวตน – โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ ายสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี ) ค่าตัดจําหน่ ายคํานวณ
โดยวิธีเส้นตรงเป็ นเวลา 3 ปี และ 10 ปี
4.11 สิ ทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ ายไฟฟ้าและค่ าตัดจําหน่ าย
กลุ่มบริ ษทั บันทึกต้นทุนเริ่ มแรกของสิ ทธิ ในการดําเนิ นการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ าที่ได้มาจากการรวมธุ รกิจตามมูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์น้ นั ณ วันที่ซ้ื อธุ รกิจ ภายหลังการรับรู้รายการเริ่ มแรก สิ ทธิ ในการดําเนิ นการผลิตและจําหน่ าย
ไฟฟ้ าแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
กลุ่มบริ ษทั ตัดจําหน่ายโดยใช้วธิ ีเส้นตรงตามอายุสัญญาให้สิทธิ ในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ าที่เหลืออยูข่ อง
บริ ษทั ย่อย นับจากวันที่กลุ่มบริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ย่อย
4.12 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริ ษทั จะทําการประเมิ นว่ามี ขอ้ บ่งชี้ ซ่ ึ งแสดงว่าสิ นทรัพย์ดอ้ ยค่าลงหรื อไม่ หากมี
ข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า กลุ่มบริ ษทั จะทําการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ และหากพบว่าราคาตามบัญชี
ของสิ นทรัพย์น้ นั มีมูลค่าสู งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริ ษทั จะลดมูลค่าของสิ นทรัพย์ลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืน และรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ (มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
สิ นทรัพย์หมายถึงราคาขายสุ ทธิหรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่จาํ นวนใดจะสู งกว่า)
หลังจากนั้น หากมีขอ้ บ่งชี้วา่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ได้หมดไปหรื อลดลง กลุ่มบริ ษทั จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ของสิ นทรัพย์น้ นั ใหม่ เพื่อเปรี ยบเทียบกับมูลค่าตามบัญชีและโอนกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่เคย
รับรู ้ในงวดก่อน เพื่อสะท้อนถึงประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนที่เปลี่ยนแปลงไป
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4.13 การบัญชีสําหรับสั ญญาเช่ าระยะยาว
กรณีทกี่ ลุ่มบริษัทเป็ นผู้เช่ า
สัญญาสิ นทรัพย์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่า
การเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนตามมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวนเงินที่ ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า
โดยจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายจะปันส่ วนระหว่างหนี้ สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อตั ราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้าง
อยู่ ภาระผูกพัน ตามสัญ ญาเช่ าหักค่าใช้จ่ายทางการเงิ น จะบันทึ กเป็ นหนี้ สิ นระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ ยจ่ ายจะบัน ทึ กใน
งบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้งาน
ของสิ นทรัพย์น้ นั
สัญญาเช่าสิ นทรัพย์โดยที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ตกอยูก่ บั ผูใ้ ห้เช่า จะจัดเป็ นสัญญา
เช่าดําเนิ นงาน เงินที่ ตอ้ งจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นงานจะบันทึ กในงบกําไรขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของ
สัญญาเช่านั้น
ค่ าใช้จ่ ายที่ เกิ ด ขึ้ น จากการยกเลิ ก สั ญ ญาเช่ าดําเนิ น งานก่ อ นหมดอายุก ารเช่ า เช่ น เบี้ ย ปรั บ ที่ ต ้อ งจ่ ายให้ แ ก่ ผูใ้ ห้เช่ า
จะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
กรณีทกี่ ลุ่มบริษัทเป็ นผู้ให้ เช่ า
สิ นทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานรวมแสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงินในส่ วนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และ
ตัดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ดว้ ยเกณฑ์เดียวกันกับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่ม
บริ ษทั ซึ่ งมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่า (สุ ทธิ จากสิ่ งตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ายให้แก่ผเู้ ช่า) รับรู ้ดว้ ยวิธีเส้นตรงตลอด
ช่วงเวลาการให้เช่า
4.14 ผลประโยชน์ พนักงาน
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
กลุ่มบริ ษทั และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุ นสํารองเลี้ ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงิ นที่ พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่
กลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบให้เป็ นรายเดื อน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ ยงชี พได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั
เงินที่กลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์ )
กลุ่ม บริ ษ ทั มี ภ าระสําหรั บ เงิ น ชดเชยที่ ตอ้ งจ่ ายให้แก่ พ นักงานเมื่ อ ออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่ งกลุ่ ม บริ ษ ัท
ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
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กลุ่ ม บริ ษ ัท คํานวณหนี้ สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลังออกจากงานของพนัก งานโดยใช้วิธี คิ ด ลดแต่ ล ะหน่ ว ย
(Projected Unit Credit Method) ที่ประมาณการไว้ โดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยได้ทาํ การประเมินภาระผูกพันดังกล่าว
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ซึ่ งหลักการประมาณการดังกล่าวต้องใช้ขอ้ สมมติที่หลากหลาย รวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับ
อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงาน อัตรามรณะและอัตราเงินเฟ้ อ
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สําหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ในส่ วนของเจ้าของผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น
4.15 ประมาณการหนีส้ ิ น
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึ กประมาณการหนี้ สินไว้ในงบการเงินเมื่อมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่กลุ่มบริ ษทั ได้เกิ ดภาระที่
จะต้องจ่ายเงินตามข้อผูกพันทางกฎหมายอันเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากเหตุการณ์ ในอดี ตและจํานวนที่ ตอ้ งจ่าย สามารถ
ประมาณการได้อย่างมีเหตุผล
4.16 การแปลงค่ าเงินตราต่ างประเทศ
สกุลเงินทีใ่ ช้ ในการดําเนินงานและสกุลเงินทีใ่ ช้ นําเสนองบการเงิน
รายการที่รวมในงบการเงินของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั มีการวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
หลักที่บริ ษทั ดําเนิ นงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาทซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการ
ดําเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นาํ เสนองบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
รายการบัญชีทเี่ ป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน
ณ วันนั้น กําไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกรับรู้เป็ นกําไรขาดทุนในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ไม่เป็ นตัวเงินซึ่ งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศซึ่ งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม
แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
กิจการในต่ างประเทศ
สิ นทรัพย์และหนี้สินของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่า บันทึกรับรู้เป็ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
และแสดงเป็ นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ จนกว่ามีการจําหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป
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4.17 บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมกลุ่มบริ ษทั หรื อถูกควบคุมโดยกลุ่มบริ ษทั
ไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ที่ทาํ หน้าที่ถือหุ ้น
บริ ษทั ย่อย และกิจการที่เป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วม
และบุคคลซึ่ งถือหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมและมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญกับบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร
สําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ตลอดทั้งสมาชิ กในครอบครัวที่ ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวและกิจการที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั แต่ละรายการ โดยคํานึ งถึงเนื้ อหา
ของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
4.18 ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลจําแนกตามส่ วนงานได้จดั ทําขึ้ นโดยอาศัยรายงานภายในของกลุ่มบริ ษ ทั ซึ่ งจําแนกข้อมูลทางการเงินตามการ
ให้บริ การหรื อผลิตภัณฑ์ของแต่ละสายธุรกิจ
4.19 เครื่องมือทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์เพื่อ
การเก็งกําไรหรื อเพื่อการค้า
เครื่ องมื อทางการเงิ นที่ แสดงในงบแสดงฐานะการเงิ นประกอบด้วย เงิ นฝากสถาบันการเงิ น เงิ นเบิ กเกิ นบัญชี ธนาคาร
และ เงิ นกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน หุ ้นกู้ ลูกหนี้ การค้า เจ้าหนี้ การค้า เงิ นให้กูย้ ืมและเงินกูย้ ืมจากบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกัน
ซึ่ งนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแต่ละรายการได้เปิ ดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
4.20 ภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะ
รับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน ยกเว้นส่ วนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อรายการที่
รับรู ้โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ในกรณี น้ ี ภาษีเงินได้ตอ้ งรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อโดยตรงไปยังส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้ ตามลําดับ
ภาษีเงินได้ ในงวดปัจจุบัน
ภาษี เงิ น ได้ในงวดปั จ จุ บ ัน คื อ จํานวนภาษี เงิ น ได้ที่ ตอ้ งชําระโดยคํานวณจากกําไรทางภาษี สําหรั บ ปี กําไรทางภาษี
แตกต่างจากกําไรที่แสดงในงบกําไรขาดทุนเนื่องจากกําไรทางภาษีไม่ได้รวมรายการที่ไม่ถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทาง
ภาษีในปี อื่น ๆ และไม่ได้รวมรายการที่ไม่ถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี หนี้ สินภาษีเงินได้ในงวดปั จจุบนั คํานวณ
โดยใช้อตั ราภาษี ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
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ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นการรับรู้ผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงินกับ
มูลค่าของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ใช้ในการคํานวณกําไรทางภาษี (ฐานภาษี) กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สําหรับผลแตกต่างชัว่ คราวทุกรายการ และรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชัว่ คราวเท่าที่มี
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กําไรทางภาษีจะมีจาํ นวนเพียงพอที่จะนําผลแตกต่างชัว่ คราวนั้นมาใช้ประโยชน์ได้โดยมี
การทบทวนมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะถูกปรับลดลง เมื่อ
กําไรทางภาษีที่จะนํามาใช้ประโยชน์ลดลง การกลับรายการจะทําเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่ากลุ่มบริ ษทั จะมี
กําไรทางภาษีเพียงพอที่จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบางส่ วนหรื อทั้งหมดมาใช้ประโยชน์ได้
บริ ษทั คํานวณมูลค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ดว้ ยอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ ในงบแสดง
ฐานะการเงิน
4.21 กําไรต่ อหุ้น
ขั้นพืน้ ฐาน
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุ ทธิ สาํ หรับปี ด้วยจํานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกจําหน่าย
แล้วในระหว่างปี
ปรับลด
กําไรต่อหุ ้นปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสุ ทธิ สําหรับปี ด้วยผลรวมของจํานวนหุ ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกอยูใ่ น
ระหว่างปี กับจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ น้ สามัญที่บริ ษทั อาจต้องออกเพื่อแปลงหุ น้ สามัญเทียบเท่าปรับลดจากการ
แปลงสภาพตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ท้ งั สิ้ นให้เป็ นหุ น้ สามัญ โดยสมมติวา่ ได้มีการแปลงเป็ นหุ น้ สามัญ ณ วันต้นปี หรื อ ณ
วันออกหุน้ สามัญเทียบเท่า
4.22 ประมาณการทางบัญชีทสี่ ํ าคัญ ข้ อสมมติฐาน การใช้ ดุลยพินิจและการจัดการความเสี่ ยงในส่ วนของทุน
1)

ประมาณการทางบัญชีทสี่ ํ าคัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจ
การใช้ ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินตามหลักการบัญ ชี ที่รับรองทัว่ ไป ในบางกรณี ฝ่ายบริ หารอาจต้องใช้การประมาณการ
รายการบัญชีบางรายการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย
เหตุน้ ี ผลที่เกิดขึ้นจริ งในภายหลังจึงอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณไว้
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินและทบทวนอย่างต่อเนื่ องในเรื่ องของการประมาณการข้อสมมติฐาน และ
การใช้ดุลยพินิจโดยการประเมินอยูบ่ นพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปั จจัยอื่น ๆ ซึ่ งรวมถึงการคาดการณ์
เหตุการณ์ในอนาคตที่ผบู้ ริ หารเชื่อว่ากระทําอย่างมีเหตุผลภายใต้สถานการณ์ในขณะนั้น
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ค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญ
กลุ่มบริ ษทั ได้กาํ หนดค่าเผื่อหนี้ ส งสัยจะสู ญ เพื่อให้สะท้อนถึ งการด้อยค่าลงของลูกหนี้ การค้าซึ่ งเกี่ ยวพันกับ
ประมาณการผลขาดทุนอันเป็ นผลมาจากการที่ลูกค้าไม่มีความสามารถในการชําระหนี้ ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญนั้น
เป็ นผลมาจากการที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ประเมินกระแสเงินสดไหลเข้าในอนาคต ซึ่ งการประเมินนั้นอยูบ่ น
พื้นฐานเกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีตของการติดตามทวงถาม ความมีชื่อเสี ยง และการผิดชําระหนี้ และการพิจารณา
แนวโน้มของตลาด
ประมาณการส่ วนลดจ่ าย
กลุ่มบริ ษทั ได้ประมาณการส่ วนลดจ่ายที่คาดว่าจะเกิดในอนาคต ซึ่ งการประมาณการสัดส่ วนร้อยละของส่ วนลดที่
คาดว่าจะต้องจ่าย โดยพิจาณาจากข้อมูลและประสบการณ์ในอดีต รวมถึงรู ปแบบการดําเนินธุรกิจในปัจจุบนั
ค่ าเผือ่ สิ นค้ าล้ าสมัย เสื่ อมคุณภาพ และราคาขายตํา่ กว่ าทุน
กลุ่ม บริ ษ ทั ได้ป ระมาณการค่าเผื่อ สิ น ค้าล้าสมัยและเสื่ อ มคุ ณ ภาพเพื่ อ ให้ส ะท้อนถึ งการด้อยค่าลงของสิ น ค้า
คงเหลื อ โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจากการหมุ นเวียนและการเสื่ อมสภาพของสิ นค้าคงเหลื อแต่ละ
ประเภท นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ยังได้ประมาณการค่าเผื่อสําหรับสิ นค้าที่ มีราคาขายตํ่ากว่าทุนเพื่อให้สะท้อนถึง
ประมาณการผลขาดทุนอันเป็ นผลมาจากสิ นค้าที่มีราคาขายตํ่ากว่าทุน โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจาก
ราคาขายที่ได้มีการตกลงกับลูกค้าและแนวโน้มของราคาขายในตลาด
การด้ อยค่ าของเงินลงทุน
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั จะมีการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม เมื่อพบว่ามูลค่า
ยุติธรรมดังกล่าวลดลงอย่างมีสาระสําคัญ และเป็ นระยะเวลานานโดยประเมินจากผลการดําเนิ นงานและแผนงาน
ในอนาคตของบริ ษทั นั้น ซึ่ งการพิจารณาดังกล่าวต้องใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
ฝ่ ายบริ หารเป็ นผูป้ ระมาณการอายุการใช้งาน และมูลค่าซาก สําหรับอาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริ ษทั โดยฝ่ าย
บริ ห ารจะทบทวนค่ าเสื่ อมราคาเมื่ ออายุการใช้งานมี ความแตกต่ างไปจากประมาณการเดิ ม หรื อ ตัด จําหน่ าย
สิ นทรัพย์ที่เสื่ อมสภาพหรื อไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรื อเลิกใช้
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติ ฐานที่ หลากหลาย รวมถึงข้อสมมติ เกี่ ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้ นเงินเดื อนในอนาคต
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน อัตรามรณะ และอัตราเงินเฟ้ อ

หน้ า 30

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและขาดทุนทางภาษี
ที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กลุ่มบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์
จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริ ษทั ควรรับรู้จาํ นวน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเป็ นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคต
ในแต่ละช่วงเวลา
สั ญญาเช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารได้ใช้
ดุ ล ยพิ นิ จในการประเมิ น เงื่ อนไขและรายละเอี ยดของสั ญ ญาเพื่ อ พิ จารณาว่ากลุ่ม บริ ษ ัท ได้โอนหรื อ รั บ โอน
ความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
2)

การจัดการความเสี่ ยงในส่ วนของทุน
วัตถุป ระสงค์ของกลุ่มบริ ษ ทั ในการบริ ห ารทุ นของบริ ษทั นั้นเพื่ อดํารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดําเนิ นงาน
อย่างต่อเนื่ องของกลุ่มบริ ษทั เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ ้นและเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยอื่น และเพื่อ
ดํารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน
กลุ่มบริ ษทั บริ หารจัดการสถานะของทุนโดยใช้อตั ราส่ วนหนี้ สินต่อทุน (Debt-to Equity Ratio) เพื่อให้สอดคล้อง
กับ เงื่ อนไขภายใต้รายละเอี ยดของหุ ้นกู้ ซึ่ งต้องรั กษาระดับของอัตราส่ วนหนี้ สิ นทางการเงิ นสุ ทธิ ต่อส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้ ในอัตราไม่เกิน 3:1
ในการดํารงไว้หรื อปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริ ษทั อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น การคืนทุน
ให้แก่ผถู้ ือหุ น้ การออกหุน้ ใหม่หรื อการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้

4.23 การประมาณการมูลค่ ายุตธิ รรม
เครื่ องมื อทางการเงิ นที่ วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดับ ข้อมูล
สามารถแสดงได้ดงั นี้






ราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่ มีสภาพคล่องสําหรั บสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สินอย่างเดี ยวกัน (ข้อมูล
ระดับที่ 1)
ข้อมูลอื่นนอกเหนื อจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด)
หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คาํ นวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
ข้อมูลสําหรั บสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สินซึ่ งไม่ได้อา้ งอิงจากข้อมูลที่ สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ ไม่สามารถ
สังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

หน้ า 31

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
เครื่ องมื อทางการเงินอื่ นที่ ไม่ได้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะทางการเงินเป็ นรายการที่ มีระยะเวลาครบ
กําหนดสั้ น และมี การเปลี่ ยนแปลงตามราคาตลาดปั จจุ บ ัน อย่างสมํ่าเสมอ ดังนั้น มูลค่ าตามบัญ ชี เป็ นมูลค่ ายุติธรรม
ผูบ้ ริ หารของกิ จการเชื่ อว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินจะไม่แตกต่างอย่างเป็ นสาระสําคัญกับ
มูลค่าตามบัญชี
5.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
รวม

195,764
46,408,057
46,603,821

357,868
60,117,750
60,475,618

81,517
15,735,523
15,817,040

229,088
20,878,019
21,107,107

ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เงิ น ฝากธนาคารประเภทจ่ ายคื น เมื่ อ ทวงถามมี อ ตั ราดอกเบี้ ยอยู่ที่ ร้อยละ 0.375 ต่อ ปี
(พ.ศ. 2561: ร้อยละ 0.375 ต่อปี )
6.

เงินลงทุนชั่วคราว
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
มูลค่ ายุตธิ รรม
ราคาทุน
เงินลงทุนชั่วคราว :
กองทุนรวมตราสารหนี้

228,525

234,139

พ.ศ. 2561
ราคาทุน
มูลค่ ายุตธิ รรม
228,525

230,634

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2562
มูลค่ ายุตธิ รรม
ราคาทุน
เงินลงทุนชั่วคราว :
กองทุนรวมตราสารหนี้

199,882

204,768

พ.ศ. 2561
ราคาทุน
มูลค่ ายุตธิ รรม
199,882

201,694

มู ลค่ ายุติ ธรรมของเงิ นลงทุ นในกองทุ นรวม อ้างอิ งจากมู ลค่ าสิ นทรั พย์สุ ทธิ (NAV) ณ วันที่ สิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ซึ่ งคํานวณและเผยแพร่ โดยผูจ้ ัดการกองทุ นผูอ้ อกตราสารนั้น มู ลค่ ายุติ ธรรมนี้ ถูกจัดอยู่ในระดับที่ 1 ของลําดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรม
หน้ า 32

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนชัว่ คราวมีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้ อระหว่างปี
ขายระหว่างปี
ปรับปรุ งมูลค่าเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
7.

230,634
255,449,701
771,499,427
(1,026,720,603)
2,109
3,505
230,634
234,139

201,694
255,421,058
771,499,427
(1,026,720,603)
3,074
1,812
204,768
201,694

เงินฝากสถาบันการเงินทีใ่ ช้ เป็ นหลักคํา้ ประกัน

เงินฝากสถาบันการเงิน
ทีใ่ ช้ เป็ นหลักประกัน
ระยะสั้น
ระยะยาว

ใช้ เป็ นหลักประกัน

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

คํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อระยะยาว
แก่สถาบันการเงิน (หมายเหตุ 24) 19,021,937
คํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อระยะสั้น
แก่สถาบันการเงิน (หมายเหตุ 20)
และวงเงินหนังสื อคํ้าประกัน
7,363,717
ของธนาคาร (หมายเหตุ 37)
รวม
26,385,654

9,254,511

7,773,171
17,027,682

-

7,363,717
7,363,717

-

7,773,171
7,773,171
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
8.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่ สุ ทธิ
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ลูกหนีก้ ารค้ าบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 9)
แยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระดังนี้
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
รวม

10,087,431
10,087,431

15,132,152
15,132,152

10,087,431
10,087,431

15,132,152
15,132,152

แยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระดังนี้
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระไม่เกิน 3 เดือน
เกินกําหนดชําระมากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน
เกินกําหนดชําระมากกว่า 6 เดือนถึง 12 เดือน
เกินกําหนดชําระมากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
รวมลูกหนี้การค้า สุ ทธิ

246,552,157
28,117,960
2,511,531
1,190,000
278,371,648
(1,190,000)
277,181,648
287,269,079

263,260,341
15,610,854
10,000
10,804
1,467,436
280,359,435
(1,467,436)
278,891,999
294,024,151

212,175,008
25,247,055
2,511,531
1,190,000
241,123,594
(1,190,000)
239,933,594
250,021,025

229,552,745
15,610,854
10,000
10,804
1,467,436
246,651,839
(1,467,436)
245,184,403
260,316,555

7,509,818
9,107,724
1,052,985
103,206

5,470,081
7,959,731
1,052,985
3,333,584

2,534,318
7,915,864
23,000,000
92,206

494,581
7,959,726
29,000,000
3,307,418

36,269,349
1,799,500
221,467
11,377,217
29,766,060
97,207,326
384,476,405

56,968,971
2,093,199
20,951,020
28,846,126
126,675,697
420,699,848

10,898,189
44,440,577
294,461,602

620,792
20,268,616
140,000
61,791,133
322,107,688

ลูกหนีอ้ นื่
ลูกหนี้อื่น-บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน(หมายเหตุ9)
ลูกหนี้อื่น-บริ ษทั อื่น
เงินทดรองจ่าย-บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน(หมายเหตุ9)
เงินทดรองจ่าย
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า-บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
สุ ทธิ (หมายเหตุ 9)
เงินคํ้าประกันผลงาน
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า-บริ ษทั อื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รายได้คา้ งรับ
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่ สุ ทธิ

ตามงบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะบริ ษ ทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มี ลูกหนี้ การค้านําไปขายลดกับธนาคาร
พาณิ ชย์ จํานวน 112.43 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : จํานวนเงิน 126.34 ล้านบาท) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
9.

รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
กลุ่มบริ ษทั มีรายการธุ รกิจระหว่างกันกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ บุคคล
หรื อกิจการต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั โดยการมีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกันหรื อมีกรรมการร่ วมกัน
รายละเอียดความสัมพันธ์ที่กลุ่มบริ ษทั มีกบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่ งมีการควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันในบริ ษทั
หรื อเป็ นบุคคลหรื อกิจการที่มีรายการบัญชีกบั บริ ษทั มีดงั นี้
ชื่อบริษัท

ประเทศทีจ่ ดั ตั้ง

บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด
ประเทศไทย
บริ ษทั ชัยวัฒนา ทริ ม จํากัด*
ประเทศไทย
บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด
ประเทศไทย
บริ ษทั เอ็นเอชเค สปริ ง (กัมพูชา) จํากัด
ประเทศกัมพูชา
บริ ษทั รักษ์บา้ นเรา จํากัด
ประเทศไทย
ประเทศไทย
บริ ษทั แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชนั่ จํากัด
บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น แมนเนจเม้นท์ จํากัด
ประเทศไทย
ประเทศไทย
บริ ษทั เวสท์ แมนเนจเม้นท์ 1 จํากัด
บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 1 จํากัด
ประเทศไทย
บริ ษทั ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ต จํากัด
ประเทศไทย
บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จํากัด
ประเทศไทย
บริ ษทั บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จํากัด
ประเทศไทย
บริ ษทั โนโซมิ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จํากัด ประเทศไทย
บริ ษทั แก้วลําดวน กรุ๊ ป จํากัด
ประเทศไทย
บริ ษทั บลูโซลาร์ ฟาร์ม จํากัด
ประเทศไทย
บริ ษทั บลูโซลาร์เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
ประเทศไทย
บริ ษทั สแตนดาร์ด เอ็นจีวี จํากัด
ประเทศไทย
บริ ษทั บลูโซลาร์จาํ กัด
ประเทศไทย
บริ ษทั บลูโซลาร์รูฟ จํากัด
ประเทศไทย
บริ ษทั ไชยดียงิ่ จํากัด
ประเทศไทย
บริ ษทั ทรัพย์ธีรัตต์ จํากัด
ประเทศไทย
บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด
ประเทศไทย
บริ ษทั โชคนําชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ ง จํากัด
ประเทศไทย
บริ ษทั โชคนําชัย ออโต้ เพรสซิ่ ง จํากัด
ประเทศไทย
บริ ษทั เดวิกา เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด
ประเทศไทย

ลักษณะความสั มพันธ์
โดยการถือหุน้ ทางตรง
โดยการถือหุน้ ทางตรง
โดยการถือหุน้ ทางตรง
โดยการถือหุน้ ทางตรง
โดยการถือหุน้ ทางอ้อม
โดยการถือหุน้ ทางอ้อม
โดยการถือหุน้ ทางอ้อม
โดยการถือหุน้ ทางอ้อม
โดยการถือหุน้ ทางอ้อม
โดยการถือหุน้ ทางอ้อม
โดยการถือหุ น้ ทางอ้อม
โดยการถือหุน้ ทางอ้อม
ผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกันของบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกันของบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกันของบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกันของบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
โดยการถือหุน้ ทางตรง
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกันของบริ ษทั ย่อย
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกันของบริ ษทั ย่อย
กรรมการร่ วมกันของบริ ษทั ย่อย

*บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้ชาํ ระบัญชีแล้วเสร็ จเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 โดยบริ ษทั ได้รับเงินคืนทุนเป็ นจํานวน 10.88
ล้านบาท และบันทึกขาดทุนจากการชําระบัญชีของบริ ษทั ย่อย จํานวน 3.1 ล้านบาท ในงบการเงินสําหรับปี พ.ศ. 2561

หน้ า 35

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดงั ต่อไปนี้
รายการ

นโยบายการกําหนดราคา

รายได้จากการขาย
รายได้ค่าเช่าและจากการบริ การ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
ค่าเช่าและค่าบริ การ
ค่าบริ หารจัดการ ค่าที่ปรึ กษาและค่าความช่วยเหลือด้านเทคนิค
ค่านายหน้า
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ซื้ อสิ นค้า
ซื้ อ – ขายสิ นทรัพย์

ราคาตลาด
ราคาตามสัญญา
อัตราร้อยละ 6 ถึงร้อยละ 9 ต่อปี
ราคาตลาด
ราคาตามสัญญา
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามสัญญา
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาตลาด
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน

บริ ษทั มีรายการธุรกิจกับบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
บริษัท พลาทรัพย์ จํากัด
รายได้จากการบริ การ
ดอกเบี้ยรับ
ค่าเช่า
ค่านํ้าค่าไฟ

-

-

1,800,000
2,037,635
480,000
1,958,427

1,800,000
2,382,822
520,000
2,357,484

บริษัท ชัยวัฒนา กรีน จํากัด
ดอกเบี้ยรับ

-

-

37,900,788

39,492,965

บริษัท ชัยวัฒนา กรีน แมนเนจเม้ นท์ จํากัด
ค่าบริ หารจัดการ

-

-

4,710,000

3,240,000

72,550,821
1,470
240,000
140
14,698,643

98,001,939
6,552
240,000
1,000
12,918,819

72,550,821
1,470
240,000
140
14,698,643

98,001,939
6,552
240,000
1,000
12,918,819

บริษัท โนโซมิ เอ็นเตอร์ ไพรส์ (ประเทศไทย) จํากัด
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้ค่าเช่าเครื่ องจักร
รายได้อื่น
ค่านายหน้า
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
บริษัท บลูโซลาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
ค่าความช่วยเหลือด้านเทคนิค

576,000

บริษัท เดวิกา เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด
ค่าที่ปรึ กษา

2,400,000

บริษัท โชคนําชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จํากัด
ซื้ อสิ นทรัพย์
ซื้ อสิ นค้า
ค่าเช่า
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น

1,100,000

144,953,449 254,497,406
93,985,484 12,649,280
765,606
36,000
894,144
270,500
9,121
36,484
1,190,959
27,800
-

2,400,000

1,100,000

-

-

-

-

บริษัท โชคนําชัย ออโต้ เพรสซิ่ง จํากัด
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ซื้ อสิ นทรัพย์

13,480
167,800

156,274
5,446
-

บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จํากัด
ดอกเบี้ยรับ

-

-

12,215,928

7,976,047

19,587,123

19,726,793

18,387,123

17,526,793

กรรมการ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ยอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องกับบุ คคลและบริ ษทั ที่ เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ลูกหนีก้ ารค้ า
บริ ษทั โนโซมิ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จํากัด

10,087,431

15,132,152

10,087,431

15,132,152

ลูกหนีอ้ นื่
บริ ษทั เอ็นเอชเค สปริ ง (กัมพูชา) จํากัด
บริ ษทั โชคนําชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ ง จํากัด
รวม

2,534,318
4,975,500
7,509,818

494,581
4,975,500
5,470,081

2, 534,318
2,534,318

494,581
494,581

ลูกหนีอ้ นื่ -เงินทดรองจ่ าย
บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จํากัด
บริ ษทั บลูโซลาร์เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
รวม

1,052,985
1,052,985

1,052,985
1,052,985

23,000,000
23,000,000

29,000,000
29,000,000

ลูกหนีอ้ นื่ – เงินจ่ ายล่วงหน้ าค่ าสิ นค้ า สุ ทธิ
บริ ษทั แก้วลําดวน กรุ๊ ป จํากัด
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
บริ ษทั โชคนําชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ ง จํากัด
สุ ทธิ

21,173,903 21,173,903
(15,493,354) (15,493,354)
5,680,549
5,680,549
30,588,800 51,288,422
36,269,349 56,968,971

-

-

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ย่อย – บริ ษทั ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ ต จํากัด ได้ฟ้องร้องดําเนิ นคดีกบั ลูกหนี้ ของ
บริ ษ ทั ย่อยในข้อ หาผิดสัญ ญาไม่ ชาํ ระเงิ น จ่ ายล่วงหน้าค่ าสิ น ค้า แก่ บ ริ ษ ัท ย่อ ยเป็ นเงิ นทั้งสิ้ น 15.49 ล้านบาท พร้ อ ม
ดอกเบี้ ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้ องเป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็ จสิ้ น บริ ษทั ย่อยได้บนั ทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
แล้วทั้งจํานวน โดยศาลได้กาํ หนดนัดสื บพยานโจทก์ในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 และสื บพยานจําเลยในวันที่ 16
มกราคม พ.ศ. 2562
ต่อมาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 ศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้บริ ษทั แก้วลําดวน กรุ๊ ป จํากัดชําระเงินจํานวน 15.49 ล้านบาท
พร้อมดอกเบี้ ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าวนับตั้งแต่วนั ที่ 2 มิ ถุนายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม
พ.ศ. 2561 และต้องไม่เกิน 1.12 ล้านบาทแก่บริ ษทั ย่อย

หน้ า 38

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ต่อมาวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 บริ ษทั แก้วลําดวน กรุ๊ ป จํากัด ได้ยื่นอุทธรณ์คดั ค้านคําพิพากษาของศาลชั้นต้นและ
คําร้ องขอทุเลาการบังคับคดี ต่อศาลจังหวัดสระแก้ว โดยเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ศาลอุทรณ์ ได้พิพากษายืนตาม
ศาลชั้นต้น
อย่างไรก็ตาม บริ ษ ทั ย่อยได้บ ันทึ กค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ จํานวน 15.49 ล้านบาท สุ ท ธิ จากยอดคงค้างเจ้าหนี้ การค้า
จํานวน 5.68 ล้านบาท แล้วในงบการเงิน
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ นและดอกเบีย้ ค้ างรับ
แก่บริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน สุ ทธิ
บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด
บริ ษทั สกุลฎ์ ซี อินโนเวชัน่ จํากัด
บริ ษทั โชคนําชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ ง จํากัด
รวม

15,000,000
15,000,000

-

28,095,114
50,046,575
78,141,689

39,507,479
12,188,100
51,695,579

เงินให้กรู้ ะยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริ ษทั
ที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย
เงินต้น
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวม

15,000,000
15,000,000

-

78,021,414
120,275
78,141,689

51,088,100
607,479
51,695,579

-

-

179,334,530 135,997,617
(25,379,514) (33,279,652)
153,955,016 102,717,965

-

-

568,175,651 538,797,466
722,130,667 641,515,431

-

-

675,955,016 625,717,965
46,175,651 15,797,466
722,130,667 641,515,431

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะยาวและดอกเบีย้ ค้ างรับแก่
บริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน สุ ทธิ
บริ ษทั สกุลฎ์ ซี อินโนเวชัน่ จํากัด
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ส่ วนที่ถึงกําหนดรับชําระภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ
บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ
รวม
เงิ น ให้ กู้ยื ม ระยะยาวและดอกเบี้ ยค้า งรั บ แก่ บ ริ ษัท
ที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบไปด้วย
เงินต้น
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวม
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียนอืน่ - เงินมัดจํา
บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด

-

-

100,000

100,000

-

-

เจ้ าหนีก้ ารค้ า
บริ ษทั แก้วลําดวน กรุ๊ ป จํากัด
บริ ษทั โชคนําชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ ง จํากัด
รวม

5,680,549
4,511,781
10,192,330

5,680,549
1,054,610
6,735,159

เจ้ าหนีอ้ นื่
บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด
บริ ษทั โชคนําชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ ง จํากัด
บริ ษทั โชคนําชัย ออโต้ เพลสซิ่ ง จํากัด
รวม

36,926,678
137,640
37,064,318

36,926,678
88,454
37,015,132

186,679
186,679

254,608
254,608

5,954,596

3,224,738

5,954,596

3,224,738

เจ้ าหนีอ้ นื่ – ค่ านายหน้ าค้ างจ่ าย
บริ ษทั โนโซมิ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จํากัด
เจ้ าหนีอ้ นื่ – เงินทดรองรับ
กรรมการ

-

771,200

-

771,200

ค่ าตอบแทนกรรมการค้ างจ่ าย
กรรมการ

-

1,002,495

-

1,002,495

4,592,317
4,592,317

-

ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย
บริ ษทั บลูโซลาร์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
บริ ษทั โชคนําชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ ง จํากัด
รวม

4,592,317
972,210
5,564,527

-

สัญญาเช่า - บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่าอาคารโรงงานกับบริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระยะเวลา
1 มกราคม พ.ศ. 2561 – 30 เมษายน พ.ศ. 2561
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

อัตราค่ าเช่ าต่ อเดือน
ล้านบาท
0.05
0.04
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
สัญญาบริ การ - บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาบริ หารจัดการด้านการเงิน ภาษีและการจัดการทรัพย์สินให้กบั บริ ษทั โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระยะเวลา
1 มกราคม พ.ศ. 2561 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

อัตราค่ าบริการต่ อเดือน
ล้ านบาท
0.15
0.15

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ - บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด
เงิ นให้ กู้ยืมแก่ บริ ษ ัท พลาทรั พย์ จํากัด เป็ นเงิ นให้ กู้ยืมที่ ไม่ มี หลักประกัน โดยคิ ด อัต ราดอกเบี้ ย ร้ อ ยละ 6 ต่ อ ปี และ
มีกาํ หนดชําระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยภายในเดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2563
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ - บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด
เมื่อวันที่ 29 สิ งหาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด เป็ นจํานวน
37.50 ล้านบาท โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ 8.5 ต่อปี และมีกาํ หนดชําระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2561 โดยเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 ได้รับชําระเงินให้กดู้ งั กล่าวเต็มจํานวนแล้ว
ในเดื อนเมษายน พ.ศ. 2562 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั สกุลฎ์ซี อิ นโนเวชัน่ จํากัด เป็ นจํานวน
30.00 ล้านบาท โดยคิดดอกเบี้ ยร้อยละ 8.5 ต่อปี และมีกาํ หนดชําระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ ยภายในวันที่ 31 สิ งหาคม
พ.ศ. 2562 ได้รับชําระเงินกูด้ งั กล่าวเต็มจํานวนแล้ว
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด เป็ นจํานวน
20.00 ล้านบาท โดยคิดดอกเบี้ ยร้อยละ 8.5 ต่อปี และมีกาํ หนดชําระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ ยภายในวันที่ 30 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
เมื่ อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 บริ ษ ทั ได้ท าํ สัญ ญาเงิ นให้กูย้ ืม ระยะสั้นแก่บ ริ ษ ทั สกุลฎ์ซี อิ นโนเวชั่น จํากัด เป็ น
จํานวน 14.00 ล้านบาท โดยคิ ดดอกเบี้ ยร้ อยละ 8.5 ต่อปี และมี กาํ หนดชําระคื นเงิ นต้นพร้ อมดอกเบี้ ยภายในวันที่ 30
ธันวาคม พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด เป็ นจํานวน
16.00 ล้านบาท โดยคิดดอกเบี้ ยร้อยละ 8.5 ต่อปี และมีกาํ หนดชําระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ ยภายในวันที่ 30 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ – บริ ษทั โชคนําชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ ง จํากัด
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 บริ ษทั ย่อย – บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด ได้ทาํ สัญญาเงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่
บริ ษทั โชคนําชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ ง จํากัด เป็ นจํานวน 15 ล้านบาท โดยคิดดอกเบี้ ยในอัตราร้อยละ 9.0 ต่อปี มีกาํ หนด
ชําระคืนภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 ซึ่ งบริ ษทั ย่อยได้รับชําระเงินให้กยู้ มื ดังกล่าวเต็มจํานวนแล้ว
เมื่ อวันที่ 27 มิ ถุนายน พ.ศ. 2562 บริ ษทั ย่อย – บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด ได้ทาํ สัญญาเงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่
บริ ษทั โชคนําชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ ง จํากัด เป็ นจํานวน 15 ล้านบาท โดยคิดดอกเบี้ ยในอัตราร้อยละ 9.0 ต่อปี มีกาํ หนด
ชําระคืนภายในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่ งต่อมาเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริ ษทั ย่อยได้ขยายระยะเวลาชําระคืน
เป็ นวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ - บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด
เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด เป็ นจํานวน
74.90 ล้านบาท โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี มีกาํ หนดชําระคืนทุกเดือนเริ่ มงวดแรกวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
โดยงวดสุ ดท้ายชําระเงินส่ วนที่เหลือวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564
เมื่ อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเงินให้กูย้ ืมระยะยาวแก่บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด เป็ นจํานวน
25.10 ล้านบาท โดยคิ ดดอกเบี้ ยร้ อยละ 7.5 ต่อปี มี กาํ หนดชําระคื นทุ กเดื อนเริ่ มงวดแรกวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 โดย
งวดสุ ดท้ายชําระเงินส่ วนที่เหลือวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด เป็ นจํานวน
38 ล้านบาท โดยคิดดอกเบี้ ยร้อยละ 8.5 ต่อปี มี กาํ หนดชําระคื นทุ กเดื อนเริ่ มงวดแรกวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยงวด
สุ ดท้ายชําระเงินส่ วนที่เหลือวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564
เมื่ อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาให้กูย้ ืมเงินฉบับใหม่โดยรวมสัญญาเงินให้กูย้ ืมระยะยาวแก่บริ ษทั
สกุ ล ฎ์ซี อิ น โนเวชั่น จํากัด ดังกล่ าวข้างต้น โดยถื อ เอายอดเงิ น ต้น ค้างชําระของสั ญ ญาเงิ น กู้ดัง กล่ าวจํานวน 99.33
ล้านบาท เป็ นเงิ นต้นที่ ให้กู้ยืมของสัญญาฉบับนี้ โดยคิ ดอัตราดอกเบี้ ยร้ อยละ 7.5 ต่อปี มี กาํ หนดชําระคื นทุ กเดื อนเริ่ ม
งวดแรกวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดยงวดสุ ดท้ายชําระส่ วนที่เหลือวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2568
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด เป็ นจํานวน
80 ล้านบาท โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 8.5 ต่อปี มีกาํ หนดชําระคืนทุกเดือนเริ่ มงวดแรกวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดย
งวดสุ ด ท้ายชําระเงิ น ส่ ว นที่ เหลื อ ภายในเดื อ นกัน ยายน พ.ศ. 2567 โดย บริ ษ ัท สกุ ล ฎ์ ซี อิ น โนเวชั่น จํา กัด ได้ว าง
หลักประกันเป็ นแม่พิมพ์ผลิตรถบัส และใบหุน้ สามัญในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวของผูถ้ ือหุน้ ท่านหนึ่ง
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ - บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด
เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด เป็ นเงินให้กยู้ มื ที่ไม่มีหลักประกัน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี
สัญญาบริ การ - บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น แมเนจเม้นท์ จํากัด
บริ ษ ัท ทําสั ญ ญาเพื่ อรั บ บริ การด้านการจัดการข้อมู ลสารสนเทศกับ บริ ษ ัท ชัยวัฒ นา กรี น แมเนจเม้นท์ จํากัด โดยมี
รายละเอียดดังนี้

ระยะเวลา
1 มกราคม พ.ศ. 2561 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
1 เมษายน พ.ศ. 2562 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

อัตราค่ าบริการต่ อเดือน
ล้ านบาท
0.27
0.30
0.50

สัญญาบริ การ - บริ ษทั เดวิกา เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย – บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด ได้ทาํ สัญญาเพื่อรับบริ การที่ปรึ กษาทางการเงินกับบริ ษทั เดวิกา
เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระยะเวลา
1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

อัตราค่ าบริการต่ อเดือน
บริษัท
บริษัทย่อย
ล้านบาท
ล้านบาท
0.10
0.10

สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิค – บริ ษทั บลูโซลาร์ เอ็นจีเนียริ่ ง จํากัด
บริ ษ ทั ย่อย - บริ ษ ทั บลูโซลาร์ ฟาร์ ม 3 จํากัด ได้ท าํ สัญญาเพื่อรับความช่ วยเหลื อทางเทคนิ คกับบริ ษทั บลูโซลาร์ เอ็นจี
เนียริ่ ง จํากัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระยะเวลา
1 มกราคม พ.ศ. 2561 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

อัตราค่ าบริการต่ อเดือน
ล้ านบาท
0.05

ภาระคํ้าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กลุ่มบริ ษทั มีภาระจากการคํ้าประกันให้แก่กนั ตามที่กล่าวไว้ใน หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20และ 24
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
10.

สิ นค้ าคงเหลือ สุ ทธิ

ราคาทุน
พ.ศ. 2562
สิ นค้าสําเร็จรู ป
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
เชื้อเพลิง
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม

พ.ศ. 2561

66,894,212 67,077,167 (31,278,255)
277,343,703 369,070,405 (26,919,254)
103,326,838 136,556,125
8,758,743
8,672,401
24,663,205 51,581,792
480,986,701 632,957,890 (58,197,509)

ราคาทุน
พ.ศ. 2562
สิ นค้าสําเร็จรู ป
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
ค่ าเผือ่ การลดลงของมูลค่ าสินค้ าคงเหลือ
ยอดยกมา
ยอดยกไป
พ.ศ. 2562 เพิม่ ขึน้
ลดลง
พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

(7,804,984)
(39,083,239) 27,810,973 35,798,912
12,791,037 (14,128,217) 263,215,486 342,151,151
103,326,838 136,556,125
8,758,743
8,672,401
24,663,205 51,581,792
(7,804,984) 12,791,037 (53,211,456) 427,775,245 574,760,381

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษทั
ค่ าเผือ่ การลดลงของมูลค่ าสินค้ าคงเหลือ
ยอดยกมา
ยอดยกไป
พ.ศ. 2562 เพิม่ ขึน้
ลดลง
พ.ศ. 2562

66,844,212 67,077,167 (31,278,255)
277,343,703 369,070,405 (26,919,254)
103,326,838 136,406,125
24,663,205 51,581,792
472,177,958 624,135,489 (58,197,509)

สุ ทธิ

สุ ทธิ
พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

(7,804,984)
(39,083,239) 27,760,973 35,798,912
12,791,037 (14,128,217) 263,215,486 342,151,151
103,326,838 136,406,125
24,663,205 51,581,792
(7,804,984) 12,791,037 (53,211,456) 418,966,502 565,937,980

ในปี พ.ศ. 2562 กลับรายการขาดทุ นจากการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือจํานวน 4.99 ล้านบาท ได้แสดงรวมอยู่ใน
ต้นทุ นขายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั (พ.ศ. 2561 : ขาดทุ นจากการลดลงของมูลค่า
สิ นค้าคงเหลือ จํานวน 7.28 ล้านบาท)
11.

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน่
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
ลูกหนี้กรมสรรพากร
ภาษีซ้ื อยังไม่ถึงกําหนดชําระ
อื่น ๆ
รวม

78,737,999 95,194,699
10,310,940 8,316,653
603,554
657,988
89,706,927 104,114,906

9,847,856
46,690
9,894,546

7,549,270
283,392
7,832,662
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
12.

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม สุ ทธิ

ประเภทกิจการ

ประเทศ
ทีจ่ ัดตั้ง

บริ ษทั เอ็นเอชเค สปริ ง ผลิตเบาะรถยนต์

กัมพูชา

ชื่อบริษทั
(กัมพูชา) จํากัด

ประเภทกิจการ

ประเทศ
ทีจ่ ัดตั้ง

บริ ษทั เอ็นเอชเค สปริ ง ผลิตเบาะรถยนต์

กัมพูชา

ชื่อบริษทั
(กัมพูชา) จํากัด

ทุนชําระแล้ว

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
สั ดส่ วนถือหุ้นและสิ ทธิออกเสี ยง

เงินลงทุนวิธีส่วนได้ เสี ย

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

USD
3,658,000

USD
3,658,000

25%

25%

9,497,430

6,313,502

ทุนชําระแล้ว

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษทั
สั ดส่ วนถือหุ้นและสิ ทธิออกเสี ยง

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

USD
3,658,000

25%

25%

USD
3,658,000

หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน*
สุ ทธิ

เงินลงทุนราคาทุน
พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

31,083,855 31,083,855
(24,770,353) (24,770,353)
6,313,502

6,313,502

*ในปี พ.ศ. 2561 เนื่ องจากบริ ษทั ร่ วม - บริ ษทั เอ็นเอชเค สปริ ง (กัมพูชา) จํากัด ประสบสภาวะขาดทุนจากการดําเนิ นงาน
อย่างต่อเนื่ อง บริ ษทั จึงพิจารณาบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนดังกล่าวในอัตราร้อยละ 25 ของสิ นทรัพย์สุทธิ ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว
รายละเอียดของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั ต่อไปนี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม (ตามวิธีส่วนได้ เสี ย)
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

6,313,502
(1,174,305)
4,358,233
9,497,430

11,546,574
(127,178)
(5,105,894)
6,313,502
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินของบริ ษทั ร่ วมโดยสรุ ปดังนี้
(หน่ วย : บาท)
พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์อื่น (ไม่รวมเงินสด)
หนี้สินรวม
สิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ร่ วม

56,725,540
297,524,809
(316,260,631)
37,989,718

9,664,376
312,987,672
(297,398,034)
25,254,014

รายได้
ค่าใช้จ่าย
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิสาํ หรับปี

367,095,262
(349,662,333)
17,432,929

277,646,096
(298,069,672)
(20,423,576)

รายการกระทบยอดข้อมูลทางการเงินข้างต้นกับมูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยที่รับรู ้ในงบการเงินรวม
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม (ตามวิธีส่วนได้ เสี ย)
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
สิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ร่ วม
สัดส่ วนเงินลงทุน
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

37,989,718
25%
9,497,430

25,254,014
25%
6,313,502

การบันทึกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมโดยวิธีส่วนได้เสี ยในงบการเงินรวมได้ใช้ขอ้ มูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วม ดังต่อไปนี้
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ข้อมูลทางการเงิน

จัดทําโดยผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ร่ วม
ซึ่ งยังไม่ได้ตรวจสอบโดย
ผูส้ อบบัญชี

ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ร่ วม
แล้ว*

*เมื่อวันที่ 15 สิ งหาคม พ.ศ. 2562 ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ร่ วมได้เสร็ จสิ้ นการตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั ร่ วมสําหรับปี
สิ้ น สุ ดวัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2561 แล้ว โดยงบการเงิ น ที่ ตรวจสอบแล้วดังกล่ าวไม่ แตกต่ างอย่างมี ส าระสํ าคัญ จาก
งบการเงิ นที่ จัดทําโดยผูบ้ ริ ห าร บริ ษ ัท จึ งไม่ ได้ป รั บ ปรุ งส่ วนแบ่ งขาดทุ น จากเงิ น ลงทุ น และผลต่ างจากการแปลงค่า
งบการเงินของบริ ษทั ร่ วมที่เคยรับรู้ไว้ในงบการเงินรวม สําหรับสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
13.

เงินลงทุนในบริษัทย่อย สุ ทธิ

บริษัท

ประเภทกิจการ

บริ ษทั ย่ อยทางตรง
บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด*
บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด

ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
ออกแบบและจําหน่าย
บริ ษทั สกุลฏ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด ยานพาหนะ
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน*
สุ ทธิ

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษทั
สั ดส่ วนเงินลงทุน
ทุนชําระแล้ ว
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

เงินลงทุนวิธีราคาทุน
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

80,000,000 80,000,000
400,000,000 400,000,000

100%
100%

100%
100%

80,000,000
399,999,980

80,000,000
399,999,980

200,000,000 100,500,000

50.01%

50.01%

100,020,000
580,019,980
(3,898,872)
576,121,108

50,260,050
530,260,030
(23,898,872)
506,361,158

*บริ ษทั ได้โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย – บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด จํานวน 20 ล้านบาท ในงบการเงิน
เฉพาะบริ ษทั สําหรับงวดปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
เงินลงทุนในบริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด
ตามที่ ประชุ มวิ สามัญ ผู ้ถื อหุ ้ นของบริ ษ ัทย่อยเมื่ อวันที่ 19 ธั นวาคม พ.ศ. 2561 ได้มี มติ เพิ่ มทุ นจดทะเบี ยนจํานวน 199
ล้านบาท จากทุนจดทะเบี ยนเดิ ม 1 ล้านบาท เป็ นทุนจดทะเบี ยนใหม่เท่ ากับ 200 ล้านบาท โดยชําระแล้วหุ ้นละ 50 บาท
สําหรับหุ น้ สามัญ จํานวน 1,990,000 หุ น้ จากมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท เป็ นจํานวนเงินรวม 99.50 ล้านบาท บริ ษทั ย่อยได้
จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562 บริ ษทั ย่อยได้
เรี ยกชําระค่าหุ น้ เพิ่มเติม จํานวน 1,990,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 50 บาท รวมเป็ นจํานวนเงิน 99.50 ล้านบาท
ในระหว่างปี พ.ศ. 2562 บริ ษ ัท ได้เสร็ จสิ้ นการวัดมูลค่าของสิ น ทรั พย์ที่ ระบุ ได้ที่ ได้ม าและหนี้ สิ น ที่ รับ มาด้วยมูลค่ า
ยุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อ โดยมีมูลค่ายุติธรรมไม่แตกต่างอย่างมีสาระสําคัญ กลุ่มบริ ษทั จึงไม่ได้ปรับปรุ งประมาณการที่เคย
รับรู้ไว้ ณ วันที่ซ้ื อกิจการ
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ตามบัญชี ณ วันที่เข้าลงทุน เป็ นดังนี้
(หน่ วย:บาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ทรัพย์สินระหว่างก่อสร้าง
รวมสิ นทรัพย์

4,280,157
628,600
3,377,944
240,317
72,087,806
80,614,824

เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สิน

80,007,375
17,544
80,024,919

ทุนชําระแล้ว
ขาดทุนสะสม
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ น้

1,000,000
(410,095)
589,905
80,614,824

เงินลงทุนในบริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด
บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยทางอ้อม 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
บริ ษทั ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ต จํากัด
บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จํากัด
บริ ษทั บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จํากัด
รวม

ประเภทกิจการ

(หน่ วย : บาท)
สั ดส่ วนเงินลงทุน

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

ประกอบกิจการให้คาํ ปรึ กษาด้านการ
1,000,000
บริ หารจัดการโครงการพลังงานทดแทน
คัดแยกและจัดการขยะเพื่อเป็ นเชื้อเพลิง
จําหน่ายให้กบั โรงไฟฟ้ า
ผลิตพลังงานไฟฟ้ าจากเชื้อเพลิงขยะ
13,250,000
ส่ งออกชิ้นไม้สับ
10,000,000
ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า
300,000,000
ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า
120,000,000

1,000,000

100%

1,000,000
13,250,000
10,000,000
300,000,000
120,000,000

เงินลงทุนวิธีราคาทุน
พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

100%

999,980

999,980

-

75%

-

750,090

75%
80%
100%
49%

75%
80%
100%
49%

9,938,693 9,938,693
9,599,880 9,599,880
369,999,800 369,999,800
58,800,000 58,800,000
449,338,353 450,088,443

เงินลงทุนในบริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จํากัด
บริ ษทั ย่อยได้นาํ ใบหุน้ ของบริ ษทั ไปเป็ นหลักประกันวงสิ นเชื่อระยะยาวกับสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 24)
เงินลงทุนในบริ ษทั บลู โซลาร์ฟาร์ม 3 จํากัด
บริ ษทั ย่อยได้นาํ ใบหุน้ ของบริ ษทั ไปเป็ นหลักประกันวงสิ นเชื่อระยะยาวกับสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 24)
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
เงินลงทุนในบริ ษทั เวสท์ แมนเนจเม้นท์ 1 จํากัด
เมื่ อวันที่ 9 ตุ ลาคม พ.ศ. 2562 บริ ษ ัทย่อยทางอ้อม - บริ ษ ัท เวสท์ แมนเนจเม้นท์ 1 จํากัด ได้ชาํ ระบัญชี แล้วเสร็ จ โดย ณ วัน
ดังกล่าวบริ ษทั มีหนี้ สินสู งกว่าสิ นทรัพย์ เป็ นจํานวนเงิน 0.84 ล้านบาท ทําให้ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด ไม่ได้รับเงินคืนทุนใน
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมดังกล่าว ณ วันที่ชาํ ระบัญชี
ข้อมูลเพิ่มเติม
งบการเงินรวมนี้ ได้จดั ทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และงบการเงินของ
บริ ษทั ย่อย ดังต่อไปนี้
ร้ อยละของสิ นทรัพย์
ทีร่ วมอยู่ในสิ นทรัพย์ รวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

ชื่อบริษัท
บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด
บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด
บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด

3.00
41.18
12.65

3.01
41.49
8.94

ร้ อยละของรายได้
ทีร่ วมอยู่ ในรายได้ รวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
1.71
17.34
5.93

0.61
12.29
1.10

โดยข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั ย่อยที่กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ถือหุ น้ ทั้งหมดซึ่ งมีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม มีดงั ต่อไปนี้

ชื่อบริษัท
บริ ษทั ย่ อยทางตรง
บริ ษทั ชัยวัฒนา ทริ ม จํากัด

บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด
บริ ษทั ย่ อยทางอ้ อม
บริ ษทั เวสท์ แมนเนจเม้นท์ 1 จํากัด
บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 1 จํากัด
บริ ษทั ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ต จํากัด
บริ ษทั บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จํากัด
รวม

(ร้ อยละ)
(หน่ วย : บาท)
สั ดส่ วนการถือหุ้นและสิ ทธิใน กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ
การออกเสี ยงของส่ วนได้เสี ยที่ จัดสรรสํ าหรับส่ วนได้เสี ยที่ ส่ วนได้เสี ยที่ไม่ มอี าํ นาจ
ไม่ มีอาํ นาจควบคุม
ไม่ มีอาํ นาจควบคุม
ควบคุมสะสม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
49.99

49.99

(2,527,962)
(14,805,072) (11,293,431)

73,676,490

38,741,512

25.00
20.00
51.00

25.00
25.00
20.00
51.00

(562,548)
3,793,856 2,797,950 68,886,164 65,092,308
(11,011,216) (11,585,991) 142,562,654 103,833,820
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปก่อนตัดรายการระหว่างกันของแต่ละบริ ษทั ย่อยที่กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ถือหุ ้นทั้งหมดซึ่ งมีส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมที่มีสาระสําคัญ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดงั นี้
(หน่ วย : พันบาท)
บริษัท สกุลฎ์ ซี อินโนเวชั่น จํากัด บริษัท บลูโซลาร์ ฟาร์ ม 3 จํากัด
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
งบแสดงฐานะการเงินแบบย่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ส่ วนของเจ้าของถือโดยบริ ษทั
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

20,253
73,716
391,483
(173,599)
(164,061)
(74,116)
(73,676)

24,708
76,638
252,382
(154,884)
(120,936)
(39,166)
(38,742)

11,712
16,649
313,773
(24,050)
(183,013)
(66,185)
(68,886)

8,832
19,517
324,331
(65,691)
(159,357)
(62,540)
(65,092)

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ แบบย่อ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิสาํ หรับปี

121,260
(150,876)
(29,616)

22,360
(45,303)
(22,943)

41,959
(34,520)
7,439

41,225
(35,739)
5,486

(14,811)
(14,805)

(11,093)
(11,850)

3,645
3,794

2,688
2,798

(27,647)
(160,103)
183,295
(4,455)

(23,262)
(257,185)
302,756
22,309

21,020
(110)
(18,030)
2,880

(21,291)
105
28,374
7,188

ส่ วนของกําไร (ขาดทุน) ที่เป็ นของ
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
งบกระแสเงินสดแบบย่ อ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ

หน้ า 50

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
14.

เงินลงทุนระยะยาวอืน่ สุ ทธิ
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
ทุนชําระแล้ ว
ชื่อบริษัท

ประเภทกิจการ

พ.ศ. 2562

สั ดส่ วนการลงทุน

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บริ ษทั สหอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย จํากัด ฟอกหนัง
6,000,000
6,000,000
บริ ษทั สหอุตสาหกรรมค้าหนังสัตว์ จํากัด ค้าหนังสัตว์
27,000,000
27,000,000
บริ ษทั นครทองบ้านและที่ดิน จํากัด
รับเหมาก่อสร้าง
18,750,000
18,750,000
บริ ษทั เขตประกอบอุตสาหกรรมฟอกหนัง
ก.ม.30 จํากัด
การจัดการนํ้าเสี ย 64,009,600
64,009,600
บริ ษทั รักษ์บา้ นเรา จํากัด
ผลิตไฟฟ้ า
176,000,000 176,000,000
บริ ษทั แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชนั่
รับเหมาก่อสร้าง
จํากัด
โรงไฟฟ้ า
1,050,000,000 1,050,000,000
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยของเงินลงทุน

เงินลงทุนวิธีราคาทุน
พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

2.27%
2.22%
0.66%

2.27%
2.22%
0.66%

390,000
250,000
650,000

390,000
250,000
650,000

1.20%
9.09%

1.20%
9.09%

771,200
16,000,000

771,200
16,000,000

5.00%

5.00% 122,500,000 122,500,000
140,561,200 140,561,200
(4,650,000) (4,650,000)

สุ ทธิ

135,911,200 135,911,200
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ทุนชําระแล้ ว
ชื่อบริษัท

ประเภทกิจการ

บริ ษทั สหอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย จํากัด ฟอกหนัง
บริ ษทั สหอุตสาหกรรมค้าหนังสัตว์ จํากัด ค้าหนังสัตว์
บริ ษทั นครทองบ้านและที่ดิน จํากัด
รับเหมาก่อสร้าง
บริ ษทั เขตประกอบอุตสาหกรรมฟอกหนัง
ก.ม.30 จํากัด
การจัดการนํ้าเสี ย
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยของเงินลงทุน
สุ ทธิ

สั ดส่ วนการลงทุน

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

6,000,000
27,000,000
18,750,000

6,000,000
27,000,000
18,750,000

1.67%
2.22%
0.66%

64,009,600

64,009,600

1.20%

เงินลงทุนวิธีราคาทุน
พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

1.67%
2.22%
0.66%

300,000
250,000
650,000

300,000
250,000
650,000

1.20%

771,200
1,971,200
(650,000)

771,200
1,971,200
(650,000)

1,321,200

1,321,200

หน้ า 51

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
15.

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ สุ ทธิ
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
อุปกรณ์ และ
เครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้

ทีด่ นิ

ส่ วนปรับปรุ ง
ทีด่ นิ

อาคาร

เครื่องตกแต่ งและ
ติดตั้งสํ านักงาน

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่ างก่ อสร้ าง

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชี สุ ทธิ

416,309,421
280,678,308
696,987,729

94,640,099
(3,047,491)
91,592,608

533,440,395
(275,209,259)
258,231,136

1,502,688,465
(269,294,312)
1,233,394,153

109,014,574
(84,457,324)
24,557,250

39,789,934
(23,985,192)
15,804,742

60,220,838
(29,324,478)
30,896,360

159,064,042
159,064,042

2,915,167,768
280,678,308
(685,318,056)
2,510,528,020

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี สุ ทธิ
ซื้ อสิ นทรัพย์
ส่ วนเกินราคาประเมินที่ดิน
ขายสิ นทรัพย์ สุ ทธิ
ตัดจําหน่าย สุ ทธิ
โอนเข้า (ออก) สิ นทรัพย์ สุ ทธิ
ค่าเสื่ อมราคา
มูลค่าตามบัญชีปลายปี สุ ทธิ

696,987,729
1,935,915
698,923,644

91,592,608
184,850
1,500,000
(5,603,107)
87,674,351

258,231,136
27,637
4,933,945
(9,857,129)
253,335,589

1,233,394,153
62,424,011
(51,578,892)
(9,514,783)
33,854,929
(85,987,803)
1,182,591,615

24,557,250
2,481,677
(212,572)
399,155
(4,802,049)
22,423,461

15,804,742
1,115,077
(25,613)
(23,167)
483,000
(3,061,877)
14,292,162

30,896,360
12,845,249
(196,166)
(4,735,141)
38,810,302

159,064,042
166,805,193
(41,171,029)
284,698,206

2,510,528,020
245,883,694
1,935,915
(52,013,243)
(9,537,950)
(114,047,106)
2,582,749,330

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชี สุ ทธิ

416,309,421
282,614,223
698,923,644

96,324,949
(8,650,598)
87,674,351

538,401,977
(285,066,388)
253,335,589

1,492,891,629
(310,300,014)
1,182,591,615

110,235,474
(87,812,013)
22,423,461

40,593,998
(26,301,836)
14,292,162

64,200,288
(25,389,986)
38,810,302

284,698,206
284,698,206

3,043,655,942
282,614,223
(743,520,835)
2,582,749,330

หน้ า 52

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษทั
อุปกรณ์ และ เครื่องตกแต่ งและ
เครื่องมือเครื่องใช้
ติดตั้งสํ านักงาน

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่ างก่ อสร้ าง

รวม

ทีด่ นิ

อาคาร

เครื่องจักร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชี สุ ทธิ

234,963,422
267,516,478
502,479,900

309,189,280
(228,832,697)
80,356,583

502,660,281
(224,814,190)
277,846,091

107,023,304
(84,160,618)
22,862,686

35,607,403
(22,598,782)
13,008,621

47,101,376
(28,713,494)
18,387,882

11,806,282
11,806,282

1,248,351,348
267,516,478
(589,119,781)
926,748,045

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี สุ ทธิ
ซื้ อสิ นทรัพย์
ขายสิ นทรัพย์ สุ ทธิ
ตัดจําหน่าย สุ ทธิ
โอนเข้า (ออก) สิ นทรัพย์ สุ ทธิ
ค่าเสื่ อมราคา
มูลค่าตามบัญชีปลายปี สุ ทธิ

502,479,900
502,479,900

80,356,583
4,933,945
(5,058,181)
80,232,347

277,846,091
61,224,063
(51,578,892)
(9,514,783)
31,647,429
(34,881,686)
274,742,222

22,862,686
2,450,827
(207,414)
399,155
(4,459,179)
21,046,075

13,008,621
1,060,771
(3)
(23,167)
483,000
(2,334,453)
12,194,769

18,387,882
5,065,450
(196,166)
(3,507,162)
19,750,004

11,806,282
27,491,744
(37,463,529)
1,834,497

926,748,045
97,292,855
(51,982,475)
(9,537,950)
(50,240,661)
912,279,814

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชี สุ ทธิ

234,963,422
267,516,478
502,479,900

314,123,225
(233,890,878)
80,232,347

489,455,996
(214,713,774)
274,742,222

108,226,242
(87,180,167)
21,046,075

36,417,361
(24,222,592)
12,194,769

43,301,026
(23,551,022)
19,750,004

1,834,497
1,834,497

1,228,321,769
267,516,478
(583,558,433)
912,279,814

หน้ า 53

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่ ดิน อาคารและเครื่ องจักร ในงบการเงิ นรวมราคาตามบัญชี จํานวน 1,628.47 ล้านบาท
(พ.ศ. 2561 : จํานวน 1,625.48 ล้านบาท) และในงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ราคาตามบัญชี จํานวน 387.33 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 :
จํานวน 361.87 ล้านบาท) นําไปเป็ นหลักประกันเงินกูย้ ืมกับธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ งตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 20 และข้อ 24
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 อาคาร เครื่ องจักรและอุปกรณ์ ราคาทุน 456.44 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 488.78 ล้านบาท)
ในงบการเงิ น รวม และราคาทุ น 422.02 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 455.02 ล้านบาท) ในงบการเงิ น เฉพาะบริ ษ ัท ได้
ตัดค่าเสื่ อมราคาเต็มจํานวนแล้วแต่ยงั คงใช้งานอยู่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริ ษทั มี สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ราคาทุน 214.64 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 :
100.03 ล้านบาท) ในงบการเงินรวม และราคาทุน 189.64 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 77.03 ล้านบาท) ในงบการเงินเฉพาะบริ ษทั
ในระหว่างปี พ.ศ. 2562 บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด ได้วา่ จ้างบริ ษทั สยาม แอพเพรสซัล แอนด์ เซอร์ วิส จํากัด ซึ่ ง
เป็ นบริ ษทั ประเมินราคาสิ นทรัพย์อิสระทําการประเมินราคาที่ดินใหม่ ซึ่ งบริ ษทั ประเมินราคาได้ใช้วิธีการประเมิน
ราคาแบบวิธีเปรี ยบเทียบตลาด (Market Approach)
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ มีดงั นี้

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
เพิ่มระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ส่ วนเกินทุนจากการ
ตีราคาสิ นทรัพย์
280,678,308
1,935,915
282,614,223

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ผลของภาษีเงินได้
รอตัดบัญชี
(56,135,661)
(387,184)
(56,522,845)

สุ ทธิ
224,542,647
1,548,731
226,091,378

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
เพิ่มระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
ส่ วนเกินทุนจากการ
ผลของภาษีเงินได้
ตีราคาสิ นทรัพย์
รอตัดบัญชี
267,516,478
(53,503,295)
267,516,478
(53,503,295)

สุ ทธิ
214,013,183
214,013,183

หน้ า 54

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
16.

ทีด่ นิ ทีไ่ ม่ ได้ ใช้ ดาํ เนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ดาํ เนิ นงานจํานวนเงิน 43.22 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561:
จํานวนเงิน 43.22 ล้านบาท) บริ ษทั ย่อยทางอ้อม- บริ ษทั บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จํากัด ได้นาํ ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ดาํ เนินงานเป็ น
หลักประกันสิ นเชื่อกับสถาบันการเงิน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20 และ 24

17.

สิ นทรัพย์ไม่ มตี วั ตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สุ ทธิ
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระหว่ างติดตั้ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี สุ ทธิ

รวม

3,099,250
(697,780)
2,401,470

11,134,591
11,134,591

14,233,841
(697,780)
13,536,061

2,401,470

11,134,591
33,500
(11,168,091)
-

13,536,061
33,500
(1,458,125)
12,111,436

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี สุ ทธิ
ซื้ อสิ นทรัพย์
โอนเข้า(โอนออก)
ค่าตัดจําหน่าย
มูลค่าตามบัญชีปลายปี สุ ทธิ

11,168,091
(1,458,125)
12,111,436

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี สุ ทธิ

14,267,341
(2,155,905)
12,111,436

-

14,267,341
(2,155,905)
12,111,436

หน้ า 55

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระหว่ างติดตั้ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี สุ ทธิ

รวม

3,028,250
(668,083)
2,360,167

11,134,591
11,134,591

14,162,841
(668,083)
13,494,758

2,360,167

11,134,591
33,500
(11,168,091)
-

13,494,758
33,500
(1,442,703)
12,085,555

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี สุ ทธิ
ซื้ อสิ นทรัพย์
โอนเข้า(โอนออก)
ค่าตัดจําหน่าย
มูลค่าตามบัญชีปลายปี สุ ทธิ

11,168,091
(1,442,703)
12,085,555

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี สุ ทธิ

14,196,341
(2,110,786)
12,085,555

-

14,196,341
(2,110,786)
12,085,555

หน้ า 56

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
18.

สิ ทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ ายไฟฟ้า สุ ทธิ
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท

19.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี สุ ทธิ

67,112,870
(3,076,773)
64,036,097

-

สํ าหรับสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี สุ ทธิ
ค่าตัดจําหน่าย
มูลค่าตามบัญชีปลายปี สุ ทธิ

64,036,097
(4,474,191)
59,561,906

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
ค่าตัดจําหน่าย
มูลค่าตามบัญชี สุ ทธิ

67,112,870
(7,550,964)
59,561,906

-

สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียนอืน่
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
ภาษีเงินได้ถกู หัก ณ ที่จ่าย
เงินมัดจํา
อื่น ๆ
รวม

548,721
3,705,250
439,874
4,693,845

3,182,998
3,649,530
439,874
7,272,402

257,350
257,350

994,413
351,630
1,346,043

หน้ า 57

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
20.

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
- ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
- ทรัสต์รีซีท
- เงินกูย้ มื ระยะสั้นอื่น
- เงินกูย้ มื ระยะสั้นตามสัญญาขายลดหนี้
(หมายเหตุ 8)
รวม

-

9,925,754

-

9,925,754

129,000,000
81,010,975
-

100,000,000
135,382,707
32,000,000

80,000,000
81,010,975
-

80,000,000
135,382,707
-

101,186,144
311,197,119

113,710,659
391,019,120

101,186,144
262,197,119

113,710,659
339,019,120

หน้ า 58

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั มีรายละเอียดเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ดังนี้
งบการเงินรวม
(หน่ วย : ล้านบาท)
ประเภทเงินกู้

วงเงิน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

ใช้ ไป
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

อัตราดอกเบีย้

เงือ่ นไขการชําระ

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

81.00

75.00

-

9.92

ร้อยละ 7.28-7.38 ต่อปี
(ร้อยละ 7.28-7.38 ต่อปี )

ชําระดอกเบี้ยทุกเดือน

ตัว๋ แลกเงิน

80.00

80.00

-

-

ร้อยละ 5.00-6.00 ต่อปี
(ร้อยละ 5.00-6.00 ต่อปี )

ชําระดอกเบี้ยทุกเดือนและเงินต้นจะครบกําหนดชําระภายใน 3 เดือน
นับจากวันที่ในตัว๋ แลกเงิน

129.00

100.00

MOR – 2.00% ต่อปี
(ร้อยละ 5.65 ต่อปี )

ชําระดอกเบี้ยทุกเดือนและเงินต้นจะครบกําหนดชําระภายใน 1-3 เดือน
นับจากวันที่ในตัว๋ สัญญาใช้เงิน

81.01

135.38

ร้อยละ 4.07 - 5.43 ต่อปี
(ร้อยละ 3.03-4.87 ต่อปี )

ชําระดอกเบี้ยทุกเดือนและเงินต้นจะครบกําหนดชําระภายใน 6 เดือน
นับจากวันที่ได้รับเงินกู้

ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
660.00

620.00

เงินกูย้ มื ระยะสั้น-ทรัสต์รีซีท
เงินกูย้ มื ระยะสั้นอื่น

65.00

32.00

-

32.00

ร้อยละ 6.00 ต่อปี

ชําระดอกเบี้ยทุกเดือนและเงินต้นจะครบกําหนดชําระภายในวันที่ 20
มีนาคม พ.ศ. 2562

เงินกูย้ มื ตามสัญญาขาย
ลดหนี้กบั สถาบันการเงิน*

360.00

360.00

101.19

113.71

MRR - 2.125% ต่อปี

---

หน้ า 59

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
งบการเงินเฉพาะบริษัท
(หน่ วย : ล้านบาท)
ประเภทเงินกู้

วงเงิน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

ใช้ ไป
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

อัตราดอกเบีย้

เงือ่ นไขการชําระ

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

60.00

65.00

-

9.92

ร้อยละ 7.28-7.38 ต่อปี
(ร้อยละ 7.28-7.38 ต่อปี )

ชําระดอกเบี้ยทุกเดือน

ตัว๋ แลกเงิน

80.00

80.00

-

-

ร้อยละ 5.00-6.00 ต่อปี
(ร้อยละ 5.00-6.00 ต่อปี )

ชําระดอกเบี้ยทุกเดือนและเงินต้นจะครบกําหนดชําระภายใน 3 เดือน
นับจากวันที่ในตัว๋ แลกเงิน

80.00

80.00

MOR – 2.00% ต่อปี
(ร้อยละ 5.65 ต่อปี )

ชําระดอกเบี้ยทุกเดือนและเงินต้นจะครบกําหนดชําระภายใน 1-3 เดือน
นับจากวันที่ในตัว๋ สัญญาใช้เงิน

81.01

135.38

ร้อยละ 4.07 – 5.43 ต่อปี
(ร้อยละ 3.03-4.87 ต่อปี )

ชําระดอกเบี้ยทุกเดือนและเงินต้นจะครบกําหนดชําระภายใน 6 เดือน
นับจากวันที่ได้รับเงินกู้

101.19

113.71

MRR - 2.125% ต่อปี

---

ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้น-ทรัสต์รีซีท
เงินกูย้ มื ตามสัญญาขาย
ลดหนี้กบั สถาบันการเงิน*

620.00

360.00

620.00

360.00

*เงินกูย้ มื ตามสัญญาขายโอนสิ ทธิเรี ยกร้องในลูกหนี้ การค้า บริ ษทั ได้ทาํ การขายสิ ทธิ เรี ยกร้องในลูกหนี้ การค้าซึ่ งเป็ น “แบบมีสิทธิ เรี ยกร้องความเสี ยหาย” กับทางบริ ษทั ได้ให้แก่ธนาคารพาณิ ชย์
แห่งหนึ่ง ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8

หน้ า 60

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
หลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน
ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างและเครื่ องจักรบางส่ วนของบริ ษทั และที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างและที่ดินที่ไม่ได้ใช้ดาํ เนินงาน
ของบริ ษ ัท ย่อ ย ตามหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ข้อ 15 และ 16 บวกด้วยผลประโยชน์ จ ากการประกัน อัค คี ภ ัย
ทรัพย์สินดังกล่าว เงินฝากประจําตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 และกรรมการบริ ษทั บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
และผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อยร่ วมกันคํ้าประกัน รวมทั้งห้ามนําเครื่ องจักรของบริ ษทั ไปก่อภาระผูกพันใดๆ
21.

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
เจ้ าหนีก้ ารค้ า
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)
บริ ษทั อื่น
รวม
เจ้ าหนีอ้ นื่
บุคคลหรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)
บริ ษทั อื่น
ค่านายหน้าค้างจ่ายบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)
ค่านายหน้าค้างจ่าย
เงินทดรองรับ-บุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 9)
เงินทดรองรับ - บริ ษทั อื่น
เงินเดือนค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย – บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 9)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย – บริ ษทั อื่น
ค่าตอบแทนกรรมการค้างจ่าย (หมายเหตุ 9)
เงินรับล่วงหน้าค่าสิ นค้า
เงินมัดจํารับล่วงหน้าอื่น
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
รวม
รวมเจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่

10,192,330
193,121,364
203,313,694

6,735,159
232,258,029
238,993,188

188,880,726
188,880,726

225,132,309
225,132,309

37,064,318
26,299,481
5,954,596
3,115,057

37,015,132
36,878,943
3,224,738
6,244,235

186,679
25,743,003
5,954,596
3,115,057

254,608
35,484,196
3,224,738
6,209,235

43,378
6,173,033

771,200
40,000
11,851,826

4,719,468

771,200
11,083,349

5,564,527
15,534,243
6,052,255
6,050,644
111,851,532
315,165,226

4,592,317
16,675,531
1,002,495
54,231,346
7,156
6,255,975
178,790,894
417,784,082

5,845,089
2,352,255
5,443,600
53,359,747
242,240,473

8,085,550
1,002,495
24,626,347
5,371,937
96,113,655
321,245,964

หน้ า 61

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
22.

หุ้นกู้
รายละเอียดหุน้ กู้ สุ ทธิ มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
หุน้ กู้
หัก ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
สุ ทธิ

631,400,000
(631,400,000)
-

631,400,000
631,400,000

เมื่อวันที่ 23 สิ งหาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ได้ออกจําหน่ายหุ ้นกู้ ชนิ ดระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีหลักประกัน
ในมูลค่าเสนอขายรวม 337.1 ล้านบาท (หุ น้ กู้ 337,100 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) โดยมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่
ร้อยละ 5.75 ต่อปี กําหนดไถ่ถอนเงินต้นทั้งจํานวนในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 บริ ษทั ได้ออกจําหน่ายหุ ้นกู้ ชนิ ดระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีหลักประกัน
ในมูลค่าเสนอขายรวม 294.30 ล้านบาท (หุ ้นกู้ 294,300 หน่ วย มูลค่าที่ ตราไว้หน่ วยละ 1,000 บาท) โดยมีอตั ราดอกเบี้ ย
คงที่ร้อยละ 5.80 ต่อปี กําหนดไถ่ถอนเงินต้นทั้งจํานวนในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563
ภายใต้รายละเอี ยดของหุ ้นกูท้ ี่ ออกมาแล้วนั้น บริ ษทั ต้องปฏิ บตั ิตามเงื่อนไขสําคัญบางประการ เช่น การดํารงสัดส่ วน
หนี้สินทางการเงินสุ ทธิต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ในอัตราส่ วนไม่เกิน 3:1 เป็ นต้น
23.

หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน สุ ทธิ
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
สุ ทธิ

161,666,640 137,780,028 141,980,342 109,431,758
(7,463,713) (12,110,548) (5,789,225) (8,762,279)
154,202,927 125,669,480 136,191,117 100,669,479
(48,965,153) (33,301,518) (39,515,730) (26,313,329)
105,237,774 92,367,962 96,675,387 74,356,150

หน้ า 62

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
รายละเอียดหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน สุ ทธิ มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ไม่เกิน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม
24.

48,965,153
105,237,774
154,202,927

33,301,518
92,367,962
125,669,480

39,515,730
96,675,387
136,191,117

26,313,329
74,356,150
100,669,479

เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุ ทธิ
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
วงเงินสิ นเชื่อเงินกู้ยมื ระยะยาว
วงเงิน 100.00 ล้านบาท
วงเงิน 200.00 ล้านบาท
วงเงิน 500.00 ล้านบาท
วงเงิน 57.15 ล้านบาท
รวม
หัก ค่าธรรมเนียมทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หัก ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
สุ ทธิ

58,033,575
89,466,558 58,033,575 89,466,558
160,270,000 178,390,000
406,600,000 466,600,000
45,566,000
54,254,000
670,469,575 788,710,558 58,033,575 89,466,558
(5,302,015) (6,109,415)
665,167,560 782,601,143 58,033,575 89,466,558
(123,372,337) (119,152,745) (34,564,337) (32,344,745)
541,795,223 663,448,398 23,469,238 57,121,813

รายการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
เพิม่ ขึ้นระหว่างปี
จ่ายชําระระหว่างปี
ตัดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

782,601,143
1,200,000
(119,440,983)
807,400
665,167,560

89,466,558
1,200,000
(32,632,983)
58,033,575

หน้ า 63

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
รายละเอียดเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดงั นี้

วงเงิน

วงเงิน
(พันบาท)

ยอดคงเหลือ
พ.ศ. 2562
(พันบาท)

ยอดคงเหลือ
พ.ศ. 2561
(พันบาท)

1

100,000

58,034

89,466

เมื่อวันที่ 20 สิ งหาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั กับสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ งได้ตกลง ทําสัญญา
เงิ นกู้ระยะยาวคิ ดดอกเบี้ ยในอัตรา MLR-2.75 ต่ อปี คิ ดเป็ นร้ อยละ 7.025 ต่ อปี โดย
มีกาํ หนดชําระคืนเงินต้นทุกเดือน ๆ ละอย่างน้อย 2.97 ล้านบาท เป็ นระยะเวลา 36 งวด

2

200,000

160,270

178,390

เมื่ อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 บริ ษ ัทย่ อยกับสถาบัน การเงิ น แห่ งหนึ่ งได้ตกลง
ทําสัญญาเงินกูร้ ะยาว โดยมีกาํ หนดชําระคืนเงินต้นทุกเดือน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

เงือ่ นไขการชําระ

1 – 131
132

งวดที่

บาท
1,510,000 ต่อเดือน
เงินต้นคงเหลือทั้งจํานวน

โดยมีอตั ราดอกเบี้ย ดังนี้
งวดที่
1 – 24
25 – 60
61 เป็ นต้นไป
3

500,000

406,600

466,600

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 บริ ษทั ย่อยกับสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ งได้ตกลงทํา
สัญญาเงินกูร้ ะยาว คิดดอกเบี้ยในอัตรา THBFIX 6 บวกร้อยละ 3.5 ต่อปี โดยมีกาํ หนด
ชําระคืนเงินต้นทุกไตรมาส ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1–2
3–6
7 – 14
15 – 18
19 – 30
31

4

57,150

45,566

54,254

งวดที่

บาท
16,700,000 ต่อไตรมาส
15,000,000 ต่อไตรมาส
15,500,000 ต่อไตรมาส
16,500,000 ต่อไตรมาส
16,700,000 ต่อไตรมาส
เงินต้นคงเหลือทั้งจํานวน

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2560 บริ ษทั ย่อยกับสถาบันการเงิ นแห่ งหนึ่ งได้ตกลงทํา
สัญญาเงินกูร้ ะยาว คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ต่อปี โดยมีกาํ หนดชําระคืนเงินต้นทุกไตร
มาส ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1 – 78
79

670,470

ร้ อยละต่ อปี
MLR ลบร้อยละ 0.75
MLR ลบร้อยละ 0.50
MLR

งวดที่

บาท
724,000 ต่อไตรมาส
เงินต้นคงเหลือทั้งจํานวน

788,710

ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาเงินกูย้ มื ข้างต้น บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการรักษาระดับอัตราส่ วน
หนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ การจ่ายเงินปันผล การก่อหนี้สินเพิ่มขึ้น เป็ นต้น
หน้ า 64

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
หลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน
เงิ นฝากสถาบันการเงิ นของบริ ษ ทั ย่อยตามหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นข้อ 7 หุ ้นสามัญของบริ ษ ัทย่อยตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 13 ที่ ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยและที่ดินที่ ไม่ได้ดาํ เนิ นงานของบริ ษทั ย่อย
ทางอ้อม ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 และ 16 รวมทั้งบริ ษทั และกรรมการของบริ ษทั ร่ วมกันคํ้าประกัน
25.

หนีส้ ิ นหมุนเวียนอืน่
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้สรรพากร
ภาษีขายรอเรี ยกเก็บ
อื่น ๆ
รวม

26.

1,671,022
4,289,346
1,859,046
7,656,222
15,475,636

2,035,539
5,050,397
1,851,364
7,985,944
16,923,244

1,042,615
3,828,779
6,742,341
11,613,735

1,191,329
4,920,935
6,366,406
12,478,670

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงานระยะยาว
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการเลิกจ้างหรื อเกษียณอายุ
ต้นทุนดอกเบี้ย
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
จ่ายชําระผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี
มูลค่าตามบัญชีปลายปี
หัก: หนี้สินผลประโยชน์พนักงานที่จะถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
สุ ทธิ

29,484,068
7,444,951
553,354
11,717,848
(7,507,024)
41,693,197
(9,449,773)
32,243,424

พ.ศ. 2561
28,100,608
2,527,861
683,207
(1,827,608)
29,484,068
(153,202)
29,330,866

หน้ า 65

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการเลิกจ้างหรื อเกษียณอายุ
ต้นทุนดอกเบี้ย
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
จ่ายชําระผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี
มูลค่าตามบัญชีปลายปี
หัก: หนี้สินผลประโยชน์พนักงานที่จะถึงกําหนดใน 1 ปี
สุ ทธิ

26,258,019
9,796,568
529,992
11,741,257
(7,507,024)
40,818,812
(9,449,773)
31,369,039

25,318,010
2,144,495
623,122
(1,827,608)
26,258,019
(153,202)
26,104,817

รายการเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที่รับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสรุ ปได้ดงั นี้

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการเลิกจ้างหรื อเกษียณอายุ
ต้นทุนดอกเบี้ย
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รวม

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

7,444,951
553,354
11,717,848
19,716,153

2,527,861
683,207
3,211,068

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการเลิกจ้างหรื อเกษียณอายุ
ต้นทุนดอกเบี้ย
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รวม

9,796,568
529,992
11,741,257
22,067,817

2,144,495
623,122
2,767,617

หน้ า 66

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่สาํ คัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
สํ าหรับพนักงาน
สํ าหรับพนักงาน
รายเดือน
รายวัน
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการลาออก

1.47%-1.80%
2.26%-3.32%
0%-42%

1.51%
2.70%
0%-52%

31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
สํ าหรับพนักงาน
สํ าหรับพนักงาน
รายเดือน
รายวัน
2.19%-3.13%
2.20%
0%-42%

2.65%
1.75%
0%-56%

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
สํ าหรับพนักงาน
สํ าหรับพนักงาน
สํ าหรับพนักงาน
สํ าหรับพนักงาน
รายเดือน
รายวัน
รายเดือน
รายวัน
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการลาออก

1.47%
3.32%
0%-38%

1.51%
2.70%
0%-52%

2.19%
2.20%
0%-42%

2.65%
1.75%
0%-56%

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
ผลกระทบต่ อภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงานทีก่ าํ หนดไว้
การเพิม่ ขึน้
การลดลง
การเปลีย่ นแปลง
ของข้ อสมมติ
ของข้ อสมมติ
ในข้ อสมมติ
2562
2561
2562
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว้
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน
(ขึ้นกับช่วงอายุ)

ร้อยละ 0.50%
ร้อยละ 0.50%
ร้อยละ 0.50%

ลดลง 2.81%
เพิ่มขึ้น 2.90%
ลดลง 3.04%

ลดลง 2.58%
เพิ่มขึ้น 3.20%
ลดลง 3.54%

เพิ่มขึ้น 2.98%
ลดลง 2.78%
เพิ่มขึ้น 3.20%

เพิ่มขึ้น 2.71%
ลดลง 3.20%
เพิ่มขึ้น 3.50%

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลกระทบต่ อภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงานทีก่ าํ หนดไว้
การเพิม่ ขึน้
การลดลง
การเปลีย่ นแปลง
ของข้ อสมมติ
ของข้ อสมมติ
2562
2561
2562
ในข้ อสมมติ
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว้
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
(ขึ้นกับช่วงอายุ)

ร้อยละ 0.50%
ร้อยละ 0.50%
ร้อยละ 0.50%

ลดลง 2.77%
เพิ่มขึ้น 2.86%
ลดลง 2.98%

ลดลง 2.56%
เพิ่มขึ้น 3.15%
ลดลง 3.38%

เพิม่ ขึ้น 2.92%
ลดลง 2.74%
เพิ่มขึ้น 3.14%

2561

2561

เพิม่ ขึ้น 2.68%
ลดลง 3.02%
เพิ่มขึ้น 3.54%
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้ อา้ งอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ขอ้ สมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบตั ิ
สถานการณ์ ดงั กล่าวยากที่ จะเกิ ดขึ้ น และการเปลี่ ยนแปลงในข้อสมมติ อาจมี ความสัม พันธ์กนั ในการคํานวณการ
วิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติฐานหลักได้ใช้
วิธีเดียวกันกับ (มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้คาํ นวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่
ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ณ วัน สิ้ น รอบระยะเวลารายงาน)ในการคํานวณหนี้ สิ น บําเหน็ จ
บํานาญที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน
เมื่ อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 พระราชบัญ ญัติคุม้ ครองแรงงาน (ฉบับ ที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ป ระกาศลงในราชกิ จจา
นุเบกษา ซึ่ งได้กาํ หนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณี นายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลูกจ้างซึ่ งทํางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไป
ให้มีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วัน กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 5 พฤษภาคม
พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็ นการแก้ไขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจาก
งาน และมีผลกระทบให้กลุ่มบริ ษทั มีหนี้ สินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 5.62 ล้านบาท ในงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ บริ ษทั บันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ตน้ ทุนบริ การในอดีต
เป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จในปี พ.ศ. 2562
27.

รายได้ อนื่
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
รายได้ค่าบริ หารจัดการ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้จากการผลิตภัณฑ์พลอยได้
เงินปันผลรับ
รายได้ค่าเช่า
อื่น ๆ
รวม

28.

2,039,737
1,432,657
66,400
5,211,383
29,117,970
37,868,147

3,000,000
302,484
21,908,994
1,707,800
5,902,552
27,949,964
60,771,794

3,839,737
52,298,295
55,600
5,211,383
27,560,377
88,965,392

4,800,000
49,992,844
21,908,994
80,000
5,435,262
27,429,104
109,646,204

ทุนเรือนหุ้น
เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2561 ผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนจาก
เดิมทุนจดทะเบียน 819,047,963 บาท (จํานวนหุ ้น 819,047,963 มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท) เป็ นทุนจดทะเบียน 619,047,963
บาท (จํานวนหุ ้น 619,047,963 มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท) และพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมทุนจดทะเบียน
619,047,963 บาท (จํานวนหุ ้น 619,047,963 มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท) เป็ นทุนจดทะเบี ยน 749,735,866 บาท (จํานวนหุ ้น
749,735,866 มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท) เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (CWT-W4)
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 มีผมู้ าใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ จํานวน 11,055,165 หุ ้น ในราคา
3 บาทต่อหุ ้น บริ ษทั ได้รับเงินค่าหุ ้น จํานวน 33.16 ล้านบาท โดยบริ ษทั ได้เพิ่มทุนชําระแล้วของบริ ษทั จากหุ ้นสามัญ
จํานวน 619,047,963 หุ ้น เป็ น 630,103,128 หุ ้น ในมูลค่าที่ ตราไว้ หุ ้นละ 1 บาท หุ ้นเพิ่มทุ นดังกล่าวได้รับชําระเต็ม
มูลค่าแล้วและบริ ษทั ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนชําระแล้วกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562
เมื่ อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 ในการประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้นครั้ งที่ 1/2562 ผูถ้ ื อหุ ้นมี มติ อนุ ม ัติลดทุ นจดทะเบี ยน
จํานวน 119.64 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 749.74 ล้านบาท (จํานวน 749,735,866 หุ ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1
บาท) เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่เท่ากับ 630.10 ล้านบาท (จํานวน 630,103,128 หุ ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ซึ่ ง
บริ ษทั ได้จดทะเบียนการลดทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562
เมื่ อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 ในการประชุ มสามัญ ผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2562 ผูถ้ ื อหุ ้นมี มติ อนุ มตั ิเพิ่มทุ นจดทะเบี ยน
จํานวน 61.91 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 630.10 ล้านบาท (จํานวน 630,103,128 หุ น้ ในมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท)
เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่เท่ากับ 692.01 ล้านบาท (จํานวน 692,007,924 หุ ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เพื่อรองรับ
การเสนอขายหุ น้ สามัญเพิ่มทุนแบบอํานาจทัว่ ไป ซึ่ งบริ ษทั ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 29
เมษายน พ.ศ. 2562
29.

เงินปันผล
เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2561 ผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุ มตั ิจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสด
สําหรับผลการดําเนิ นงานสําหรับปี พ.ศ. 2560 ในอัตราหุ ้นละ 0.0329 บาท ต่อหุ ้น รวมเป็ นเงิน 20.36 ล้านบาท โดย
บริ ษทั ได้ให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2562 ผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุ มตั ิจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสด
สําหรับผลการดําเนิ นงานสําหรับปี พ.ศ. 2561 ในอัตราหุ ้นละ 0.0329 บาท ต่อหุ ้น รวมเป็ นเงิน 20.73 ล้านบาท โดย
บริ ษทั ได้ให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562

30.

สํ ารองตามกฎหมาย
ตามมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั หาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั จะต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้
เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
ทุนสํารองนี้ จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเป็ น
เงินปันผลได้
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
31.

ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคลคํานวณขึ้นจากกําไรก่อนภาษีเงินได้สาํ หรับปี คูณด้วยอัตราภาษี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ภาษีเงินได้ ปีปัจจุบัน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการ
เกิดผลแตกต่างชัว่ คราวและกลับรายการ
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแี่ สดงในงบกําไรขาดทุน

32,538,091

33,310,511

29,367,352

32,018,578

32,538,091

33,310,511

29,367,352

32,018,578

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่ม บริ ษ ทั มี ผลขาดทุ นทางภาษี ที่ ยงั ไม่ ได้ใช้ และไม่ ได้นําไปรวมในการคํานวณ
สิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญ ชี เพื่ อรั บรู้ ในงบแสดงฐานะการเงิ นเป็ นจํานวน 91.60 ล้านบาท (พ.ศ. 2561: 60.64
ล้านบาท) เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าจะไม่มีกาํ ไรที่เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีจากรายการดังกล่าวในอนาคต
32.

กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
บริ ษทั คํานวณกําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561โดยการหารกําไรสุ ทธิ
สําหรับปี ด้วยจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักดังนี้
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
กําไรสุ ทธิสําหรับปี
กําไรต่ อหุ้นสํ าหรับปี
จํานวนหุ้น
งบการเงิน
งบการเงิน
สามัญถัวเฉลีย่
งบการเงิน
งบการเงิน
รวม
เฉพาะบริษทั
ถ่ วงนํา้ หนัก
รวม
เฉพาะบริษทั
บาท
บาท
หุ้น
บาท
บาท
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่

105,261,963

629,647,709

629,647,709

0.17

0.19

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
กําไรต่ อหุ้นสํ าหรับปี
กําไรสุ ทธิสําหรับปี
จํานวนหุ้น
งบการเงิน
งบการเงิน
สามัญถัวเฉลีย่
งบการเงิน
งบการเงิน
รวม
เฉพาะบริษทั
ถ่ วงนํา้ หนัก
รวม
เฉพาะบริษทั
บาท
หุ้น
บาท
บาท
บาท
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่

74,161,700

95,430,657

619,047,963

0.12

0.15

หน้ า 70

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
33.

ส่ วนงานดําเนินงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานที่นาํ เสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ที่ผมู้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงาน
ได้รั บและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่ อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรั พยากรให้ กับส่ วนงานและประเมิ นผล
การดําเนินงานของส่ วนงาน ทั้งนี้ผมู้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสูงสุ ดด้านการดําเนินงานของบริ ษทั คือกรรมการผูม้ ีอาํ นาจ
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารงาน กลุ่มบริ ษทั จัดโครงสร้างองค์กรเป็ นหน่วยงานธุ รกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์
และบริ การ กลุ่มบริ ษทั มีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้ น 6 ส่ วนงาน คือ ฟอกหนัง ผลิตเบาะรถยนต์ ผลิตของเล่นสุ นขั ผลิต
เฟอร์นิเจอร์ กลุ่มพลังงาน และกลุ่มออกแบบและจัดจําหน่ายเรื อและรถโดยสารขนาดเล็กที่ผลิตด้วยอลูมิเนียม
ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดสอบทานผลการดําเนิ นงานของแต่ละหน่ วยธุ รกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสิ นใจ
เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน กลุ่มบริ ษทั ประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยใช้เกณฑ์เดียวกับ
ที่ ใช้ในการวัดกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนิ นงานในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั บริ หารงานด้านการจัดหาเงิน
กิจกรรมบริ หารและภาษีเงินได้ของทั้งกลุ่มบริ ษทั ดังนั้น จึงไม่มีการปันส่ วนให้แต่ละส่ วนงานดําเนินงาน
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วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข้อมูลส่ วนงานดําเนินงานสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 เป็ นดังนี้
(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ฟอกหนัง
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562

เบาะรถยนต์
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

ของเล่นสุ นัข
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

เฟอร์ นิเจอร์
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

กลุ่มพลังงาน
จําหน่ ายไฟฟ้า
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

เรือและรถโดยสาร
ขนาดเล็ก
พ.ศ.2562
พ.ศ. 2561

รวม
พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

2,009,379
(1,567,593)

1,955,692
(1,607,512)

441,786
17,916
(151)
37,868
(69,342)
(174,984)
(19,587)
(9,538)
4,358

348,180
5,586
593
60,772
32,025
(65,009)
(162,335)
(19,727)
(5,106)

ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงินได้

(101,537)

(99,093)

126,789

95,886

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(32,538)

(33,310)

กําไรสุทธิสาํ หรับปี

94,251

62,576

รายได้จากการขายและบริ การ
- จังหวะเวลาการรับรู้รายได้ – เมื่อปฏิบตั ิตามภาระ
ต้องปฏิบตั ิเสร็จสิ้น
ต้นทุนขายและบริ การ
กําไร(ขาดทุน)ขั้นต้น
กําไร จากอัตราแลกเปลี่ยน
กําไร(ขาดทุน)จากการจําหน่ายสิ นทรัพย์
รายได้อื่น
กําไรจากการขายสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์
ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

177,284
(112,199)
65,085

181,042
(159,925)
21,117

1,194,836
(993,157)
201,679

1,346,792
(1,109,096)
237,696

146,608
(116,472)
30,136

105,570
(112,582)
(7,012)

27,753
(24,272)
3,481

53,969
(44,126)
9,843

343,698
(218,594)
125,104

247,425
(164,076)
83,349

119,200
(102,899)
16,301

20,894
(17,707)
3,187
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
34.

ประโยชน์ จากการส่ งเสริมการลงทุน

34.1 คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนอนุมตั ิให้บริ ษทั ย่อยทางอ้อม - บริ ษทั บลูโซลาร์ ฟาร์ ม 3 จํากัด ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์
หลายประการในฐานะผูไ้ ด้รับ การส่ งเสริ ม การลงทุ น ตามพระราชบัญ ญัติส่ งเสริ มการลงทุ น พ.ศ. 2520 เพื่ อ ผลิ ต
พลังงานไฟฟ้ า หรื อ พลังงานไฟฟ้ าและไอนํ้าจากพลังงานหมุนเวียน ยกเว้นขยะ หรื อ เชื้อเพลิงจากขยะ ตามบัตรส่ งเสริ ม
การลงทุนเลขที่ 59-1341-1-00-1-0 ลงวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ซึ่ งพอสรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี้
(ก) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีสาํ หรับเครื่ องจักรที่ได้รับอนุมตั ิโดยคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน
(ข) ให้ ได้รั บ ยกเว้น ภาษี เงิ น ได้นิ ติ บุ ค คลสําหรั บ กําไรสุ ท ธิ ที่ ไ ด้จ ากการประกอบกิ จ การที่ ไ ด้รั บ การส่ งเสริ ม มี
กําหนดเวลาแปดปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
เนื่ องจากเป็ นกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน บริ ษทั ย่อยดังกล่าวจะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อกําหนดตามที่
ระบุไว้ในบัตรส่ งเสริ มการลงทุน
34.2 คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนอนุ มตั ิให้บริ ษทั ย่อยทางอ้อม - บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จํากัด ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์
หลายประการในฐานะผูไ้ ด้รับการส่ งเสริ มการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 เพื่อผลิตไฟฟ้ า
จากชื้อเพลิงชีวมวล หรื อ พลังงานไฟฟ้ าและไอนํ้าจากพลังงานหมุนเวียน ยกเว้นขยะ หรื อ เชื้อเพลิงจากขยะ ตามบัตร
ส่ งเสริ มการลงทุนเลขที่ 60-0697-1-00-1-0 ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ซึ่ งพอสรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี้
(ก) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีสาํ หรับเครื่ องจักรที่ได้รับอนุมตั ิโดยคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน
(ข) ให้ ได้รั บ ยกเว้น ภาษี เงิ น ได้นิ ติ บุ ค คลสําหรั บ กําไรสุ ท ธิ ที่ ไ ด้จ ากการประกอบกิ จ การที่ ไ ด้รั บ การส่ งเสริ ม มี
กําหนดเวลาแปดปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
เนื่ องจากเป็ นกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน บริ ษทั ย่อยดังกล่าวจะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อกําหนดตามที่
ระบุไว้ในบัตรส่ งเสริ มการลงทุน
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
35.

เครื่องมือทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินเพื่อการเก็งกําไรหรื อการค้า

35.1 ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ยนี้ เกิ ดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ ยในตลาดอนาคต ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อผล
การดําเนิ นงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มี ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ยเนื่ องจากมี เงินฝากกับ
ธนาคาร เงินให้กยู้ มื และกูย้ มื กับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร หุน้ กู้ และเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
สิ นทรั พย์และหนี้ สินทางการเงินดังกล่าวส่ วนใหญ่ มีอตั ราดอกเบี้ ยปรั บขึ้ นลงตามอัตราตลาด หรื อมี อตั ราดอกเบี้ ยคงที่
ซึ่ งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั ดังนั้นความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ยของกลุ่มบริ ษทั จึ งอยู่ในระดับตํ่า อย่างไรก็ตาม
กลุ่มบริ ษทั ได้ใช้ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน (สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย) เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าว ซึ่ งกลุ่ม
บริ ษทั ไม่ได้ใช้มาตรฐานการบัญชี ป้องกันความเสี่ ยงสําหรับสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ ยดังกล่าว ดังนั้น มูลค่า
ยุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยนี้จึงไม่รับรู้ในงบการเงิน
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนดอกเบี้ยคํานวณด้วยข้อมูลระดับ 2
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสามารถ
แสดงได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
สิ นทรัพย์
ตราสารอนุพนั ธ์ ทใี่ ช้ สําหรับป้ องกันความเสี่ ยง
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
สิ นทรัพย์รวม

31,181,205
31,181,205

-

36,271,666
36,271,666

-

หนีส้ ิ น
ตราสารอนุพนั ธ์ ทใี่ ช้ สําหรับป้ องกันความเสี่ ยง
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
หนีส้ ิ นรวม
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วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
35.2 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั มีลกู หนี้การค้า เจ้าหนี้การค้าและ
ภาระหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ
กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
หนีส้ ิ น สิ นทรัพย์
หนีส้ ิ น
สิ นทรัพย์
ดอลล่าร์สหรัฐ
ยูโร

339,230
19,903

2,543,753
75,559

241,997
-

7,582,451
-

35.3 ความเสี่ ยงทางด้ านการให้ สินเชื่อ
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ไม่คาดว่า
จะได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสําคัญจากการเก็บหนี้ จากลูกหนี้ เหล่านี้ ฝ่ ายบริ หารเชื่อว่ามูลค่าสู งสุ ดของความเสี่ ยง
คือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าหักด้วยค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญตามที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
35.4 มูลค่ ายุตธิ รรม
เนื่ องจากสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่จดั อยูใ่ นประเภทระยะสั้น หุ ้นกู้ เงินให้กยู้ ืมและเงินกูย้ ืมมี อตั รา
ดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั จึงเชื่อว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ทางการเงินดังกล่าวจะไม่แตกต่างอย่างเป็ นสาระสําคัญกับมูลค่าตามบัญชี
36.

ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันเกี่ ยวกับสัญญาเช่าสิ นทรัพย์และสัญญาซื้ อ
สิ นทรัพย์และบริ การ ซึ่ งมีกาํ หนดจ่ายชําระดังนี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
สั ญญาเช่ าโรงงานและเครื่องจักร
ภายใน 1 ปี
ภายใน 1-3 ปี
รวม

2,448,516
2,637,623
5,086,139

1,257,516
59,000
1,316,516

2,448,516
2,637,623
5,086,139

1,257,516
59,000
1,316,516
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562

37.

สั ญญาซื้อสิ นค้ า
ภายใน 1 ปี

43,837,855

-

8,330,666

สั ญญาบริการ
ภายใน 1 ปี
ภายใน 1-3 ปี
ภายใน 3-5 ปี
รวม

33,744,940
61,858,928
7,100,001
102,703,869

32,226,204
63,499,908
35,500,005
131,226,117

1,655,000
1,655,000

1,359,000
1,359,000

หนีส้ ิ นทีอ่ าจจะเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มบริ ษทั มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
หนังสื อคํ้าประกัน (ล้านบาท)
เลตเตอร์ออฟเครดิต (ล้านบาท)
เลตเตอร์ออฟเครดิต (ดอลล่าร์สหรัฐฯ)
วงเงินสิ นเชื่อจากสถาบันการเงิน (ล้านบาท)

38.

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

4.17
1.45

3.70
1.59

3.70
1.45

3.70
1.59

918.86

771.51

817.86

751.51

สั ญญาทีส่ ํ าคัญ

38.1 บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จํากัด มีสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าจากเชื้อเพลิงชีวมวลให้กบั การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (“กฟภ.”) ลงวันที่
19 สิ งหาคม พ.ศ. 2558 ในอัตราการรับซื้ อไฟฟ้ าแบบ Feed-in Tariff (FiT) จํานวน 1 สัญญา โดยมีระยะเวลา 15 ปี 4 เดือน
นับจากวันเริ่ มต้นซื้ อขายไฟฟ้ า คือ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ต่อมา เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารการรับซื้ อไฟฟ้ าครั้งที่ 6/2560 ของการไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาค มีมติเห็นชอบให้เลื่อนวัน SCOD ออกไปอีกเป็ นระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วนั ที่ครบกําหนดในสัญญา โดย
มี กาํ หนดวัน SCOD ใหม่เป็ นวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2561 และเมื่ อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 บริ ษ ทั ย่อ ยดังกล่าว
มีรายได้ขายไฟฟ้ าเชิงพาณิ ชย์แล้ว
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
38.2 บริ ษทั บลูโซลาร์ ฟาร์ ม 3 จํากัด ได้รับแต่งตั้งเป็ นผูส้ นับสนุนโครงการจากสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.
สมุทรสาคร จํากัด เข้าทําสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าโครงการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิ ตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินกับ
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ในปริ มาณรับซื้ อพลังไฟฟ้ าสู งสุ ด 5.0 เมกะวัตต์ มีระยะเวลา 25 ปี นับจากกําหนดวันจ่ายไฟฟ้ า
เข้าระบบเชิ งพาณิ ช ย์ (SCOD) คื อ วัน ที่ 30 ธัน วาคม พ.ศ. 2559 ในไตรมาสที่ 1/2560 บริ ษ ัท ย่อ ยมี ร ายได้จากการ
จําหน่ายไฟฟ้ าเชิงพาณิ ชย์แล้ว
โดยภายใต้หนังสื อสัญญาแต่งตั้งผูส้ นับสนุนดังกล่าวมีภาระที่จะต้องจ่ายค่าตอบแทนจากการปฏิบตั ิตามสัญญาบริ หาร
โครงการให้แก่ผแู้ ต่งตั้งตามที่กาํ หนดในสัญญาในอัตราร้อยละ 10 ของรายได้ (ก่อนหักค่าใช้จ่าย)
38.3 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้ทาํ สัญญาความร่ วมมือผลิตและ
จําหน่ ายรถโดยสารขนาดเล็กกับบริ ษทั ฮีโน่ มอเตอร์ สเซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยมีขอบเขตของการร่ วมมือในการ
ส่ งเสริ มการผลิตรถโดยสารขนาดเล็กไม่เกิน 20 ที่นั่ง ให้เป็ นสิ นค้าที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อผูด้ ว้ ยสารที่ผ่าน
การรั บรองและมาตรฐานจากกรมการขนส่ งทางบกโดยมี กาํ หนดระยะเวลา 1 ปี และบริ ษ ทั ฮี โน่ ม อเตอร์ ส เซลส์
(ประเทศไทย) จํากัด ตกลงอนุ ญ าตให้ บริ ษ ัท ย่อยดังกล่ าวผลิ ตตัวถังรถโดยสารรุ่ นที่ ได้ตกลงกันเพื่ อจําหน่ ายเป็ น
รถโดยสารขนาดเล็กให้แก่ลกู ค้าในประเทศแต่เพียงผูเ้ ดียว
39.

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเช่าจ่าย
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและอื่น ๆ
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ป
และสิ นค้าระหว่างผลิต (เพิ่มขึ้น) ลดลง
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป

298,288,717
114,217,642
3,269,198
20,238,690

278,935,668
88,986,372
3,559,000
17,335,433

122,053,043
(9,788,200)
765,769,917 1,178,472,470

276,531,393
50,395,774
2,494,975
16,097,300

273,954,014
42,243,808
4,399,000
16,011,616

122,139,384
(9,788,200)
765,769,917 1,063,133,018
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
40.

การจัดประเภทรายการบัญชี
กลุ่มบริ ษทั ได้มีการจัดประเภทรายการทางบัญชี ในงบการเงินสําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เพื่อให้
สอดคล้องกับการแสดงรายการบัญชีสาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่ งไม่มีผลกระทบต่อกําไรสุ ทธิ และ
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ตามที่ได้รายงานไปแล้ว การจัดประเภทรายการใหม่มีดงั ต่อไปนี้
(หน่ วย : บาท)
การจัดประเภทรายการใหม่
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะบริษัท
งบแสดงฐานะการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็ น
หลักประกันระยะสั้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้จากการขายและบริ การ
รายได้อื่น
ต้นทุนในการขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
งบกระแสเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน

60,475,618

-

ตามทีเ่ คยรายงานไว้
งบการเงินเฉพาะ
บริษัท
งบการเงินรวม

63,881,930

-

9,254,511
16,102,047
16,923,244

33,025,291

5,848,199
15,799,163
12,478,670

28,277,833

1,955,692,069
60,771,794
(1,607,512,185)
(162,334,789)

1,666,219,905
109,646,204
(1,404,810,760)
(114,446,064)

1,947,137,971
37,599,623
(1,586,359,562)
(151,761,143)

1,678,818,430
86,474,033
(1,404,810,760)
(103,872,418)

(25,584,895)
(4,605,955)

-

(22,178,583)
(1,199,643)

-
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
41.

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

41.1 เมื่ อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 บริ ษทั ได้ท าํ สัญญาเงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั สกุลฎ์ซี อิ นโนเวชั่น จํากัด เป็ น
จํานวน 50.00 ล้านบาท โดยคิ ดดอกเบี้ ยร้ อยละ 8.5 ต่อปี และมี กาํ หนดชําระคื นเงิ นต้นพร้ อมดอกเบี้ ยภายในวันที่ 30
มิถุนายน พ.ศ. 2563
41.2 ตามมติ ที่ ประชุ มวิสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้นของ บริ ษ ัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ครั้ งที่ 1/2562 เมื่ อวันที่ 16
ธันวาคม พ.ศ. 2562 ได้มีมติอนุมตั ิแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่ วนให้แก่บริ ษทั ย่อยนั้น บริ ษทั
ได้ดาํ เนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ย่อยแห่งใหม่ ชื่อว่า บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี จํากัด เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563
โดยมีทุนจดเบียน 1,000,000 บาท และบริ ษทั ถือหุน้ ในบริ ษทั ดังกล่าวในสัดส่ วน 100%
41.3 เมื่ อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 บริ ษทั ย่อย-บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัดได้เข้าทําสัญญาขายเพื่อเช่าซื้ อกลับคื น
สําหรับแม่พิมพ์ผลิตรถมินิบสั เป็ นจํานวน 75.82 ล้านบาท

หน้ า 79

CHAI WATANA TANNERY GROUP
PUBLIC COMPANY LIMITED
AND ITS SUBSIDIARIES

Financial Statements
31 December 2019

Independent Auditor’s Report
To the Shareholders of
Chai Watana Tannery Group Public Company Limited

Qualified Opinion on the Consolidated Financial Statements
I have audited the consolidated and company financial statements of Chai Watana Tannery Group Public
Company Limited and its subsidiaries (the Group) and of Chai Watana Tannery Group Public Company
Limited, which comprise the consolidated and company statements of financial position as at 31 December
2019, and the related consolidated and company statements of comprehensive income, changes in
shareholders’ equity and cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated and company
financial statements, including a summary of significant accounting policies.
In my opinion, except for the possible effects on the matter described in the Basis for Qualified Opinion on the
Consolidated Financial Statements section of my report, the financial statements referred to above present
fairly, in all material respects, the consolidated and company financial position of Chai Watana Tannery Group
Public Company Limited and its subsidiaries (the Group) and of Chai Watana Tannery Group Public Company
Limited as at 31 December 2019, and its consolidated and company financial performance and cash flows for
the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards.
Basis for Qualified Opinion on the Consolidated Financial Statements
As discussed in Note 12 to the consolidated financial statements, the consolidated financial statements as at
31 December 2019 included investment in associated company accounted for under the equity method of
Baht 9.50 million, and share of gain from investment in associated company and exchange differences on
translating of the financial statements of this associated company for the year then ended of Baht 4.36 million
and Baht 1.17 million, respectively. Those financial statements were prepared based on financial information
compiled by the management of such associated company which have not yet been audited by its auditor
since the management of the said associated company could not finalise the financial statements to be
available for audit within the restricted time frame. In addition, the Company’s management has no control
over this associated company.
I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. My responsibilities under those
standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated and
Company Financial Statements section of my report. I am independent of the Group and the Company in
accordance with the Code of Ethics for Professional Accountants as issued by the Federation of Accounting
Professions as relevant to my audit of the financial statements, and I have fulfilled my other ethical
responsibilities in accordance with these requirements. I believe that the audit evidence I have obtained is
sufficient and appropriate to provide a basis for my qualified opinion.
Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in my professional judgment, were of most significance in my audit
of the consolidated and company financial statements of the current period. These matters were addressed in
the context of my audit of the consolidated and company financial statements as a whole, and in forming my
opinion thereon, and I do not provide a separate opinion on these matters.
I have fulfilled the responsibilities described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial
Statements section of my report, including in relation to these matters. Accordingly, my audit included the
performance of procedures designed to respond to my assessment of the risks of material misstatement of
the financial statements. The results of my audit procedures, including the procedures performed to address
the matters below, provide the basis for my audit opinion on the accompanying financial statements as a
whole.

Key audit matters and how audit procedures respond for each matter are described below.
Impairment of investments in associated company and subsidiary companies
As at 31 December 2019, the Company had an investment in associated company presented in the
company’s financial statements of Baht 6.31 million, (net of allowance for impairment of Baht 24.77 million)
represented 0.20% of total assets and investments in subsidiary companies presented in the company’s
financial statements of Baht 576.12 million (net of allowance for impairment of Baht 3.90 million), represented
18.70% of total assets. These companies have capital deficiencies. This factor indicated the impairment of
investments, therefore, the Company tested for impairment of investments in associated company and
subsidiary companies. From the testing result, the management was of opinion that the allowance for
impairment was recorded adequately.
The impairment consideration for investments in associated and subsidiary companies is depended on the
management judgments and assumptions. Therefore, the key audit matter is whether the valuation of
investments in associated and subsidiary companies as well as allowance for impairment have been
recognised in accordance with Thai Financial Reporting Standards. Accounting policies for investments,
impairment and details of investments in associated and subsidiary companies were disclosed in Notes 12, 13,
4.7 and 4.22 to the financial statements, respectively.
I examined the supporting documents in relation to the management consideration of impairment indicators
for investment in associate and subsidiaries, assessed the appropriateness of valuation model and key
assumptions that the management used in estimation of the allowance for impairment on these investments.
Allowance for diminution in value of inventories
As disclosed in Note 10 to the financial statements, there were outstanding balances of inventories stated at
the lower of cost and net realisable value as at 31 December 2019 of Baht 427.78 million in the consolidated
statement of financial position and Baht 418.97 million in the company statement of financial position. I
focused on this area because the determination of appropriate allowance for diminution in value of inventories
requires a significant judgment addressed by the management in respect of obsolete and slow-moving
inventories.
I assessed the appropriateness of the assumptions used by the management for the determination of the
allowance for diminution in value of inventories by observing annual physical inventory counts to determine
the slow-moving and obsolete inventory items, testing the report on long-outstanding inventories, analysing
the quantity of slow-moving inventories, comparing proceeds from sales transactions occurred subsequent to
the financial statements against the related cost of inventories and considering the appropriateness of the
allowance for diminution in value of inventories.
Other Information
Management is responsible for the other information. The other information comprise the information included
in annual report of the Group, but does not include the financial statements and my auditor’s report thereon.
The annual report of the Group is expected to be made available to me after the date of this auditor’s report.
My opinion on the financial statements does not cover the other information and I do not express any form of
assurance conclusion thereon.
In connection with my audit of the consolidated and company financial statements, my responsibility is to read
the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other
information is materially inconsistent with the consolidated and company financial statements or my
knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.
When I read the annual report, if I conclude that there is a material misstatement therein, I am required to
communicate the matter to those charged with governance for correction of the misstatement.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated and Company
Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated and company
financial statements in accordance with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as
management determines is necessary to enable the preparation of the consolidated and company financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the consolidated and company financial statements, management is responsible for assessing
the Group’s and the Company’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters
related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends
to liquidate the Group and the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Group’s and the Company’s financial
reporting process.
Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated and Company Financial Statements
My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated and company financial
statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an
auditor’s report that includes my opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a
guarantee that an audit conducted in accordance with Thai Standards on Auditing will always detect a
material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material
if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of
users taken on the basis of these consolidated and company financial statements.
As part of an audit in accordance with Thai Standards on Auditing, I exercise professional judgment and
maintain professional skepticism throughout the audit. I also:


Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated and company financial
statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks,
and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion. The risk of
not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as
fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal
control.



Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that
are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the
effectiveness of the Group’s and the Company’s internal control.



Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management.



Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and,
based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or
conditions that may cast significant doubt on the Group’s and the Company’s ability to continue as a going
concern. If I conclude that a material uncertainty exists, I am required to draw attention in my auditor’s
report to the related disclosures in the consolidated and company financial statements or, if such
disclosures are inadequate, to modify my opinion. My conclusions are based on the audit evidence
obtained up to the date of my auditor’s report. However, future events or conditions may cause the Group
and the Company to cease to continue as a going concern.



Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated and company financial
statements, including the disclosures, and whether the consolidated and company financial statements
represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.



Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business
activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. I am
responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. I remain solely responsible
for my audit opinion.

I communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that I
identify during my audit.
I also provide those charged with governance with a statement that I have complied with relevant ethical
requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that
may reasonably be thought to bear on my independence, and where applicable, related safeguards.
From the matters communicated with those charged with governance, I determine those matters that were of
most significance in the audit of the consolidated and company financial statements of the current period and
are therefore the key audit matters. I describe these matters in my auditor’s report unless law or regulation
precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, I determine that a
matter should not be communicated in my report because the adverse consequences of doing so would
reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Surachai Damnoenwong
Certified Public Accountant (Thailand) No. 4721
RSM Audit Services (Thailand) Limited
Bangkok
27 February 2020

Chai Watana Tannery Group Public Company Limited and Its Subsidiaries
Statement of Financial Position
As at 31 December 2019

(Unit : Baht)
Consolidated
Notes

The Company

2019

2018

2019

2018

46,603,821

60,475,618

15,817,040

21,107,107

204,768

201,694

ASSETS
Current Assets
Cash and cash equivalents

5

Current investments

6

234,139

230,634

Deposits at financial institutions used as collateral, current

7

19,021,937

9,254,511

Trade and other accounts receivable, net

8

384,476,405

420,699,848

9

15,000,000

-

-

294,461,602

322,107,688

-

78,141,689

51,695,579

-

25,379,514

33,279,652

Short-term loans to related companies and
accrued interest income, net
Current portion of long - term loans to related companies and
accrued interest income

9

-

Inventories, net

10

427,775,245

574,760,381

418,966,502

565,937,980

Other current assets

11

89,706,927

104,114,906

9,894,546

7,832,662

982,818,474

1,169,535,898

842,865,661

1,002,162,362

Total Current Assets

Non - Current Assets
Deposits at financial institutions used as collateral, non-current

7

7,363,717

7,773,171

7,363,717

7,773,171

Investment in associated company, net

12

9,497,430

6,313,502

6,313,502

6,313,502

576,121,108

506,361,158

1,321,200

1,321,200

722,130,667

641,515,431

912,279,814

926,748,045

Investments in subsidiary companies, net

13

Other long - term investments, net

14

-

Long - term loans to related companies and accured interest income,net

9

Property, plant and equipment, net

15

2,582,749,330

2,510,528,020

Land not used in operation

16

43,225,000

43,225,000

135,911,200
-

135,911,200
-

Intangible asset - computer software, net

17

12,111,436

13,536,062

Right to generate and sell electricity, net

18

59,561,906

64,036,097

Other non-current assets

9 and 19

Total Non - Current Assets
Total Assets

12,085,555
-

13,494,758
-

4,693,845

7,272,402

257,350

1,346,043

2,855,113,864

2,788,595,454

2,237,872,913

2,104,873,308

3,837,932,338

3,958,131,352

3,080,738,574

3,107,035,670

The accompanying notes form an integral part of these financial statements
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Chai Watana Tannery Group Public Company Limited and Its Subsidiaries
Statement of Financial Position
As at 31 December 2019

(Unit : Baht)
Consolidated
Notes

The Company

2019

2018

2019

2018

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY
Current Liabilities
Overdrafts and short - term loans from
20

311,197,119

391,019,120

262,197,119

339,019,120

Trade and other accounts payable

financial institutions

21

315,165,226

417,784,082

242,240,473

321,245,964

Current portion of debentures

22

631,400,000

Current portion of finance leases payable

23

48,965,153

33,301,518

39,515,730

26,313,329

24

123,372,337

119,152,745

34,564,337

32,344,745

11,007,482

16,102,047

10,224,691

15,799,163

-

631,400,000

-

Current portion of long - term loans from
financial institutions
Corporate invome tax payable
Current portion of provision for long-term employee benefits

26

9,449,773

153,202

9,449,773

153,202

Other current liabilities

25

15,475,636

16,923,244

11,613,735

12,478,670

1,466,032,726

994,435,958

1,241,205,858

747,354,193

Total Current Liabilities

Non - Current Liabilities
Debentures, net

22

Finance leases payable, net

23

105,237,774

-

631,400,000
92,367,962

96,675,387

-

631,400,000
74,356,150

Long - term loans from financial institutions, net

24

541,795,223

663,448,398

23,469,238

57,121,813

Provision for long-term employee benefits, net

26

32,243,424

29,330,866

31,369,039

26,104,817

Deferred tax liabilities

15

56,522,845

56,135,661

53,503,295

53,503,295

Other non-current liabilities
Total Non - Current Liabilities
Total Liabilities

4,741,000

4,741,000

741,000

741,000

740,540,266

1,477,423,887

205,757,959

843,227,075

2,206,572,992

2,471,859,845

1,446,963,817

1,590,581,268

The accompanying notes form an integral part of these financial statements
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Chai Watana Tannery Group Public Company Limited and Its Subsidiaries
Statement of Financial Position
As at 31 December 2019

(Unit : Baht)
Consolidated
Notes

The Company

2019

2018

2019

2018

692,007,924

749,735,866

692,007,924

749,735,866

630,103,128

619,047,963

630,103,128

619,047,963

356,887,820

334,777,490

356,887,820

334,777,490

Shareholders' equity
Share capital

28

Registered
692,007,924 ordinary shares of Baht 1 each
(2018 : 749,735,866 ordinary shares of Baht 1 each)
Issued and paid - up
630,103,128 ordinary shares of Baht 1 each
(2018 : 619,047,963 ordinary shares of Baht 1 each)
Premium on share capital
Retained earnings
Appropriated legal reserve

30

33,077,014

27,245,957

33,077,014

27,245,957

243,989,949

177,001,922

399,693,612

321,369,809

224,738,781

224,364,355

214,013,183

214,013,183

1,488,796,692

1,382,437,687

1,633,774,757

1,516,454,402

142,562,654

103,833,820

Total Shareholders' Equity

1,631,359,346

1,486,271,507

1,633,774,757

1,516,454,402

Total Liabilities and Shareholders' Equity

3,837,932,338

3,958,131,352

3,080,738,574

3,107,035,670

Unappropriated
Other components of shareholders' equity
Equity attributable to owners of the Parent
Non-controlling interests

13

-

-

-

-

-

-

The accompanying notes form an integral part of these financial statements
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Chai Watana Tannery Group Public Company Limited and Its Subsidiaries
Statement of Comprehensive Income
For the year ended 31 December 2019

(Unit : Baht)
Consolidated
Notes

2019

The Company
2018

2019

2018

Sales and services

9

2,009,378,951

1,955,692,069

1,514,553,824

1,666,219,905

Cost of sales and services

9

(1,567,593,273)

(1,607,512,185)

(1,226,928,325)

(1,404,810,760)

Gross profit
Gain on exchange rate
Gain (loss) on disposal of fixed assets

348,179,884

287,625,499

261,409,145

17,915,566

5,586,345

17,915,566

5,586,345

(150,397)

Gain on disposal of non-current assets classified as held-for-sale
Other income

441,785,678

-

593,088
32,025,000

(150,929)
-

593,088
32,025,000

9 and 27

37,868,147

60,771,794

88,965,392

Selling expenses

9

(69,342,330)

(65,009,467)

(58,140,233)

(56,628,019)

Administrative expenses

9

(174,984,183)

(162,334,789)

(121,136,939)

(114,446,064)

Management's remuneration

9

(19,587,123)

(19,726,793)

(18,387,123)

(17,526,793)

Reversal of impairment of investments in subsidiary companies

13

-

-

Loss of impairment of investments in associated company

12

-

-

Loss on written-off fixed assets

(9,537,950)

Loss on liquidation of subsidiary company

9

Share of gain (loss) from investment in associated company

12

Finance costs

9

4,358,233
(101,536,803)
126,788,838

Profit before income tax
Income tax expense

-

31

Net profit for the year

(5,105,894)
(99,092,948)
95,886,220

(32,538,091)

(33,310,511)

94,250,747

62,575,709

20,000,000
(9,537,950)
-

109,646,204

(24,770,353)
(3,097,066)
-

(61,164,783)

(65,342,252)

145,988,500

127,449,235

(29,367,352)

(32,018,578)

116,621,148

95,430,657

The accompanying notes form an integral part of these financial statements
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Chai Watana Tannery Group Public Company Limited and Its Subsidiaries
Statement of Comprehensive Income
For the year ended 31 December 2019

(Unit : Baht)
Consolidated
Notes

2019

The Company
2018

2019

2018

Other comprehensive income (loss):
Item that will be classified subsequently to profit or loss
Exchange differences on translating financial statements

12

(1,174,305)

(127,178)

-

-

(1,174,305)

(127,178)

-

-

Item that will not be classified subsequently to profit or loss
Actuarial loss from post - employee benefits

26

(11,717,848)

Surplus from land revaluation

15

1,548,731

36,605,064

(10,169,117)

36,605,064

(11,741,257)

26,075,600

82,907,325

99,053,595

104,879,891

121,506,257

105,261,963

74,161,700

116,621,148

95,430,657

(11,011,216)

(11,585,991)

94,250,747

62,575,709

116,621,148

95,430,657

121,506,257

Total comprehensive income for the year

-

(11,741,257)
-

26,075,600

Profit (loss) attributable to:
Equity holders of the Parent
Non-controlling interests

13

Net profit for the year

-

-

Total comprehensive income (loss) attributable to:
Equity holders of the Parent
Non-controlling interests

13

Total comprehensive income for the year

Earnings per share

93,918,541

110,639,586

104,879,891

(11,011,216)

(11,585,991)

-

82,907,325

99,053,595

104,879,891

0.17

0.12

121,506,257

32

Basic

0.19

0.15

The accompanying notes form an integral part of these financial statements
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Chai Watana Tannery Group Public Company Limited and Its Subsidiaries
Statement of Changes in Shareholders' Equity
For the year ended 31 December 2019

(Unit : Baht)
Consolidated
Retained earnings

Issued and

Notes

Balance as at 1 January 2018
Dividend paid

29

Legal reserve

30

Other components of shareholders' equity

paid-up

Premium on

Appropriated

share capital

share capital

legal reserve

Unappropriated

land revaluation

619,047,963

334,777,490

21,235,906

129,211,589

187,937,583

-

-

-

(20,361,316)

-

(6,010,051)

Translating

Total equity
attributable to owners

Non-controlling

financial statements

of the Parent

interests

Total

(51,114)

1,292,159,417

75,224,741

1,367,384,158

-

(20,361,316)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(9,839,873)

(9,839,873)

Increase in non-controlling interests

-

-

-

-

-

-

-

50,034,943

50,034,943

-

Balance as at 31 December 2018
Share issuance

28

Dividend paid

29

Legal reserve

30

-

619,047,963

334,777,490

11,055,165

22,110,330

-

-

27,245,957
-

-

-

Increase in non-controlling interests

-

-

-

Total comprehensive income for the year

-

-

-

Balance as at 31 December 2019

630,103,128

356,887,820

5,831,057

33,077,014

74,161,700

36,605,064

(127,178)

110,639,586

177,001,922

224,542,647

(178,292)

1,382,437,687

-

-

(20,361,316)

Liquidation of subsidiary company

Total comprehensive income for the year

6,010,051

Surplus from

(11,585,991)
103,833,820

-

99,053,595
1,486,271,507

-

-

33,165,495

-

33,165,495

(20,725,031)

-

-

(20,725,031)

-

(20,725,031)

(5,831,057)

-

-

-

-

-

-

93,544,115

1,548,731

(1,174,305)

93,918,541

243,989,949

226,091,378

(1,352,597)

1,488,796,692

-

-

49,740,050

49,740,050

(11,011,216)

82,907,325

142,562,654

1,631,359,346

The accompanying notes form an integral part of these financial statements
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Chai Watana Tannery Group Public Company Limited and Its Subsidiaries
Statement of Changes in Shareholders' Equity
For the year ended 31 December 2019

(Unit : Baht)
The Company
Other component
Retained earnings

Issued and

Notes

Balance as at 1 January 2018

paid-up

Premium

Appropriated

share capital

on share capital

legal reserve

Unappropriated

land revaluation

Total

619,047,963

334,777,490

21,235,906

252,310,519

187,937,583

1,415,309,461

Dividend paid

29

-

-

Legal reserve

30

-

-

Total comprehensive income for the year

-

Balance as at 31 December 2018

-

619,047,963

334,777,490

11,055,165

22,110,330

Share issuance

28

Dividend paid

29

-

-

Legal reserve

30

-

-

Total comprehensive income for the year
Balance as at 31 December 2019

of shareholders' equity

630,103,128

356,887,820

6,010,051
27,245,957
5,831,057
33,077,014

Surplus from

(20,361,316)

-

(6,010,051)

-

(20,361,316)
-

95,430,657

26,075,600

121,506,257

321,369,809

214,013,183

1,516,454,402

-

-

33,165,495

(20,725,031)

-

(20,725,031)

(5,831,057)

-

104,879,891
399,693,612

214,013,183

104,879,891
1,633,774,757

The accompanying notes form an integral part of these financial statements
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Chai Watana Tannery Group Public Company Limited and Its Subsidiaries
Statement of Cash Flows
For the year ended 31 December 2019
(Unit : Baht)
Consolidated

The Company

2019

2018

2019

2018

126,788,838

95,886,220

145,988,500

127,449,235

114,217,642

88,986,372

50,395,774

42,243,808

Cash flows from operating activities:
Net profit before income tax
Adjustments to reconcile net profit to
net cash provided by (used in) operating activities:
Depreciation and amortization
Allowance for doubtful debt (reversal)
Written off fixed assets

245,000

(1,339,023)

-

(1,339,023)

9,537,950

350,742

9,537,950

350,742

Provision for sales discount and return

10,093,982

2,337,002

10,093,982

2,337,002

(Reversal) of loss from stock devaluation

(4,986,053)

7,276,197

(4,986,053)

Gain on disposal of non-current assets classified as held-for-sale

-

Unrealised gain on revaluation current investment

(3,505)

Realised gain on sale and lease back agreement

-

Share of (gain) loss from investment in associated company

(4,358,232)

(32,025,000)
(2,109)

-

5,105,894

-

-

-

Reversal of loss from impairment of investment in subsidiary company

-

-

Loss on impairment of investment in associated company

-

-

150,397

(3,074)

(1,089,242)

Loss on liquidation of in subsidiary company

(Gain) loss on disposal of fixed assets

-

(593,088)

(20,000,000)
150,929

(1,812)
(1,089,242)
3,097,066
24,770,353
(593,088)

Amortization on right to generate and sell electricity

4,474,191

3,076,773

Provision for long-term employee benefits

7,998,305

3,211,068

10,326,560

2,767,617

(1,305,118)

(2,906,022)

(1,305,118)

(2,906,022)

(66,400)

(1,707,800)

(55,600)

(80,000)

(1,432,657)

(302,484)

(52,298,296)

(49,992,844)

Unrealised gain from exchange rate
Dividend income
Interest income
Interest expense

-

7,276,197
(32,025,000)

-

101,536,803

99,092,948

61,164,783

65,342,251

362,891,143

265,358,448

209,010,337

187,607,240

Income from operating activities before changes in
operating assets and liabilities
(Increase) decrease in operating assets:
Trade and other accounts receivable
Inventories
Other current assets
Other non-current assets

28,083,262

(127,014,922)

19,505,905

(43,494,192)

151,971,189

(55,385,111)

151,957,532

(46,562,710)

18,751,672

(7,479,250)

2,526,810

2,416,883

2,578,557

7,113,650

1,088,693

862,440

(92,516,619)

(79,879,376)

Increase (decrease) in operating liabilities:
Trade and other accounts payable
Other current liabilities
Other non-current liabilities
Cash received (payment) from operation
Cash paid for employee benefits
Cash paid for interest expense
Cash paid for corporate income tax
Net cash provided by (used in) operating activities

(103,215,747)
(1,229,464)
459,830,612

10,607
(9,913,197)

(646,792)
303,563,109

(143,435,803)
1,218,849
(900,000)
(42,287,293)

(7,507,024)

(1,827,608)

(7,507,024)

(1,827,608)

(100,934,735)

(97,716,694)

(61,093,120)

(65,663,518)

(37,632,655)

(39,781,786)

(34,941,823)

(36,268,292)

313,756,198

(149,239,285)

200,021,142

(146,046,711)

The accompanying notes form an integral part of these financial statements
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Chai Watana Tannery Group Public Company Limited and Its Subsidiaries
Statement of Cash Flows (Continued)
For the year ended 31 December 2019
(Unit : Baht)
Consolidated
2019

The Company
2018

2019

2018

1,432,657

302,484

25,677,303

32,590,713

66,400

1,707,800

55,600

Cash flows from investing activities
Interest received
Dividend received
Decrease (increase) in current investment
Decrease (increase) in deposits at financial institution used as collateral

(9,357,972)

255,221,176
(4,605,955)

409,454

80,000
255,221,175
(461,066)

Increase in short-term loans to related companies
and accrued interest income

(15,000,000)

-

(28,568,308)

(11,088,100)

Cash received from disposal of non-current assets
classified as held-for-sale

-

33,000,000

-

-

-

Cash received from long-term loans to related companies and accrued interest income

-

-

36,028,093

64,637,377

Acquired investment in subsidiary companies

-

-

(49,759,950)

(50,260,050)

Cash received from liquidation of subsidiary company
Cash received from disposal of fixed assets
Cash paid for acquisition of fixed assets
Cash paid for acquisition of intangible assets
Net cash provided by (used in) investing activities

-

-

(80,000,000)

33,000,000

Cash paid for long-term loans to related companies and accrued interest income

-

(138,000,000)

10,875,608

49,844,020

45,382,690

50,882,166

45,382,690

(180,063,346)

(501,618,676)

(32,541,953)

(92,792,594)

(33,500)

(4,372,581)

(33,500)

(153,111,741)

(174,983,062)

(77,851,095)

144,844,172

(20,725,031)

(20,361,316)

(20,725,031)

(20,361,316)

39,314,719

(75,888,436)

(4,341,581)

Cash flows from financing activities
Dividend paid
Increase (decrease) in overdrafts and short-term loans
from financial institutions
Increase in debentures
Repayment for debentures
Repayment for liabilities under finance leases
Increase in long-term loans from financial institutions
Repayment for long-term loans from financial institutions
Payment finance fee for long-term loans from financial institutions

(78,888,436)
-

631,400,000

-

(700,000,000)

(23,463,249)

1,200,000

396,175,600

1,200,000

100,000,000

(63,439,442)

(32,632,983)

(10,533,442)

(119,440,983)
49,740,050

Cash and cash equivalents - beginning of the year
Effect from exchange rate in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents - end of the year

(700,000,000)

(32,411,641)

Increase in non-controling interests

Net decrease in cash and cash equivalents

-

(23,647,179)

33,165,495

Net cash provided by (used in) financing activities

631,400,000

(39,399,831)

Increase in ordinary share
Repayment to non-controlling interests

(12,685,281)

-

-

(1,000,000)
-

33,165,495

50,034,943

-

(9,839,873)

-

(174,348,736)

298,637,452

(13,704,279)
60,475,618
(167,518)

-

-

(127,292,596)

(35,643,288)

(25,584,895)

(5,122,549)

(36,845,827)

86,194,388

21,107,107

58,086,809

(133,875)

(167,518)

(133,875)

46,603,821

60,475,618

15,817,040

21,107,107

63,344,585

81,791,759

63,344,585

56,607,829

2) Increase in account payable from acquisition of assets

1,406,317

12,594,891

1,406,317

12,412,991

3) Revaluation of land

1,935,915

45,756,330

-

32,594,500

771,200

-

771,200

Supplemental cash flows information:
Non-cash items consist of
1) Acquisition of assets under finance leases payable

4) Increase in other long term investment by other payable
5) Increase in on account receivable from disposal of fixed assets

2,018,827

-

2,018,827

-

The accompanying notes form an integral part of these financial statements
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Chai Watana Tannery Group Public Company Limited and its subsidiaries
Notes to the consolidated and company financial statements
31 December 2019
1.

GENERAL INFORMATION

1.1

The Company’s information
Chai Watana Tannery Group Public Company Limited (“the Company”) is a public limited company,
incorporated in Thailand and is registered on the Stock Exchange of Thailand. The address of its
registered office is as follows:
176/1, 1480 Moo 1 Tannery Industrial District (K.M. 30), Sukhumvit Road, Thambon Thaiban,
Amphur Mueang, Samut Prakarn 10280.
The Company is listed on the Stock Exchange of Thailand. For reporting purposes, the Company
and its subsidiaries are referred to as “the Group”.
The Group is engaged in three principal businesses comprise of :
- Tannery hide, automotive leather cutting, dog chew and furniture cutting
- Renewable energy : generate and sell of electricity from alternative energy
- Design and distribution of vehicles: Design and distribution of boat and minibus made from
aluminium
The consolidated and company financial statements were authorised for issue by the Board of
Directors on 27 February 2020.

2.

BASIS FOR PREPARATION
The consolidated and company financial statements have been prepared in accordance with Thai
Generally Accepted Accounting Principles under the Accounting Act B.E. 2543, being those Thai
Financial Reporting Standards issued under the Accounting Profession Act B.E. 2547, and the financial
reporting requirements of the Securities and Exchange Commission under the Securities and Exchange
Act.
The consolidated and company financial statements have been prepared under the historical cost
convention except as disclosed in the accounting policies below.
The preparation of financial statements in conformity with Thai Generally Accepted Accounting
Principles requires management to make estimates and assumptions that affect the reported
amounts of assets and liabilities, the disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the
financial statements and the amounts of revenues and expenses in the reported periods. Although
these estimates are based on management’s best knowledge of current events and actions, actual
results may differ from those estimates.
An English version of the consolidated and company financial statements have been prepared from the
statutory financial statements that are in the Thai language. In the event of a conflict or a difference in
interpretation between the two languages, the Thai language statutory financial statements shall prevail.
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Chai Watana Tannery Group Public Company Limited and its subsidiaries
Notes to the consolidated and company financial statements
31 December 2019

The consolidated financial statements include the financial statements for the years ended 31
December 2019 and 2018 of Chai Watana Tannery Group Public Company Limited and its subsidiaries,
details of which are as follows:

Company’s name

Nature of business

Pala Assets Co., Ltd.
Property rental service
Chai Watana Green Co.,
Investment holding in
Ltd.*
renewable energy business
Sakun C Innovation Co., Ltd. Design and distribution of
vehicles

Percentage of
shareholding
2019
2018

Country of
incorporation

100

100

Thailand

100

100

Thailand

50.01

50.01

Thailand

*The composition of subsidiaries held through Chai Watana Green Co., Ltd. are described in Note 13
to the financial statements.
2.1

The Group has power over such companies. The Group considered the power over the companies
as described in the significant accounting policies.

2.2

Material balances and transactions between the Company and its subsidiaries have been eliminated
from the consolidated financial statements.

2.3

Investments in the subsidiary companies as recorded in the Company’s books of account are
eliminated against the equity of the subsidiaries.

2.4

Results of operations of the subsidiary companies have been included in or excluded from the
consolidated financial statements as from their effective dates of acquisition or disposal of the
investments, respectively.

2.5

The consolidated financial statements have been prepared by applying the same accounting policy
for the same accounting transaction or similar accounting event.

3.

NEW AND A ENDED FINANCIAL REPORTING STANDARDS

3.1

Financial Reporting Standards that became effective in the current year
During the year 2019, the Company and its subsidiaries have adopted the revised (revised 2018)
and new financial reporting standards and interpretations which are effective for fiscal periods
beginning on or after 1 January 2019. These financial reporting standards were aimed at alignment
with the corresponding International Financial Reporting Standards with most of the changes
directed towards clarifying accounting treatment and providing accounting guidance for users of the
standards. The adoption of these financial reporting standards does not have any significant impact
on the Company’s and its subsidiaries’ financial statements. However, the new standard involves
changes to key principles, which are summarized below:
Thai Financial Reporting Standard no.15 (TFRS 15), Revenue from Contracts with Customers
The standard provides principle and approach of revenue recognition under five-step process. The
underlying principle is that the Group will recognise revenue to depict the transfer of goods or
services to customers at an amount that the Group expects to be entitled to in exchange for those
goods or services. It replaces the principles of transferring the significant risks and rewards of
ownership of the goods or services to the buyer in accordance with TAS 18, Revenue, TAS 11,
Construction contracts and related interpretations.
The Group has made an assessment of the impact of adopting and initially applying TFRS 15 on the
consolidated and separate financial statements and there was no material impact on the
consolidated and separate financial statements in the period of initial application.
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Notes to the consolidated and company financial statements
31 December 2019
3.2

New and amended financial reporting standards that are effective for accounting period
beginning or after 1 January 2020
The Group is currently assessing the impact of these new and amended financial reporting
standards that are not mandatory for current period end 31 December 2019 reporting period.

a)

Financial instruments
The new financial reporting standards relate to financial instruments are:
TAS 32
TFRS 7
TFRS 9
TFRIC 16
TFRIC 19

Financial Instruments: Presentation
Financial Instruments: Disclosures
Financial Instruments
Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation
Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments

These new standards address the classification, measurement, derecognition of financial assets and
financial liabilities, impairment of financial assets, hedge accounting, and presentation and
disclosure of financial instruments.
The Group management will adopt the above TFRSs relevant to the Group in the preparation of the
financial statements when they become effective. Management is in the process to assess the impact
of these TFRSs on the financial statements of the Group for the period in which it is initially applied.
b)

Thai Financial Reporting Standard No.16 (TFRS 16), Leases
Where the Group is a lessee, TFRS 16, Leases will result in almost all leases being recognised on
the balance sheet as the distinction between operating and finance leases is removed. A right-of-use
asset and a lease liability will be recognised, with exception on short-term and low-value leases.
The Group management will adopt the above TFRS relevant to the Group in the preparation of the
financial statements when they become effective. Management is in the process to assess the impact
of this TFRS on the financial statements of the Group for the period in which it is initially applied.

c)

Other New/Amended Financial Reporting Standards
The new and amended financial reporting standards that will have significant impact on the Group are:
TAS 12
TAS 19
TAS 28
TFRIC 23

Income tax
Employee benefits
Investments in associates and joint ventures
Uncertainty over income tax treatments

Amendment to TAS 12, Income tax - clarified that the income tax consequences of dividends of
financial instruments classified as equity should be recognised according to where the past
transactions or events that generated distributable profits were recognised.
Amendment to TAS 19, Employee benefits (plan amendment, curtailment or settlement) - clarified
accounting for defined benefit plan amendments, curtailments and settlements that the updated
assumptions on the date of change are applied to determine current service cost and net interest for
the remainder of the reporting period after the plan amendment, curtailment or settlement.
Amendment to TAS 28, Investments in associates and joint ventures (long-term interests in associates
and joint ventures) - clarified the accounting for long-term interests in an associate or joint venture, which
is in substance form part of the net investment in the associate or joint venture, but to which equity
accounting is not applied. Entities must account for such interests under TFRS 9, Financial instruments
before applying the loss allocation and impairment requirements in TAS 28, Investments in associates
and joint ventures.
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TFRIC 23, Uncertainty over income tax treatments - explained how to recognise and measure
deferred and current income tax assets and liabilities where there is uncertainty over a tax treatment.
In particular, it discusses:
-

4.

that the Group should assume a tax authority will examine the uncertain tax treatments
and have full knowledge of all related information, ie that detection risk should be ignored.
that the Group should reflect the effect of the uncertainty in its income tax accounting
when it is not probable that the tax authorities will accept the treatment.
that the judgements and estimates made must be reassessed whenever circumstances
have changed or there is new information that affects the judgements.

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
The principal accounting policies adopted in the preparation of these consolidated and company
financial statements are set out below:

4.1

Revenue recognition
The financial reporting standard on revenue from contracts with customers establishes a five-step
model to account for revenue arising from contracts with customers. The underlying principle is that
the Group will recognise revenue to depict the transfer of goods or services to customers at an
amount that reflects the consideration to which the Group expects to be entitled in exchange for
transferring goods or services to a customer (which excludes estimates of variable consideration that
are subject to constraints, such as right of return exists, trade discounts, volume rebates and
changes to the transaction price arising from modifications), net of any related sales taxes and
excluding any amounts collected on behalf of third parties. An asset (goods or services) is
transferred when or as the customer obtains control of that asset.
Revenue from sales of goods
Revenue from sales of goods is recognised when the Group satisfies a performance obligation by
transferring goods to customers. The goods are transferred when the customers obtain control of that
goods. Control of the goods has transferred when the goods are delivered to customers. Delivery
occurs when the goods have been shipped to the specific location. A receivable is recognised when
the goods are delivered as this is the performance obligations satisfied at a point in time.
Revenue from services
Revenue from services is recognised when the Group satisfies the performance obligation at a point
in time generally when the significant acts have been completed and when transfer of control occurs
or for services that are not significant transactions revenue is recognised as the services are
provided.
Revenue from sales of electricity
Revenues from sales of electricity is recognised in profit or loss based on the units of sales delivered
at the applicable tariff rates.
Rental income
Rental income is recognised on a straight-line basis over the lease term.

Page 17

Chai Watana Tannery Group Public Company Limited and its subsidiaries
Notes to the consolidated and company financial statements
31 December 2019

Other income
Other income recognised in accordance with the criteria as follows:
 Interest income is recognised using the effective interestrate rate method
 Dividend income is recognised when the right to receive payment is established
 Other income is recognised when the right to receive payment is established
4.2

Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents consist of cash on hand, cash at banks and all highly liquid investments
with an original maturity of three months or less and not subject to withdrawal restrictions.
In the consolidated and company statements of financial positions, bank overdrafts are shown in
current liabilities.

4.3

Current Investments
The classification of investments is dependent on the purpose for which the investments were
acquired. Management determines the appropriate classification of its investments at the time of the
purchase and re-evaluates such designation on a regular basis.
Current investments represent investments in mutual fund in debt instrument which are initially
recognised at cost, which is equal to the fair value of consideration paid plus transaction cost.
Current investments are subsequently measured at fair value. The fair value of investments is based
on Net Asset Valuation (“NAV”) approach as at the end of the reporting year. The data is calculated
and publicly by the fund manager of the mutual fund. Realised and unrealized gains and losses
arising from changes in the fair value of current investments are included in the statements of
comprehensive income.

4.4

Trade accounts receivable and allowance for doubtful accounts
Trade accounts receivable are stated at the net realisable value. Allowance for doubtful accounts is
provided to cover the estimated losses that may be incurred in collection. The allowance is based
on collection experience and current status of receivables outstanding at the statements of financial
position date. Bad debts will be written off for the accounts considered uncollectible.

4.5

Inventories
Inventories are stated at the lower of cost and net realisable value. Cost is determined on as follow;
Finished goods and work in process are determined by the weighted average basis.
Tannery and chemical materials and supplies are determined by the first-in first-out method.
The cost of purchases comprises both the purchase price and costs directly attributable to the
acquisition of the inventory, such as import duties and freight, less all attributable discounts,
allowances or rebates. The cost of finished goods comprises raw materials, direct labour, other
direct costs and related production overheads. Net realisable value is the estimate of the selling
price in the ordinary course of business, less the costs of completion and selling expenses. Provision
is made, where necessary, for obsolete, slow-moving and defective inventories.

4.6

Non-current assets classified as held for sale
Non-current assets are classified as assets held-for-sale when their carrying amount is to be
recovered principally through a sale transaction and a sale is considered highly probable. They are
stated at the lower of the carrying amount and fair value less cost to sell if their carrying amount is to
be recovered principally through a sale transaction rather than through continuing use.
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4.7

Investments
Investments in subsidiaries and associates
Investments in subsidiaries and associates in the separate financial statements of the Company are
accounted for using the cost method less allowance for impairment (if any). Investments in
associates in the consolidated financial statements are accounted for using the equity method.
Investments in subsidiary companies
Subsidiaries are all entities (including structured entities) over which the Group has control. The
Group controls an entity when the group is exposed to, or has rights to, variable returns from its
involvement with the entity and has the ability to affect those returns though its power over the entity.
Subsidiaries are fully consolidated from the date on which control is transferred to the Group. They
are deconsolidated from the date that control ceases.
The Group applies the acquisition method of accounting to account for business combinations. The
consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets transferred, the
liabilities incurred to the former owners of acquire and the equity interests issued by the Group. The
consideration transferred includes the fair value of any asset or liability resulting from a contingent
consideration arrangement. Acquisition-related costs are expensed as incurred. Identifiable assets
acquired and liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are measured initially
at their fair values at the acquisition date. On an acquisition-by-acquisition basis, the Group recognizes
any non-controlling interest in the acquire either at fair value or at the non-controlling interest’s
proportionate share of the acquire’s net assets.
If the business combination is achieves in stages, the acquisition date carrying value of the acquirer’s
previously held equity interest in the acquire is re-measured to fair value at the acquisition date; any gains
or losses arising from such re-measured are recognized in profit or loss.
Any contingent consideration to be transferred by the group is recognized at fair value at the
acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the contingent consideration that is
deemed to be an asset or liability is recognized either in profit or loss or as a change to other
comprehensive income. Contingent consideration that is classified as equity is not re-measured, and
its subsequent settlement is accounted for within equity.
The excess of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interest in the acquire and
the acquisition-date fair value of any previous equity interest in the acquire over the fair value of the
identifiable net assets acquired is recorded as goodwill. If the total of consideration transferred, noncontrolling interest recognize and previously held interest measured is less than the fair value of the net
assets of the subsidiary acquired in the case of a bargain purchase, the difference is recognized directly
in profit or loss.
Investment in associated company
Associates are those entities in which the Group has significant influence. Significant influence is the
power to participate in the financial and operating policy decision of the investee, but not to control.
Under the equity method, an investment in an associate is initially recognized in the consolidated
statement of financial position at cost and adjusted thereafter to recognize the Group’s share of the
profit or loss and other comprehensive income of the associate. When the Group’s share of losses of
an associate equals or exceeds the Group’s interest in that associate (which includes any long-term
interests that, in substance, form part of the Group’s net investment in the associate), the Group
discontinues recognizing its share of further losses. Additional losses are recognized only to the extent
that the Group has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the
associate.
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Other long-term investments
Investments in non-marketable securities classified as other investment, are valued at cost less
allowance for impairment (if any).
A test for impairment is carried out when there is a factor indicating that such investment might be
impaired. If the carrying value of the investment is more than its recoverable amount, impairment
loss is charged to the statements of comprehensive income.
On disposal of an investment, the difference between the net disposal proceeds and the carrying
amount is charged or credited to the profit or loss. When disposing of part of the Company's holding
of a particular investment, the carrying amount of the disposed part is determined by the weighted
average carrying amount of the total holding of the investment.
4.8

Property plant and equipment
Land is shown at fair value, based on triennial valuations by external independent values. Increases
in the carrying amount arising on revaluation of land are credited to statement of comprehensive
income and shown as gain on asset revaluation in shareholders’ equity. Decreases that offset
previous increases of the same asset are charged in other comprehensive income and debited
against gain on asset revaluation directly in equity, all other decreases are charged to profit or loss.
Cost includes acquisition cost and any cost directly attributable to brining the asset or component to
the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by
management.
Cost also includes the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring
the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is
acquired or as a consequence for having used the item during a particular period for purposes other
than to produce inventories during that period.
Plant and equipment is stated at cost less accumulated depreciation and provision for impairment
(if any).
Depreciation is calculated on the straight line method to write off the cost or the amount of each
asset, except for land which is considered to have an indefinite life, to its residual value over the
estimated useful lives as follows:
Land improvement
Factory Building
Machinery
Equipment and tools
Furniture and office equipment
Vehicles

25
20 and 25
5-25
5 and10
5 and10
5 and10

years
years
years
years
years
years

Gains and losses on disposal of property, plant and equipment are determined by comparing the
proceeds with their carrying amount and are taken into account in determining profit/loss from
operations.
Expenditures for additions, renewals and improvements, which result in substantial increase in an
asset’s current replacement value, are capitalised. Repair and maintenance costs are recognized as
an expense when incurred.
4.9

Land not used in operation
Land not used in operation is stated at cost less provision for impairment (if any).
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4.10 Intangible assets – computer software
Computer software is stated cost less accumulated amortization and provision for impairment (if any) and
is amortized as expense on a straight-line basis over a period of 3 and 10 years.
4.11 Right to generate and sell electricity and amortization
The Group recognized right to generate and sell electricity acquired from a business combination at
their acquisition-date fair values. Subsequent to initial recognition, right to generate and sell electricity
has been stated at cost less accumulated amortization and allowance for impairment (if any).
Amortization of rights to generate and sell electricity is calculated by reference to cost on a straight-line
basis over the remaining terms of the rights to generate and sell electricity from the date on which the
Group assumes control over the subsidiaries.
4.12 Impairment of assets
The Group assesses at each reporting date whether there is an indication that an asset may be
impaired. If any such indication exists, the Group makes an estimate of the asset’s recoverable
amount. Where the carrying amount of the asset exceeds its recoverable amount, the asset is
considered impaired and is written down to its recoverable amount. Impairment losses are
recognized in the comprehensive income statement. An asset’s recoverable amount is the higher of
fair value less costs to sell and value in use.
If there is subsequently any indication that previously recognized impairment losses may no longer
exits or may have decreased, the Group will make another estimate of the asset’s recoverable value,
compare this with the book value, and reverse previously recognized impairment to reflect the
change in recoverable value.
4.13 Accounting for leases
Where the Group is the lessee
Leases of assets which substantially transfer all the risks and rewards of ownership are classified as
finance leases. Finance leases are capitalized at the inception of the lease at the lower of the fair value
of the leased property or the present value of the minimum lease payments. Each lease payment is
allocated to the principal and to the finance charges so as to achieve a constant rate on the finance
balance outstanding. The outstanding rental obligations, net of finance charges, are included in other
long-term payables. The interest element of the finance cost is charged to the statement of income
over the lease period. The property, plant or equipment acquired under finance leases is depreciated
over the useful life of the asset.
Leases not transferring a significant portion of the risks and rewards of ownership to the lessee are
classified as operating leases. Payments made under operating leases (net of any incentives received
from the lessor) are charged to the statement of income on a straight-line basis over the period of the
lease.
When an operating lease is terminated before the lease period has expired, any payment required to
be made to the lessor by way of penalty is recognized as an expense in the period in which termination
takes place.
Where the Group is the lessor
Assets leased out under operating leases are included in property, plant and equipment in the
statement of financial position. They are depreciated over their expected useful lives on a basis
consistent with other similar property, plant and equipment owned by the Group. Rental income (net of
any incentives given to lessees) is recognized on a straight-line basis over the lease term.
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4.14 Employee benefits
Post-employment benefits (Defined contribution plans)
The Group’s employees have jointly established a provident fund. The fund is monthly contributed by
employees and by the Group and the Company. The fund’s assets are held in a separate trust fund
and the Group’s contributions are recognized as expenses when incurred.
Post-employment benefits (Defined benefit plans)
The Group has obligations in respect of the severance payments they must make to employees
upon retirement under labor law. The Group treats these severance payment obligations as a
defined benefit plan.
The obligation under the defined benefit plan is determined by a professionally qualified independent
actuary, using the projected unit credit method. Such determination is made based on various
assumptions, including discount rate, future salary increase rate, staff turnover rate, mortality rate,
and inflation rates.
Actuarial gains and losses arising from post-employment benefits are recognized in the statements
of other comprehensive income in the period in which they arise and included in retained earnings in
the statements of changes in shareholders’ equity.
4.15 Provisions for liabilities
Provisions are recognized when the Group has a present legal or constructive obligation as a result of
past events, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to
settle the obligation, and a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.
4.16 Foreign currency translation
Functional and presentation currency
Items included in the financial statements of each of the Group’s entities are measured using the
currency of the primary economic environment in which the entity operates (‘the functional currency’). The
financial statements are presented in Thai Baht, which is the Company’s functional and the Group’s
presentation currency.
Transactions in foreign currencies
Transactions in foreign currencies are translated to Thai Baht at the foreign exchange rates ruling at
the dates of the transactions.
Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies at the reporting date are translated
to Thai Baht at the foreign exchange rates ruling at that date. Foreign exchange differences arising on
translation are recognized as profit or loss in statement of profit or loss and other comprehensive income.
Non-monetary assets and liabilities measured at cost in foreign currencies are translated to Thai
Baht using the foreign exchange rates ruling at the dates of the transactions.
Foreign entities
The assets and liabilities of foreign entities are translated to Thai Baht at the foreign exchange rates
ruling at the reporting date.
The revenues and expenses of foreign entities are translated to Thai Baht at average exchanges rates.
Foreign exchange differences arising on translation are recognized as other comprehensive income
in the statement of comprehensive income and presented in the foreign currency translation reserve
in equity until disposal of the investment.
Page 22

Chai Watana Tannery Group Public Company Limited and its subsidiaries
Notes to the consolidated and company financial statements
31 December 2019

4.17 Related parties
Enterprises and individuals that directly, or indirectly through one or more intermediaries, control, or
are controlled by, or are under common control with, the Group, including holding companies,
subsidiaries and fellow subsidiaries are related parties of the Company. Associates and individuals
owning, directly or indirectly, an interest in the voting power of the Company that gives them
significant influence over the enterprise, key management personnel, including directors and officers
of the Group and close members of the family of these individuals and companies associated with
these individuals also constitute related parties.
In considering each possible related party relationship, attention is directed to the substance of the
relationship, and not merely the legal form.
4.18 Segment reporting
Segment information has been prepared based on the internal report of the Group, which
disaggregates its business by services or products.
4.19 Financial instruments
The Group has no policy to speculate in or engage in the trading of any financial derivative instruments.
Financial instruments carried on the statements of financial position include cash and bank
balances, overdraft and loan from financial institution, debentures, trade receivables, trade creditors,
loans to and loan from related companies. The particular recognition methods adopted are
disclosed in the individual policy statements associated with each item.
4.20 Income tax
Income tax expense
The tax expense for the period comprises current and deferred tax. Tax is recognised in profit or
loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or
directly in equity. In this case the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in
equity, respectively.
Current tax
The tax currently payable is based on taxable profit for the year. Taxable profit differs from profit as
reported in the statement of income because it excludes items of income or expense that are taxable
or deductible in other years and it further excludes items that are never taxable or deductible. The
current tax liability is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted at
the statement of financial position date.
Deferred tax
Deferred tax is recognised on temporary differences between the carrying amounts of assets and
liabilities in the financial statements and the corresponding tax bases used in the computation of
taxable profit (tax base). Deferred tax liabilities are generally recognised for all taxable temporary
differences, and deferred tax assets are generally recognised for temporary differences to the extent
that it is probable that taxable profits will be available against which those temporary differences can
be utilised. The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each statement of financial
position date. Deferred tax asset shall be reduced to the extent that utilised taxable profits
decreased. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that
sufficient taxable profit will be available to allow total or part of the asset to be recovered.
Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that have been enacted or
substantively enacted at the statement of financial position date.
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4.21 Earnings per share
Basic
Basic earnings per share are calculated by dividing the net profit for the year by the weighted
average number of ordinary shares outstanding during the year.
Diluted
Diluted earnings per share is calculated by dividing net income for the year by the weighted average
number of ordinary shares in issue during the year plus adjustments of conversion of all dilutive
potential ordinary shares from the exercise of the warrants provided that the conversion carried out
at the beginning of the year or issuance of potential ordinary shares.
4.22 Critical accounting estimates, assumption, judgements and capital risk management
1)

Critical accounting estimates, assumption and judgements
Use of accounting estimates
Preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles
requires management to make estimates for certain accounting transactions, affecting amounts
reported in the financial statements and Notes related thereto. Subsequent actual results may
differ from these estimates.
Estimates, assumption and judgements are continually evaluated and are based on historical
experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be
reasonable under the circumstances.
Allowance for doubtful accounts
The Group maintains an allowance for doubtful accounts to reflect impairment of trade
receivables relating to estimated losses resulting from the default or inability of customers to
make required payments. The allowance is based on consideration of historical collection
experience, known and identified instances of default of each customer.
Provision for sales discount
The Group has estimated the provision for sales discounts which the percentage of sales
discount is estimated based on historical information, experiences and existing business model.
Allowance for obsolete and defective inventories and net realizable value
The Group maintains an allowance for obsolete and defective inventories to reflect impairment
of inventories. The allowance is based on consideration of inventory turnover and deterioration
of each category. In addition, the Group also maintains an allowance for net realizable value to
reflect the estimated losses resulting from the selling prices of inventories which are less than
their costs. The allowance is based on consideration of committed selling prices and the trend
of selling prices in the market.
Estimated impairment of investment
The Group regularly evaluated the impairment of investment in subsidiary and associated
company when there has been a significant or prolonged decline in the fair value below their
cost or where other objective evidence of impairment exists. The evaluation is based on results
of operation and future plan of its subsidiary. Such consideration requires the use of estimate
and judgment by the management.
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Property, plant and equipment
Management determines the estimated useful lives and residual values for the Group’s
property, plant and equipment. Management will revise the depreciation charge where useful
lives and residual values are different to previously estimated, or it will write off or write down
technically obsolete or assets that have been abandoned or sold.
Post-employment benefit under defined benefit plans
The obligation under the defined benefit plan is determined based on actuarial techniques.
Such determination is made based on various assumptions, including discount rate, future
salary increase rate, mortality rate and staff turnover rate.
Deferred tax assets
Deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and unused tax losses
to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary
differences and losses can be utilised. Significant management judgment is required to
determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely
timing and level of estimate future taxable profits.
Leases
In determining whether a lease is to be classified as an operating lease or finance lease, the
management is required to use judgment regarding whether significant risk and rewards of
ownership of the leased asset has been transferred, taking into consideration terms and
conditions of the arrangement.
2)

Capital risk management
The Group’s objectives when managing capital are to safeguard the Group’s ability to continue
as a going concern in order to provide returns for shareholders and benefits for other
stakeholders and to maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital.
The Group manages its capital position with reference to its debt-to-equity ratio in order to
comply with a condition in debenture agreement, which requires the Company to maintain the
net financial debt to equity ratio not exceeding 3:1.
In order to maintain or adjust the capital structure, the Group may adjust the amount of dividends
paid to shareholders, return capital to shareholders, issue new shares or sell assets to reduce debt.

4.23 Fair value estimation
The analyses financial instruments carried at fair value, by valuation method. The different levels
have been defined as follows:
 Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (Level 1).
 Inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the asset or liability,
either directly (that is, as prices) or indirectly (that is, derived from prices) (Level 2).
 Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (that is, unobservable
inputs) (Level 3).
Other financial instruments not carried at fair value are typically short-term in nature and reprice to
current market rate frequently. Accordingly, their carrying amount is a reasonable approximation of
fair value. The management believes that the fair value of the financial assets and liabilities does not
materially differ from their carrying value.
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5.

CASH AND CASH EQUIVALENTS
(Unit : Baht)
The Company

Consolidated
2019

2018

2019

2018

195,764

357,868

81,517

229,088

46,408,057

60,117,750

15,735,523

20,878,019

46,603,821

60,475,618

15,817,040

21,107,107

Cash on hand
Deposits held at call with banks
Total

As at 31 December 2019, the interest rate on short-term bank deposits represented 0.375% per annum
(2018 : 0.375% per annum).
6.

CURRENT INVESTMENTS
(Unit : Baht)
Consolidated
2018

2019
Cost Price

Fair Value

Cost Price

Fair Value

228,525

234,139

228,525

230,634

Current investment :
Mutual fund in debt instrument

(Unit : Baht)
The Company
2018

2019
Cost Price

Fair Value

Cost Price

Fair Value

199,882

204,768

199,882

201,694

Current investment :
Mutual fund in debt instrument

The fair value of investments in mutual fund are based on Net Asset Valuation (“NAV”) approach as at
the end of the reporting year. The data is calculated and publicly by the fund manager of the mutual fund.
The fair values are within Level 1 of the fair value hierarchy.
Movements in current investments were as follows:
(Unit : Baht)
The Company

Consolidated
2019

2018

2019

2018

As at 1 January
Purchase during the year
Disposal during the year
Revaluation

230,634
-

255,449,701
771,499,427
(1,026,720,603)

201,694
-

255,421,058
771,499,427
(1,026,720,603)

3,505

2,109

3,074

1,812

As at 31 December

234,139

230,634

204,768

201,694
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7. DEPOSITS AT FINANCIAL INSTITUTION USED AS COLLATERAL
(Unit : Baht)
Deposits used
as collateral
Current

Non-current

The Company

Consolidated
For
Pledged as collateral against
long-term credit facilities from
financial institutions (Note 24)
Pledged as collateral against
short-term credit facilities from
financial institutions (Note 20)
and letter of guarantee (Note 37)
Total

2019

2018

2019

2018

19,021,937

9,254,511

-

-

7,363,717

7,773,171

7,363,717

7,773,171

26,385,654

17,027,682

7,363,717

7,773,171

8. TRADE AND OTHER ACCOUNTS RECEIVABLE, NET
(Unit : Baht)
The Company

Consolidated
2019

2018

2019

2018

Trade accounts receivable - related companies (Note 9)
Separate from aging follows:
Within credit term
10,087,431
Total
10,087,431

15,132,152
15,132,152

10,087,431
10,087,431

15,132,152
15,132,152

263,260,341
15,610,854
10,000
10,804
1,467,436
280,359,435
(1,467,436)
278,891,999
294,024,151

212,175,008
25,247,055
2,511,531
1,190,000
241,123,594
(1,190,000)
239,933,594
250,021,025

229,552,745
15,610,854
10,000
10,804
1,467,436
246,651,839
(1,467,436)
245,184,403
260,316,555

5,470,081
7,959,731
1,052,985
3,333,584

2,534,318
7,915,864
23,000,000
92,206

494,581
7,959,726
29,000,000
3,307,418

56,968,971
2,093,199
20,951,020
28,846,126

10,898,189
-

620,792
20,268,616
140,000

97,207,326 126,675,697

44,440,577

61,791,133

Trade accounts receivable - other parties
Separate from aging follows:
Within credit term
Overdue not more than 3 months
Overdue over 3 months up to 6 months
Overdue over 6 months up to 12 months
Overdue over 12 months
Total
Less Allowance for doubtful debts
Net
Total trade accounts receivable, net

246,552,157
28,117,960
2,511,531
1,190,000
278,371,648
(1,190,000)
277,181,648
287,269,079

Other accounts receivable
Other receivables - related company (Note 9)
7,509,818
Other receivables
9,107,724
Advance payment - related company (Note 9) 1,052,985
Advance payment
103,206
Advance payment for goods - related
companies, net (Note 9)
36,269,349
Retention receivable
1,799,500
Advance payment for goods
221,467
Prepaid expenses
11,377,217
Accrued income
29,766,060
Total other accounts receivable
Total trade and other accounts

384,476,405 420,699,848 294,461,602 322,107,688
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(Unit : Baht)
The Company

Consolidated
2019

2018

2019

2018

receivable, net
Certain accounts receivable recorded in the consolidated and company financial statements as at 31
December 2019 have been pledged for factoring facilities with a commercial bank amounting to Baht
112.43 million (2018 : Baht 126.34 million), as described in Note 20 to financial statements.
9.

RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES
The Group has transactions with its related companies. These companies are related through common
shareholding and/or directorship.
Details of relationship between the Group and related parties which related through control or transaction
are as follows:
Company’s Name
Pala Assets Co., Ltd.
Chai Watana Trim Co., Ltd.*
Chai Watana Green Co., Ltd.
NHK Spring (Cambodia) Co., Ltd.
Rak Ban Rao Co., Ltd.
Advance Power Conversion Co., Ltd.
Chai Watana Green Management Co., Ltd.
Waste Mangagement 1 Co., Ltd.
Green Power 1 Co., Ltd.
Chai Watana Export Co., Ltd.
Green Power 2 Co., Ltd.
Blue Solar Farm 3 Co., Ltd.
Nosomi Enterprise (Thailand) Co., Ltd.
Kaeolumduan Group Co., Ltd.
Blue Solar Farm Co., Ltd.
Blue Solar Engineering Co., Ltd.
Standard NGV Co., Ltd.
Blue Solar Co., Ltd.
Blue Solar Roof Co., Ltd.
Chaideeying Co., Ltd.
Subteerath Co., Ltd.
Sakun C Innovation Co., Ltd.
Choknamchai Hi-Tech Pressing Co., Ltd.
Choknamchai Auto Pressing Co., Ltd.
Devika Enterprise Co., Ltd.

Country
Thailand
Thailand
Thailand
Cambodia
Thailand
Thailand
Thailand
Thailand
Thailand
Thailand
Thailand
Thailand
Thailand
Thailand
Thailand
Thailand
Thailand
Thailand
Thailand
Thailand
Thailand
Thailand
Thailand
Thailand
Thailand

Relationship
Direct shareholding
Direct shareholding
Direct shareholding
Direct shareholding
Indirect shareholding
Indirect shareholding
Indirect shareholding
Indirect shareholding
Indirect shareholding
Indirect shareholding
Indirect shareholding
Indirect shareholding
Common shareholding
Shareholder of indirect subsidiary company
Shareholder of indirect subsidiary company
Common shareholding and directorship of indirect subsidiary
Common shareholding and directorship of indirect subsidiary
Common shareholding and directorship of indirect subsidiary
Common shareholding and directorship of indirect subsidiary
Common shareholding and directorship
Common directorship
Direct shareholding
Common shareholding and directorship of subsidiary
Common shareholding and directorship of subsidiary
Common directorship of subsidiary

*The said subsidiary was completely dissolution on 10 April 2018. Consequently, the Company received
capital repayment of Baht 10.85 million and recognised loss on liquidation of subsidiary of Baht 3.1 million
in the financial statements for the year ended 31 December 2018.
Pricing policies for related transactions are as follows:
Transactions
Sales
Rental and related service income
Interest income
Other income
Rental and related service expenses
Consultant fee, management fee and
technical support fee

Pricing policy
Market price
Contract price
Interest rate at 6% to 9% per annum
Market price
Contract price
Mutually agreed price
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Transactions

Pricing policy

Commission expense
Contract price
Management’s remuneration
Mutually agreed price
Finance cost
Mutually agreed price
Purchase of goods
Market price
Purchase - Disposal of assets
Mutually agreed price
Transactions with related parties for the years ended 31 December 2019 and 2018 were as follows:
(Unit : Baht)
The Company

Consolidated
2018

2019

2019

2018

Pala Assets Co., Ltd.
Service income
Interest income
Rental expenses
Interest expenses
Utility expenses

-

-

1,800,000
2,037,635
480,000
1,958,427

1,800,000
2,382,822
520,000
2,357,484

Chai Watana Green Co., Ltd.
Interest income

-

-

37,900,788

39,492,965

Chai Watana Green Management Co., Ltd.
Management fee

-

-

4,710,000

3,240,000

72,550,821
1,470
240,000
140
14,698,643

98,001,939
6,552
240,000
1,000
12,918,819

72,550,821
1,470
240,000
140
14,698,643

98,001,939
6,552
240,000
1,000
12,918,819

-

-

-

Nosomi Enterprise (Thailand) Co., Ltd.
Sales
Service income
Rental machinery income
Other income
Commission expense
Blue Solar Engineering Co., Ltd.
Technical support fee
Devika Enterprise Co., Ltd.
Consultant fee

576,000

2,400,000

1,100,000

Choknamchai Hi-Tech Pressing Co., Ltd.
Purchase of assets
144,953,449 254,497,406
Purchase of goods
93,985,484 12,649,280
Rental expenses
765,606
36,000
Administrative expenses
894,144
270,500
Finance cost
9,121
36,484
Interest income
1,190,959
Other income
27,800
Choknamchai Auto Pressing Co., Ltd.
Administrative expenses
Finance cost
Purchase of assets

13,480
167,800

156,274
5,446
-

2,400,000

1,100,000

-

-

-

-
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(Unit : Baht)
The Company

Consolidated
2018

2019

2019

2018

Sakun C Innovation Co., Ltd.
Interest income

-

-

12,215,928

7,976,047

Directors
Management’s remuneration

19,587,123

19,726,793

18,387,123

17,526,793

The significant balances of assets and liabilities with related parties as at 31 December 2019 and
2018 were as follows:
(Unit : Baht)
The Company

Consolidated

Trade accounts receivable
Nosomi Enterprise (Thailand) Co., Ltd.
Other receivables
NHK Spring (Cambodia) Co., Ltd.
Choknamchai Hi-Tech Pressing Co., Ltd.
Total
Other receivables - advance payment
Green Power 2 Co., Ltd
Blue Solar Engineering Co., Ltd.
Total

2019

2018

2019

2018

10,087,431

15,132,152

10,087,431

15,132,152

2,534,318

494,581

2,534,318

494,581

4,975,500

4,975,500

7,509,818

5,470,081

-

-

-

-

2,534,318

494,581

23,000,000

29,000,000

1,052,985

1,052,985

-

-

1,052,985

1,052,985

23,000,000

29,000,000

-

-

-

-

Other receivable - advance payment for goods
Kaeolumduan Group Co., Ltd.
21,173,903 21,173,903
Less Allowance for doubtful debt
(15,493,354) (15,493,354)
Net
Choknamchai Hi-Tech Pressing Co., Ltd.

5,680,549

5,680,549

-

-

30,588,800

51,288,422

-

-

Total

36,269,349

56,968,971

-

-

On 18 May 2018, the subsidiary, Chai Watana Export Co., Ltd., had filed a civil case against its debtor,
Kaeolumduan Group Co., Ltd., in allegations of default of payment in respect of claim for advance
payment for goods of Baht 15.49 million plus interest rate at 7.5% per annum from the filing date to
completion of settlement and the Civil Court had appointment of plaintiff witness and defendant witness
on 15 January 2019 and 16 January 2019, respectively.
On 14 March 2019, the Civil Court ordered the said debtor to pay the subsidiary in the amount of Baht
15.49 million plus interest rate at 7.5% per annum from 2 June 2017 to 18 May 2018. Such interest
should not exceed amount of Baht 1.12 million.
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On 2 May 2019, Kaeolumduan Group Co., Ltd. has appealed the judgement of the Civil Court and
submitted the petition to pause the execution to Sakaeo Provincial Court. Later on 13 December 2019,
the Appeal Court has made the same order along with the Civil Court.
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However, the subsidiary has recorded allowance for doubtful account of Baht 15.49 million (net of the
outstanding balance of trade account payable of Baht 5.68 million) in the financial statements.
(Unit : Baht)
The Company

Consolidated
2018

2019

2019

2018

28,095,114
50,046,575

39,507,479
12,188,100

Short-term loans to related company
and accrued interest income, net
Pala Assets Co., Ltd.
Sakun C Innovation Co., Ltd.
Choknamchai Hi-Tech Pressing Co., Ltd.

15,000,000

-

Total

15,000,000

-

78,141,689

51,695,579

15,000,000

-

78,021,414

51,088,100

-

-

120,275

607,479

15,000,000

-

78,141,689

51,695,579

-

-

179,334,530 135,997,617

-

-

(25,379,514) (33,279,652)

-

-

153,955,016

-

-

568,175,651 538,797,466

-

-

722,130,667 641,515,431

-

-

675,955,016 625,717,965

-

-

-

-

-

-

Short-term loans to related companies
and accrued interest income consist of :
Principal
Accrued interest income
Total

-

Long-term loans to related companies
and accrued interest income, net
Sakun C Innovation Co., Ltd.
Long-term loans and accrued interest
income
Less: current portion
Net
Chai Watana Green Co., Ltd.
Long-term loans and accrued interest
income
Total
The long-term loans to related companies
and accrued interest income consist of :
Principal
Accrued interest income
Total

-

-

46,175,651

-

102,717,965

15,797,466

722,130,667 641,515,431

Other non-current assets - refundable deposit
Pala Assets Co., Ltd.
Trade accounts payable
Kaeolumduan Group Co., Ltd.
Choknamchai Hi-Tech Pressing Co., Ltd.
Total

100,000

100,000

5,680,549

5,680,549

-

-

4,511,781

1,054,610

-

-

10,192,330

6,735,159

-

-
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(Unit : Baht)
The Company

Consolidated

Other accounts payable
Pala Assets Co., Ltd.
Choknamchai Hi-Tech Pressing Co., Ltd
Choknamchai Auto Pressing Co., Ltd.
Total

2019

2018

2019

2018

36,926,678

36,926,678

186,679
-

254,608
-

137,640

88,454

37,064,318

37,015,132

186,679

254,608

3,224,738

5,954,596

3,224,738

-

-

Other accounts payable - commission payable
Nosomi Enterprise (Thailand) Co., Ltd.
Other accounts payable - advance received
Directors

5,954,596

-

771,200

-

771,200

-

1,002,495

-

1,002,495

4,592,317

-

-

-

-

-

-

Accrued directors’ remuneration
Directors
Accrued Expenses
Blue Solar Engineering Co., Ltd.
Choknamchai Hi-Tech Pressing Co., Ltd.
Total

4,592,317
972,210
5,564,527

4,592,317

Lease agreement - Pala Assets Co., Ltd.
The Company entered into the factory building lease agreements with Pala Assets Co., Ltd. as
detailed below:

Period
1 January 2018 – 30 April 2018
1 May 2018 – 31 December 2019

Monthly rental rate
Million Baht
0.05
0.04

Service agreement - Pala Assets Co., Ltd.
The Company entered into the service agreements for financing, taxation and property management
services provided by Pala Assets Co., Ltd. as detailed below:

Period
1 January 2018 – 31 December 2018
1 January 2018 – 31 December 2019

Monthly service rate
Million Baht
0.15
0.15

Short-term loans to related company and accrued interest income – Pala Assets Co., Ltd.
Loans to Pala Assets Co., Ltd. represented unsecured loans which bear interest rate at 6% per annum
and shall be due in August 2020.
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Short-term loans to related company and accrued interest income – Sakun C Innovation Co., Ltd.
On 29 August 2018, the Company provided short-term loan to Sakun C Innovation Co., Ltd.
amounting to Baht 37.50 million with interest rate at 8.5% per annum and shall be due within 30
November 2018; subsequently on 31 January 2019, the said loans were repaid in full.
In April 2019, the Company provided short-term loan to Sakun C Innovation Co., Ltd. amounting to
Baht 30.00 million with interest rate at 8.5% per annum and shall be due within 31 August 2019, the
said loans were repaid infull.
On 27 June 2019, the Company provided short-term loan to Sakun C Innovation Co., Ltd. amounting
to Baht 20.00 million with interest rate at 8.5% per annum and shall be due within 30 December 2019.
On 31 July 2019, the Company provided short-term loan to Sakun C Innovation Co., Ltd. amounting
to Baht 14.00 million with interest rate at 8.5% per annum and shall be due within 30 December 2019.
On 1 October 2019, the Company provided short-term loan to Sakun C Innovation Co., Ltd.
amounting to Baht 16.00 million with interest rate at 8.5% per annum and shall be due within 30
December 2019.
Short-term to related company and accrued interest income – Choknamchai Hi-Tech Pressing Co., Ltd.
On 11 February 2019, the subsidiary - Sakun C Innovation Co., Ltd. provided short-term loan
Choknamchai Hi-Tech Pressing Co., Ltd. amounting to Baht 15 million with interest rate at 9.0% per
annum and shall be due on 30 April 2019. The said loans were repaid in full.
On 27 June 2019, the subsidiary - Sakun C Innovation Co., Ltd. provided short-term loan
Choknamchai Hi-Tech Pressing Co., Ltd. amounting to Baht 15 million with interest rate at 9.0% per
annum and shall be due on 30 December 2019. However, on 25 December 2019, the Company has
agreed to extend the due date to be 30 June 2020.
Long-term loans to related company and accrued interest income – Sakun C Innovation Co., Ltd.
On 6 April 2018, the Company provided long-term loan to Sakun C Innovation Co., Ltd. amounting to
Baht 7 4 .9 0 million with interest rate at 7 .5 % per annum. The said loans shall be due on monthly
basis. The first repayment date is on 3 0 September 2 0 1 8 . The final remaining repayment is on 3 0
March 2021.
On 4 June 2018, the Company provided long-term loan to Sakun C Innovation Co., Ltd. amounting
to Baht 25.10 million with interest rate at 7.5% per annum. The said loans shall be due on monthly
basis. The first repayment date is on 30 September 2018. The final remaining repayment is on 30
May 2021.
On 30 October 2018, the Company provided long-term loan to Sakun C Innovation Co., Ltd.
amounting to Baht 38 million with interest rate at 8.5% per annum. The said loans shall be due on
monthly basis. The first repayment date is on 30 October 2018. The final remaining repayment is on
30 June 2021.
On 1 February 2019, the Company provides a new long-term loan to Sakun C Innovation Co., Ltd. by
combining amount per the above long-term loan agreements which the remaining balances of Baht
99.33 million to be new loan with interest rate at 7.5% per annum. The first maturity date is on 28
February 2019 and repayment on monthly basis. The final remaining repayment is on 31 January 2025.
On 15 October 2019, the Company provided long-term loan to Sakun C Innovation Co., Ltd.
amounting to Baht 80 million with interest rate at 8.5% per annum. The said loans shall be due on
monthly basis. The first repayment date is on 16 October 2019. The final remaining repayment within
September 2024. Sakun C Innovation Co., Ltd. has pledged its minibus mold and share certificate in
the said subsidiary of a shareholder.
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Long-term loans to related company and accrued interest income – Chai Watana Green Co., Ltd.
Loans to Chai Watana Green Co., Ltd. represented unsecured loans which bear interest rate at 7.5% per
annum.
Service agreement – Chai Watana Green Management Co., Ltd.
The Company entered into the service agreements for information system management services
provided by Chai Watana Green Management Co., Ltd. as detailed below:

Period

Monthly service rate
Million Baht

1 January 2018 – 31 March 2019
1 April 2019 – 30 June 2019
1 July 2019 – 31 December 2019

0.27
0.30
0.50

Service agreement – Devika Enterprise Co., Ltd.
The Company and a subsidiary, Sakun C Innovation Co., Ltd. entered into the service agreement for
consultant service provided by Devika Enterprise Co., Ltd. as detailed below:
Monthly service rate
Period
1 June 2018 – 31 December 2019

The Company
Million Baht

The Subsidiary
Million Baht

0.10

0.10

Technical support services – Blue Solar Engineering Co., Ltd.
A Subsidiary, Blue Solar Farm 3 Co., Ltd. entered into service agreement for technical support services
provided by Blue Solar Engineering Co., Ltd. as detailed below:

Period
1 January 2019 – 31 December 2019

Monthly service rate
Million Baht
0.05

Guarantee obligations with related party
The Group has outstanding guarantee obligations with each other, as described in Notes 20 and 24 to
the financial statements.
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10.

INVENTORIES, NET
(Unit : Baht)
Consolidated
Cost

Allowance for diminution in value of inventory
Opening balance

2019
Finished goods

2018

2019

Net

Closing balance
Increase

Decrease

66,894,212

67,077,167

(31,278,255)

Works in process

277,343,703

369,070,405

(26,919,254)

Raw materials

103,326,838

136,556,125

-

-

-

8,758,743

8,672,401

-

-

-

24,663,205

51,581,792

-

-

-

-

480,986,701

632,957,890

Fuel
Goods in transit
Total

(58,197,509)

(7,804,984)

2019

-

(7,804,984)

2019

2018

-

(39,083,239)

27,810,973

35,798,912

12,791,037

(14,128,217)

263,215,486

342,151,151

-

103,326,838

136,556,125

-

8,758,743

8,672,401

24,663,205

51,581,792

427,775,245

574,760,381

12,791,037

(53,211,456)

(Unit : Baht)
The Company
Cost

Allowance for diminution in value of inventory
Opening balance
2018

2019
Finished goods

2019

Increase

66,844,212

67,077,167

(31,278,255)

277,343,703

369,070,405

(26,919,254)

Raw materials

103,326,838

136,406,125

-

-

-

24,663,205

51,581,792

-

-

-

472,177,958

624,135,489

Total

(58,197,509)

(7,804,984)

Decrease

Works in process

Goods in transit

Net

Closing balance

-

(7,804,984)

2019

2019

2018

-

(39,083,239)

27,760,973

35,798,912

12,791,037

(14,128,217)

263,215,486

342,151,151

-

103,326,838

136,406,125

-

24,663,205

51,581,792

418,966,502

565,937,980

12,791,037

(53,211,456)

In 2019, reversal of loss for diminution in value of inventories of Baht 4.99 million was included in costs
of goods sold in the consolidated and company statements of comprehensive income (2018: loss for
diminution in value of inventories of Baht 7.28 million).
11.

OTHER CURRENT ASSETS
(Unit : Baht)
The Company

Consolidated

Receivable - Revenue Department
Undue input tax
Others
Total

2019

2018

2019

2018

78,737,999
10,310,940
657,988

95,194,699
8,316,653
603,554

9,847,856
46,690

7,549,270
283,392

89,706,927

104,114,906

9,894,546

7,832,662
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12.

INVESTMENT IN ASSOCIATED COMPANY, NET
(Unit : Baht)
Consolidated
Percentage of
shareholding
Company’s

Type of

name

business

NHK Spring
(Cambodia) Co., Ltd.

Paid-up share capital
Country

Production of
car cushion

Cambodia

2019

2018

USD

USD

3,658,000

3,658,000

and voting right
2019

Equity Method

2018

25%

25%

2019

2018

9,497,430

6,313,502

(Unit : Baht)
The Company
Percentage of
shareholding
Company’s

Type of

name

business

NHK Spring
(Cambodia) Co., Ltd.

Paid-up share capital
Country

Production of
car cushion

Cambodia

2019

2018

USD

USD

3,658,000

3,658,000

and voting right
2019

Cost Method

2018

25%

25%

Less : Allowance for impairment on investment*

2019

2018

31,083,855

31,083,855

(24,770,353)

(24,770,353)

6,313,502

6,313,502

Net

*In the year 2018, the said associate, NHK Spring (Cambodia) Co., Ltd., has incurred continuing loss
from operations, therefore, the Company recorded allowance for impairment of investment by 25% of
net assets as at 31 December 2018 of the said associate.
As at 31 December, details of investment in associate were as follows:
(Unit : Baht)
Consolidated (equity method)

Opening net book amount
Exchange differences on translating financial statements
Share of gain (loss) from investment in associated company
Ending net book amount

2019

2018

6,313,502
(1,174,305)
4,358,233

11,546,574
(127,178)
(5,105,894)

9,497,430

6,313,502

Page 37

Chai Watana Tannery Group Public Company Limited and its subsidiaries
Notes to the consolidated and company financial statements
31 December 2019

Financial information of the associate company is summarized below:
(Unit : Baht)

Cash and cash equivalents
Other assets (excluding cash)
Total liabilities
Net assets value of the associated company
Revenues
Expenses
Net profit (loss) for the year

2019

2018

56,725,540
297,524,809
(316,260,631)

9,664,376
312,987,672
(297,398,034)

37,989,718

25,254,014

367,095,262
(349,662,333)

277,646,096
(298,069,672)

17,432,929

(20,423,576)

Reconciliation between the above financial information and net book value of equity recognised in
the consolidated financial statements:
(Unit : Baht)
Consolidated (equity method)

Net assets value of the associated company
Percentage of shareholding
Net book value of the investment in associated company

2019

2018

37,989,718
25%

25,254,014
25%

9,497,430

6,313,502

The financial information for recording investment in associated company by the equity method in the
consolidated financial statements is as follows:
For the years ended 31 December
2019
Financial information

Prepared by the management of
the associated company and has
not yet audited by the auditor

2018
Audited by the auditor of associated
company*

*On 15 August 2019, the auditor of the associate company had already completed the audit of the
associated company’s financial statements for the year ended 31 December 2018 and revealed that
the audited financial statements are insignificant difference from the financial statements prepared by
the associated company’s management. Consequently, the company did not make any adjustment on
the recognised share of loss from investment and exchange differences on translating financial
statements in the consolidation financial statements for the year ended 31 December 2018.
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13.

INVESTMENTS IN SUBSIDIARY COMPANIES, NET
(Unit : Baht)
The Company
Type of
business

Company’s name

Paid-up share capital
2019

2018

Percentage of
shareholding
2019

2018

Cost method
2019

2018

Direct subsidiaries
Pala Assets Co., Ltd.
Chai Watana Green
Co., Ltd.

Property rental services

80,000,000

100%

100%

80,000,000

80,000,000

400,000,000

400,000,000

100%

100%

399,999,980

399,999,980

200,000,000

100,500,000

50.01%

50.01%

100,020,000

50,260,050

580,019,980

530,260,030

(3,898,872)

(23,898,872)

576,121,108

506,361,158

renewable energy
business

SakunC Innovation

80,000,000

Investment holding in

Design and distribution of

Co., Ltd.

vehicles

Less : Allowance for impairment on investments*
Net

The Company reversed allowance for impairment loss on investment in subsidiary – Pala Assets Co.,
Ltd. of Baht 20 million in the company financial statements for the year ended 31 December 2019.
Investment in Sakun C Innovation Co., Ltd.
At the extraordinary shareholder’s meeting of the subsidiary company on 19 December 2018, the
shareholders approved to increase its registered share capital from Baht 1 million to Baht 200 million
and call-up for share capital of 1,990,000 shares at Baht 50 per share totalling to Baht 99.50 million.
This share increase was registered with the Ministry of Commerce on 26 December 2018. Later on 29
January 2019, the said subsidiary additionally called-up share capital of 1,990,000 shares at Baht 50
per share totalling to Baht 99.50 million.
For the year 2019, the Company completed the measurement of the fair value of the identifiable assets
acquired and liabilities assumed at the acquisition date and revealed that the fair value are insignificant
difference. Consequently, the Company did not make any adjustment on the recognised amount at the
acquisition date.
The management accounts shown net assets as at acquisition date as below:
(Unit : Baht)
Cash and cash equivalents
Trade and other accounts receivable
Inventories
Other current assets
Construction in progress
Total Assets

4,280,157
628,600
3,377,944
240,317
72,087,806
80,614,824

Other payables
Other current liabilities
Total Liabilities

80,007,375
17,544
80,024,919

Paid-up share capital
Deficit
Total Shareholders’ Equity
Total Liabilities and Shareholders’ Equity

1,000,000
(410,095)
589,905
80,614,824
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In addition, Chai Watana Green Co., Ltd. has investments in the indirect subsidiaries as follows :
(Unit : Baht)
Percentage of
Paid-up share capital
Company’s name

Type of business

2019

2018

shareholding

Cost method

2019

2019

2018

2018

Indirect subsidiaries
Chai Watana Green
Management Co., Ltd.
Waste Management 1
Co., Ltd.
Green Power 1 Co., Ltd.

Consulting business for

1,000,000

1,000,000

100%

100%

999,980

999,980

1,000,000

-

75%

-

750,090

13,250,000

13,250,000

75%

75%

9,938,693

9,938,693

10,000,000

10,000,000

80%

80%

9,599,880

9,599,880

300,000,000 300,000,000

100%

100%

369,999,800

369,999,800

120,000,000 120,000,000

49%

49%

58,800,000

58,800,000

449,338,353

450,088,443

renewable energy project
Waste management

-

business
Electricity generation
from waste fuels

Chai Watana Export

Wholesale of wood chip

Co., Ltd.
Green Power 2 Co., Ltd.

Electricity generation and
sales

Blue Solar Farm 3 Co., Ltd. Electricity generation and
sales
Total

Investment in Green Power 2 Co., Ltd.
The subsidiary has pledged its ordinary shares for long-term loan facilities with a financial institution
as discussed in Note 24.
Investment in Blue Solar Farm 3 Co., Ltd.
The subsidiary has pledged its ordinary shares for long-term loan facilities with a financial institution
as discussed in Note 24.
Investment in Waste Management 1 Co., Ltd.
On 9 October 2019, an indirect subsidiary, Waste Management 1 Co., Ltd. was completely
liquidated. As at the liquidation date, the said subsidiary has liabilities exceed its assets by Baht 0.84
million. Consequently, Chai Watana Green Co., Ltd. did not receive capital repayment from the said
indirect subsidiary.
Additional information
The consolidated financial statements include the financial statements of Chai Watana Tannery
Group Public Company Limited and its subsidiaries details of which are as follows:

Assets as a percentage

Revenues as a percentage to
the

to the consolidated total assets

consolidated total revenues

Company’s name

2019

2018

2019

2018

Pala Assets Co., Ltd.
Chai Watana Green Co., Ltd.

3.00

3.01

1.71

0.61

41.18

41.49

17.34

12.29

Sakun C Innovation Co., Ltd.

12.65

8.94

5.93

1.10
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Details of non-wholly owned subsidiaries that have non-controlling interests were as follows:
(%)

(Unit : Baht)

Proportion of ownership
interests and voting rights Comprehensive income (loss)
held by

allocated to

non-controlling interests
Name of the entity

2019

Accumulated
Non - controlling

non-controlling interests

2018

2019

2018

(11,293,431)

interests
2019

2018

73,676,490

38,741,512

Direct subsidiary
Chai Watana Trim Co., Ltd.

-

-

Sakun C Innovation Co., Ltd

49.99

49.99

(14,805,072)

(2,527,962)

-

-

Indirect subsidiaries
Waste Management 1 Co., Ltd.

-

25.00

-

Green Power 1 Co., Ltd.

25.00

25.00

-

Chai Watana Export Co., Ltd.

20.00

20.00

-

Blue Solar Farm 3 Co., Ltd

51.00

51.00

Total

(562,548)
-

-

-

-

-

-

-

3,793,856

2,797,950

68,886,164

65,092,308

(11,011,216)

(11,585,991)

142,562,654

103,833,820

The summarised financial information before intragroup eliminations of the said subsidiaries that
have material non-controlling interests for the years ended 31 December 2019 and 2018 was as follows:
(Unit : Thousand Baht)
Sakun C Innovation Co., Ltd. Blue Solar Farm 3 Co., Ltd.
2019

2018

2019

2018

20,253
73,716
391,483
(173,599)
(164,061)
(74,116)
(73,676)

24,708
76,638
252,382
(154,884)
(120,936)
(39,166)
(38,742)

11,712
16,649
313,773
(24,050)
(183,013)
(66,185)
(68,886)

8,832
19,517
324,331
(65,691)
(159,357)
(62,540)
(65,092)

121,260
(150,876)

22,360
(45,303)

41,959
(34,520)

41,225
(35,739)

Net profit (loss) for the year

(29,616)

(22,943)

7,439

5,486

Profit (loss) attributable to:
Owner of the Company
Non-controlling interests

(14,811)
(14,805)

(11,093)
(11,850)

3,645
3,794

2,688
2,798

(27,647)
(160,103)
183,295

(23,262)
(257,185)
302,756

21,020
(110)
(18,030)

(21,291)
105
28,374

(4,455)

22,309

2,880

7,188

Condensed statement of financial position
As at 31 December
Cash and cash equivalents
Current assets
Non-current assets
Current liabilities
Non-current liabilities
Equity attributable to owners of the Company
Non-controlling interests
Condensed statement of profit or loss and
other comprehensive income
For the year ended 31 December
Incomes
Expenses

Condensed statement of cash flows
For the year ended 31 December
Net cash inflow (outflow) from operating activities
Net cash inflow (outflow) from investing activities
Net cash inflow (outflow) from financing activities
Net cash inflow (outflow)
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14.

OTHER LONG-TERM INVESTMENTS, NET
(Unit : Baht)
Consolidated
Percentage of
Type of
Company’s name

Thai United Hides Co., Ltd.
Thai United Tanning Industry Co., Ltd.

business

Paid-up share capital
2019

2018

shareholding
2019

Cost method
2018

2019

2018

Tannery

6,000,000

6,000,000

2.27%

2.27%

390,000

390,000

Tannery trading

27,000,000

27,000,000

2.22%

2.22%

250,000

250,000

Construction

18,750,000

18,750,000

0.66%

0.66%

650,000

650,000

64,009,600

64,009,600

1.20%

1.20%

771,200

771,200

176,000,000

176,000,000

9.09%

9.09%

16,000,000

16,000,000

1,050,000,000 1,050,000,000

5.00%

5.00%

Nakorn Thong Housing and Land
Co., Ltd.
Thai Tanning Industry Association
KM.30 Co., Ltd.

Wastewater
treatment service

Rak Ban Rao Co., Ltd.

Power plant

Advance Power Conversion Co., Ltd.

Power plant
construction

Total
Less : Allowance for impairment on investments
Net

122,500,000

122,500,000

140,561,200

140,561,200

(4,650,000)

(4,650,000)

135,911,200

135,911,200

(Unit : Baht)
The Company
Percentage of
Type of
Company’s name

Thai United Hides Co., Ltd.
Thai United Tanning Industry Co., Ltd.

business

Paid-up share capital
2019

2018

shareholding
2019

Cost method
2018

2019

2018

Tannery

6,000,000

6,000,000

1.67%

1.67%

300,000

300,000

Tannery trading

27,000,000

27,000,000

2.22%

2.22%

250,000

250,000

Construction

18,750,000

18,750,000

0.66%

0.66%

650,000

650,000

Nakorn Thong Housing and Land
Co., Ltd.
Thai Tanning Industry Association
KM.30 Co., Ltd.

Wastewater
treatment service

Total
Less : Allowance for impairment on investments
Net

64,009,600

64,009,600

1.20%

1.20%

771,200

771,200

1,971,200

1,971,200

(650,000)

(650,000)

1,321,200

1,321,200
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15.

PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT, NET
(Unit : Baht)
Consolidated
Furniture and
Land

Factory

Land

improvement

building

Cost

416,309,421

94,640,099

533,440,395

Fair value

280,678,308

Equipment

office

Machinery

and tools

equipment

Vehicles

Construction
in progress

Total

1,502,688,465

109,014,574

39,789,934

60,220,838

159,064,042

2,915,167,768

As at 31 December 2018
-

-

-

-

-

280,678,308

-

(3,047,491)

(275,209,259)

(269,294,312)

(84,457,324)

(23,985,192)

(29,324,478)

-

(685,318,056)

696,987,729

91,592,608

258,231,136

1,233,394,153

24,557,250

15,804,742

30,896,360

159,064,042

2,510,528,020

91,592,608

258,231,136

1,233,394,153

24,557,250

15,804,742

30,896,360

159,064,042

2,510,528,020

184,850

27,637

62,424,011

2,481,677

1,115,077

12,845,249

166,805,193

245,883,694

Less Accumulated depreciation
Net book value

-

-

For the year ended 31 December 2019
Opening net book amount
Acquisition
Surplus from land revaluation

696,987,729
1,935,915

-

-

-

Disposal, net

-

-

-

(51,578,892)

Write off, net

-

-

-

(9,514,783)

Transferred in (out), net

-

1,500,000

Depreciation

4,933,945

(212,572)
-

(25,613)

(196,166)

(23,167)

-

33,854,929

399,155

483,000

-

1,935,915

-

(52,013,243)

-

(9,537,950)

(41,171,029)

-

(5,603,107)

(9,857,129)

(85,987,803)

(4,802,049)

(3,061,877)

(4,735,141)

698,923,644

87,674,351

253,335,589

1,182,591,615

22,423,461

14,292,162

38,810,302

284,698,206

2,582,749,330

Cost

416,309,421

96,324,949

538,401,977

1,492,891,629

110,235,474

40,593,998

64,200,288

284,698,206

3,043,655,942

Fair value

282,614,223

Closing net book value

-

(114,047,106)

As at 31 December 2019

Less Accumulated depreciation
Net book value

-

-

-

-

-

-

-

282,614,223

-

(743,520,835)

-

(8,650,598)

(285,066,388)

(310,300,014)

(87,812,013)

(26,301,836)

(25,389,986)

698,923,644

87,674,351

253,335,589

1,182,591,615

22,423,461

14,292,162

38,810,302

284,698,206

2,582,749,330
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(Unit : Baht)
The Company

Machinery

Equipment
and tools

Furniture and
office
equipment

309,189,280
(228,832,697)

502,660,281
(224,814,190)

107,023,304
(84,160,618)

502,479,900

80,356,583

277,846,091

502,479,900
-

80,356,583
-

Land

Factory
building

Vehicles

Construction
in progress

Total

Less Accumulated depreciation

234,963,422
267,516,478
-

35,607,403
(22,598,782)

47,101,376
(28,713,494)

11,806,282
-

1,248,351,348
267,516,478
(589,119,781)

Net book value

22,862,686

13,008,621

18,387,882

11,806,282

926,748,045

For the year ended 31 December 2019
Opening net book amount
Acquisition
Disposal, net

277,846,091
61,224,063
(51,578,892)
(9,514,783)

22,862,686
2,450,827
(207,414)
-

13,008,621
1,060,771
(3)
(23,167)

18,387,882
5,065,450
(196,166)
-

11,806,282
27,491,744
-

926,748,045
97,292,855
(51,982,475)
(9,537,950)

4,933,945
(5,058,181)

31,647,429
(34,881,686)

399,155
(4,459,179)

483,000
(2,334,453)

(3,507,162)

(37,463,529)
-

(50,240,661)

502,479,900

80,232,347

274,742,222

21,046,075

12,194,769

19,750,004

1,834,497

912,279,814

Less Accumulated depreciation

234,963,422
267,516,478
-

314,123,225
(233,890,878)

489,455,996
(214,713,774)

108,226,242
(87,180,167)

36,417,361
(24,222,592)

43,301,026
(23,551,022)

1,834,497
-

1,228,321,769
267,516,478
(583,558,433)

Net book value

502,479,900

80,232,347

274,742,222

21,046,075

12,194,769

19,750,004

1,834,497

912,279,814

As at 31 December 2018
Cost
Fair value

Write off, net

-

Transferred in (out), net

-

Depreciation
Closing net book value
As at 31 December 2019
Cost
Fair value

-
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For the consolidated financial statements as at 31 December 2019, property, plant and machinery with
the book value of Baht 1,628.47 million (2018: Baht 1,625.48 million) and of Baht 387.33 million (2018:
Baht 361.87 million) in the company financial statements have been pledged as collateral against credit
facilities with the banks as discussed in Notes 20 and 24 to the financial statements.
For the consolidated financial statements as at 31 December 2019, building, machinery and
equipment of Baht 456.44 million (2018: Baht 488.78 million) and of Baht 422.02 million (2018: Baht
455.02 million) in the company financial statements, have been fully depreciated but they are still in
use in the operations.
For the consolidated financial statements as at 31 December 2019, the Company has the assets
under the finance lease agreements of Baht 214.64 million (2018: Baht 100.03 million) and Baht
189.64 million (2018: Baht 77.03 million) in the company financial statements.
For the year 2019, Chaiwattana Green Co., Ltd. engaged Siam Appraisal and Service Co., Ltd., an
independent professional appraisal firm, to reappraise certain piece of land by using the Market
Approach.
Surplus from land revaluation
(Unit : Baht)
Consolidated
Surplus from
land valuation

Deferred
tax expense

Net

As at 1 January 2019
Addition during the year

280,678,308
1,935,915

(56,135,661)
(387,184)

224,542,647
1,548,731

As at 31 December 2019

282,614,223

(56,522,845)

226,091,378

(Unit : Baht)
The Company
Surplus from
land valuation

16.

Deferred
tax expense

Net

As at 1 January 2019
Addition during the year

267,516,478
-

(53,503,295)
-

214,013,183
-

As at 31 December 2019

267,516,478

(53,503,295)

214,013,183

LAND NOT USED IN OPERATION
For the consolidated financial statements as at 31 December 2019, the unused land with the book
value of Baht 43.22 million (2018: Baht 43.22 million) an indirect subsidiary – Blue Solar Farm 3 Co., Ltd.
has mortgaged land not used in operation as collateral against the loan facilities with a financial institution
as discussed in Notes 20 and 24 to the financial statements.
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17.

INTANGIBLE ASSETS - COMPUTER SOFTWARE, NET
(Unit : Baht)
Consolidated
Software

Software under
installation

Total

As at 31 December 2018
Cost
Less Accumulated amortization

3,099,250
(697,780)

11,134,591
-

14,233,841
(697,780)

Net book value

2,401,470

11,134,591

13,536,061

For the year ended 31 December 2019
Opening net book value
Acquisition
Transfer in(out)
Amortization for the year

2,401,470
11,168,091
(1,458,125)

11,134,591
33,500
(11,168,091)
-

13,536,062
33,500
(1,458,125)

Closing net book value

12,111,436

-

12,111,436

As at 31 December 2019
Cost
Less Accumulated amortization

14,267,341
(2,155,905)

-

14,267,341
(2,155,905)

Net book value

12,111,436

-

12,111,436

(Unit : Baht)
The Company
Software

Software under
installation

Total

As at 31 December 2018
Cost
Less Accumulated amortization

3,028,250
(668,083)

11,134,591
-

14,162,841
(668,083)

Net book value

2,360,167

11,134,591

13,494,758

For the year ended 31 December 2019
Opening net book value
Acquisition
Transfer in(out)
Amortization for the year

2,360,167
11,168,091
(1,442,703)

11,134,591
33,500
(11,168,091)
-

13,494,758
33,500
(1,442,703)

Closing net book value

12,085,555

-

12,085,555

As at 31 December 2019
Cost
Less Accumulated amortization

14,196,341
(2,110,786)

-

14,196,341
(2,110,786)

Net book value

12,085,555

-

12,085,555
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18.

RIGHT TO GENERATE AND SELL ELECTRICITY, NET
(Unit : Bath)
Consolidated

19.

The Company

As at 31 December 2018
Cost
Less Accumulated amortization

67,112,870
(3,076,773)

-

Net book value

64,036,097

-

For the year ended 31 December 2019
Opening net book value
Less Amortization for the year

64,036,097
(4,474,191)

-

Closing net book value

59,561,906

-

As at 31 December 2019
Cost
Less Accumulated amortisation

67,112,870
(7,550,964)

-

Net book value

59,561,906

-

OTHER NON-CURRENT ASSETS
(Unit : Baht)
The Company

Consolidated

Withholding tax receivable
Refundable deposits
Others
Total
20.

2019

2018

2019

2018

548,721
3,705,250
439,874

3,182,998
3,649,530
439,874

257,350
-

994,413
351,630
-

4,693,845

7,272,402

257,350

1,346,043

OVERDRAFTS AND SHORT-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS
(Unit : Baht)
The Company

Consolidated
2019
Bank overdrafts
Short-term loans from financial institutions
- Promissory Notes
- Trust receipts
- Other short-term loan
- Short-term loans from factoring (Note 8)
Total

-

2018
9,925,754

2019
-

2018
9,925,754

129,000,000
81,010,975
101,186,144

100,000,000
135,382,707
32,000,000
113,710,659

80,000,000
81,010,975
101,186,144

80,000,000
135,382,707
113,710,659

311,197,119

391,019,120

262,197,119

339,019,120
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In accordance with the consolidated and the company financial statements as at 31 December 2019 and 2018, the details of short-term loans from financial
institutions were as follows:
Consolidated
(Unit : Million Baht)
Used

Principal
Type of loans

2019

2018

2019

2018

Banks overdrafts

81.00

75.00

-

9.92

Bills of exchange

80.00

80.00

-

-

129.00

Promissory Notes
660.00

Interest Rate

Payment conditions

7.28-7.38% per annum
Monthly interest payment.
(7.28-7.38% per annum)
5.00-6.00% per annum
(5.00-6.00% per annum)

Monthly interest payment. Principal due within 3 months in
accordance with the date of bill of exchange.

100.00

MOR-2.00% per annum
(5.65% per annum)

Monthly interest payment. Principal due within 1-3 months
in accordance with the date of promissory Note.

81.01

135.38

4.07-5.43% per annum
Monthly interest payment. Principal due within 6 months
(3.03-4.87 % per annum) from the drawdown date.

620.00

Short-term loans
– Trust Receipts
Other short-term loan

65.00

32.00

-

32.00

6.00% per annum

Monthly interest payment. Principal due within 20 March
2019.

Short-term loans
from factoring*

360.00

360.00

101.19

113.71

MRR-2.125% per annum ---
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The Company
(Unit : Million Baht)
Used

Principal
Type of loans

2019

2018

2019

2018

Interest Rate

Payment conditions

Banks overdrafts

60.00

65.00

-

9.92

7.28-7.38% per annum
(7.28-7.38% per annum)

Monthly interest payment.

Bills of exchange

80.00

80.00

-

-

5.00-6.00% per annum
(5.00-6.00% per annum)

Monthly interest payment. Principal due within 3 months in
accordance with the date of bill of exchange.

80.00

80.00

MOR-2.00% per annum
(5.65% per annum)

Monthly interest payment. Principal due within 1-3 months
in accordance with the date of promissory Note.

81.01

135.38

4.07-5.43% per annum
(3.03-4.87% per annum)

Monthly interest payment. Principal due within 6 months
from the drawdown date.

101.19

113.71

MRR-2.125% per annum

---

Promissory Notes
620.00

620.00

Short-term loans
– Trust Receipts
Short-term loans
on factoring*

360.00

360.00

* This represented loans under a factoring agreement. The Company was engaged into factoring agreement for its trade accounts receivable on a “with recourse”
basis to a commercial bank, as discussed in Note 8 to the financial statements.
The collaterals
The land, building and partial machinery of the Company and the land and building and land not used in operation of the subsidiaries as discussed in Notes 15
and 16 to the financial statements, plus indemnification from fire insurance over these assets, fixed deposits as discussed in Note 5 to the financial statements,
the Company and the Company’s director and a related company and a subsidiary’s shareholders mutually guarantee on these loan facilities. In addition, these
machinery are not allowed to be mutually mortgaged against other loans.
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21.

TRADE AND OTHER ACCOUNTS PAYABLE
(Unit : Baht)
The Company

Consolidated

Trade accounts payable
Related companies (Note 9)
Other companies
Total
Other accounts payable
Related parties (Note 9)
Other companies
Commission payable - related companies
(Note 9)
Commission payable
Advance received - related companies
(Note 9)
Advance received - other companies
Accrued salaries
Accrued expenses - other companies
(Note 9)
Accrued expenses - other companies
Accrued directors’ remuneration (Note 9)
Advance received for goods
Other deposit received
Accrued interest expenses
Total
Total trade and other accounts payable

2019

2018

2019

2018

10,192,330
193,121,364

6,735,159
232,258,029

188,880,726

225,132,309

203,313,694

238,993,188

188,880,726

225,132,309

37,064,318
26,299,481

37,015,132
36,878,943

186,679
25,743,003

254,608
35,484,196

5,954,596
3,115,057

3,224,738
6,244,235

5,954,596
3,115,057

3,224,738
6,209,235

43,378
6,173,033

771,200
40,000
11,851,826

4,719,468

771,200
11,083,349

5,564,527
15,534,243
6,052,255
6,050,644

4,592,317
16,675,531
1,002,495
54,231,346
7,156
6,255,975

5,845,089
2,352,255
5,443,600

8,085,550
1,002,495
24,626,347
5,371,937

111,851,532

178,790,894

53,359,747

96,113,655

315,165,226

417,784,082

242,240,473

321,245,964
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22.

DEBENTURES
The details of debentures, net were as below:
(Unit : Baht)
Consolidated and
The Company

Debentures
Less Current portion

2019

2018

631,400,000
(631,400,000)

631,400,000
-

-

631,400,000

Net

On 23 August 2018, the Company issued unsecured and unsubordinated debentures on a private
placement with total initial amount of Baht 337.10 million (consist of 337,100 debentures with par
value of Baht 1,000 per unit) redemption due on 23 May 2020 and fixed interest rate of 5.75% per
annum.
On 1 November 2018, the Company issued unsecured and unsubordinated debentures on a private
placement with total initial amount of Baht 294.30 million (consist of 294,300 debentures with par
value of Baht 1,000 per unit) redemption due on 1 September 2020 and fixed interest rate of 5.80%
per annum.
These issued debentures contain certain covenants and restrictions that the Company has to comply
with, such as maintenances of net financial debt to equity ratio not exceeding 3:1.
23.

FINANCE LEASE PAYABLE, NET
(Unit : Baht)
The Company

Consolidated
2019

2018

2019

2018

Liabilities under finance lease payables
Less : Deferred interest expense

161,666,640

137,780,028

141,980,342

109,431,758

(7,463,713)

(12,110,548)

(5,789,225)

(8,762,279)

Liabilities under finance lease payables
Less : Current portion

154,202,927

125,669,480

136,191,117

100,669,479

(48,965,153)

(33,301,518)

(39,515,730)

(26,313,329)

105,237,774

92,367,962

96,675,387

74,356,150

Net

The details of financial lease payables, net were as follow:
(Unit : Baht)
The Company

Consolidated

Within one year
More than one year but not more than
five years
Total

2019

2018

2019

2018

48,965,153

33,301,518

39,515,730

26,313,329

105,237,774

92,367,962

96,675,387

74,356,150

154,202,927

125,669,480

136,191,117

100,669,479
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24.

LONG-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTION, NET
(Unit : Baht)
The Company

Consolidated

Long-term loan facilities :
- Baht 100.00 million
- Baht 200.00 million
- Baht 500.00 million
- Baht 57.15 million
Total
Less Finance fee
Total long-term loans
Less Current potion
Net

2019

2018

2019

2018

58,033,575
160,270,000
406,600,000

89,466,558
178,390,000
466,600,000

58,033,575
-

89,466,558
-

45,566,000

54,254,000

670,469,575

788,710,558

(5,302,015)

(6,109,415)

58,033,575

89,466,558

-

-

665,167,560

782,601,143

58,033,575

89,466,558

(123,372,337)

(119,152,745)

(34,564,337)

(32,344,745)

541,795,223

663,448,398

23,469,238

57,121,813

Movements in long-term loans from financial institutions for the year ended on 31 December 2019
were as follows:
(Unit : Baht)

As at 31 December 2018
Increase during the year
Repayment during the year
Amortization of finance fee
As at 31 December 2019

Consolidated

The Company

782,601,143
1,200,000
(119,440,983)

89,466,558
1,200,000
(32,632,983)

807,400
665,167,560

58,033,575
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As at 31 December 2019 and 2018, the details of long-term loans from financial institutions were as
follows:

Facility
Thousand Baht

Balance as at
31 December
2019
Thousand Baht

Balance as at
31 December
2018
Thousand Baht

1

100,000

58,034

89,446

- On 20 August 2018, the Company entered into a long-term loan agreement
with a financial institution bearing interest rate at MLR-2.75 per annum
(equivalents to 7.025% per annum). The loan principal shall be repaid on
monthly basis at least of Baht 2.97 million per month for a period of 36
months.

2

200,000

160,270

178,390

- On 16 January 2018, the subsidiary entered into a long-term loan
agreement with a financial institution. The loan principal shall be repaid on
monthly basis as below:

Loans
Facilities

Payment Conditions

Period
1 – 131
132

Baht
1,510,000 per month
All remaining principal balance

The said loan bears interest rate as follows:
Period
1 – 24
25 – 60
61 onward

3

500,000

406,600

466,600

-

On 1 November 2017, the subsidiary entered into a long-term loan
agreement with a financial institution bearing interest rate at THBFIX 6 rate
+3.5% per annum. The loan principal shall be repaid on quarterly basis as
below:
Period
1–2
3–6
7 – 14
15 – 18
19 – 30
31

4

57,150

45,566

54,254

-

Baht
16,700,000 per quarter
15,000,000 per quarter
15,500,000 per quarter
16,500,000 per quarter
16,700,000 per quarter
All remaining principal balance

On 1 November 2017, the subsidiary entered into a long-term loan
agreement with a financial institution bearing interest rate at MLR per
annum. The loan principal shall be repaid on quarterly basis as below:
Period
1 – 78
79

670,470

Rate per annum
MLR – 0.75%
MLR – 0.50%
MLR

Baht
724,000 per quarter
All remaining principal balance

788,710

The loan agreements also contain certain financial obligations that the Company and its subsidiaries
has to follow, such as maintaining of debt to equity, dividend payment and the creation of additional
liabilities etc.
The collaterals
The deposit at financial institution of subsidiary as discussed in Note 7. The shares of indirect
subsidiaries as discussed in Note 13, the land and unused land of the Company and subsidiaries as
discussed in the Notes 15 and 16 to financial statements as well by the Company and the directors of
the Company mutually guaranteed on loans.
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25.

OTHER CURRENT LIABILITIES
(Unit : Baht)
The Company

Consolidated

Withholding tax payable
Account payable – Revenue Department
Undue output tax
Others
Total
26.

2019

2018

2019

2018

1,671,022
4,289,346
1,859,046
7,656,222

2,035,539
5,050,397
1,851,364
7,985,944

1,042,615
3,828,779
6,742,341

1,191,329
4,920,935
6,366,406

15,475,636

16,923,244

11,613,735

12,478,670

PROVISION FOR LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS
(Unit : Baht)
Consolidated
2019

2018

Opening net book amount
Retirement benefit expenses
Interest cost
Actuarial loss from post-employee benefits
Retirement benefit paid during the year

29,484,068
7,444,951
553,354
11,717,848
(7,507,024)

28,100,608
2,527,861
683,207
(1,827,608)

Closing net book amount
Less current portion

41,693,197
(9,449,773)

29,484,068
(153,202)

Net

32,243,424

29,330,866

(Unit : Baht)
The Company
2019

2018

Opening net book amount
Retirement benefit expenses
Interest cost
Actuarial loss from post-employee benefits
Retirement benefit paid during the year

26,258,019
9,796,568
529,992
11,741,257
(7,507,024)

25,318,010
2,144,495
623,122
(1,827,608)

Closing net book amount
Less current portion

40,818,812
(9,449,773)

26,258,019
(153,202)

Net

31,369,039

26,104,817
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The amount related to long-term employee benefits recognised in statements of comprehensive income
are summarised below.
(Unit : Baht)
Consolidated

Retirement benefit expenses

2019

2018

7,444,951

2,527,861

553,354

683,207

Interest cost
Actuarial loss from post-employee benefits

11,717,848

Total

3,211,068

19,716,153
(Unit : Baht)

The Company

Retirement benefit expenses

2019

2018

9,796,568

2,144,495

529,992

623,122

Interest cost
Actuarial loss from post-employee benefits

11,741,257

Total

22,067,817

2,767,617

The following table is a summary of the assumptions relating to the actuarial technique as at the
consolidated and company statement of financial position date:
Consolidated
2018

2019
Monthly staff

Daily staff

Monthly staff

Daily staff

Discount rate

1.47%-1.80%

1.51%

2.19%-2.55%

2.65%

Salary increase rate

2.26%-3.32%

2.70%

2.20%

1.75%

0%-42%

0%-52%

0%-42%

0%-56%

Turnover rate

The Company
2018

2019
Monthly staff

Daily staff

Monthly staff

Daily staff

Discount rate

1.47%

1.51%

2.19%

2.65%

Salary increase rate

3.32%

2.70%

2.20%

1.75%

0%-38%

0%-52%

0%-42%

0%-56%

Turnover rate

Page 55

Chai Watana Tannery Group Public Company Limited and its subsidiaries
Notes to the consolidated and company financial statements
31 December 2019

The sensitivity analysis for significant principal actuarial assumptions can be analyzed as follow:
Consolidated financial statements
Impact on defined employee benefit obligations
Change in
assumption
Discount rate
Future salary increases
Staff turnover rate
(depending on age)

0.5%
0.5%
0.5%

Decrease in assumption

Increase in assumption
2019

2018

2019

2018

Decrease by 2.81% Decrease by 2.58% Increase by 2.98% Increase by 2.71%
Increase by 2.90% Increase by 3.20% Decrease by 2.78% Decrease by 3.20%
Decrease by 3.04% Decrease by 3.54% Increase by 3.20% Increase by 3.50%

Separate financial statements
Impact on defined employee benefit obligations
Change in
assumption
Discount rate
Future salary increases
Staff turnover rate
(depending on age)

0.5%
0.5%
0.5%

Decrease in assumption

Increase in assumption
2019

2018

2019

2018

Decrease by 2.77% Decrease by 2.56% Increase by 2.92% Increase by 2.68%
Increase by 2.86% Increase by 3.15% Decrease by 2.74% Decrease by 3.02%
Decrease by 2.98% Decrease by 3.38% Increase by 3.14% Increase by 3.54%

The above sensitivity analysis are based on a change in an assumption while holding all other
assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions
may be correlated. When calculating the sensitivity of the defined benefit obligation to significant
actuarial assumptions, the same method (present value of the defined benefit obligation calculated
with the projected unit credit method at the end of the reporting period) has been applied as when
calculating the pension liability recognised within the statement of financial position.
On 5 April 2019, the Labor Protection Act (No. 7) B.E. 2562 was announced in the Royal Gazette.
This stipulates additional legal severance pay rates for employees who have worked for an
uninterrupted period of twenty years or more, with such employees entitled to receive not less than
400 days’ compensation at the latest wage rate. The law is effective from 5 May 2019. This change
is considered a post-employment benefits plan amendment and the Group has additional long-term
employee benefit liabilities of Baht 5.62 million in the consolidated and company financial statements
as a result and the Company reflected the effect of the change by recognizing past service costs as
expenses in the statement of comprehensive income for the year 2019.
27.

OTHER INCOME
(Unit : Baht)
The Company

Consolidated

Management income
Interest income
Income from sales of by product
Dividend income
Rental income
Others
Total

2019

2018

2019

2018

2,039,737
1,432,657
66,400
5,211,383

3,000,000
302,484
21,908,994
1,707,800
5,902,552

3,839,737
52,298,295
55,600
5,211,383

4,800,000
49,992,844
21,908,994
80,000
5,435,262

29,117,970

27,949,964

27,560,377

27,429,104

37,868,147

60,771,794

88,965,392

109,646,204
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28.

SHARE CAPITAL
On 26 April 2018, at the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2018, the Shareholders
approved to reduction of registered share capital from Baht 819,047,963 (819,047,963 shares at
Baht 1 per share) to be Baht 619,047,963 (619,047,963 shares at Baht 1 per share) and to approve
to increase of registered share capital from Baht 619,047,963 (619,047,963 shares at Baht 1 per
share) to be Baht 749,735,866 (749,735,866 shares at Baht 1 per share) in order to supporting the
issuance and offering of warrants (CWT-W4).
On 24 January 2019, warrants were exercised to purchase of ordinary shares of 11,055,165 shares
at Baht 3 per share. The Company fully received the share subscription of Baht 33.16 million and
increased the authorized paid-up share capital from 619,047,963 to 630,103,128 ordinary shares
with a par value of Baht 1 per share. The Company registered the increased paid-up share capital
with the Ministry of Commerce on 29 January 2019.
On 22 April 2019, at the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2019, the Shareholders
approved to reduction of registered share capital from Baht 749.74 million (749,735,866 shares at
Baht 1 per share) to be Baht 630.10 million (630,103,128 shares at Baht 1 per share). The Company
registered the reduction of registered share capital with the Ministry of Commerce on 26 April 2019.
On 22 April 2019, at the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2019, the Shareholders
approved to increase of registered share capital from Baht 630.10 million (630,103,128 shares at
Baht 1 per share) to be Baht 692.01 million (692,007,924 shares at Baht 1 per share) in order to
support allotment of increase ordinary shares through general mandate by way of private placement.
The Company registered the increase of registered share capital with the Ministry of Commerce on
29 April 2019.

29.

DIVIDEND
At the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2018 on 26 April 2018, the Shareholders
approved to pay cash dividend for the 2017 net profit of Baht 0.0329 per share totaling of Baht 20.36
million. The said dividend was fully paid to the shareholders in May 2018.
At the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2019 on 22 April 2019, the Shareholders
approved to pay cash dividend for the 2018 net profit of Baht 0.0329 per share totaling of Baht 20.73
million. The said dividend was fully paid to the shareholders in May 2019.

30.

LEGAL RESERVE
Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is required to
set aside to a statutory reserve at least 5 percent of its net income after deducting accumulated
deficit brought forward (if any), until the reserve reaches 10 percent of the registered share capital.
The statutory reserve is not available for dividend distribution.
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31.

INCOME TAX EXPENSE
Corporate income tax was calculated on profit before income tax for the period, using the effective
tax rate for the year.
Income tax expense for the years 31 December 2019 and 2018 are summarised as below:
(Unit : Baht)
Consolidated

The Company

2019

2018

2019

2018

32,538,091

33,310,511

29,367,352

32,018,578

-

-

-

-

32,538,091

33,310,511

29,367,352

32,018,578

Current income tax:
Corporate income tax expense
Deferred tax :
Relating to original and reversal of
temporary differences
Income tax expense reported in the
statement of income

As at 31 December 2019, the Group had unutilized taxable loss which has not been included in the
calculation of deferred tax assets to be recognized in the statement of financial position in the
amount of Baht 91.60 million (2018: Baht 60.64 million) since the Group has justified the Group will
not have available profit to utilize these taxable losses in future.
32.

EARNINGS PER SHARE
For the years ended 31 December 2019 and 2018, the Company calculated basic earnings per share by
divided profit for the year with weighted average number of ordinary shares as follows:
For the year ended 31 December 2019
Net profit for the year
Consolidated

Earnings per share

Weighted average

The Company

number of shares

Consolidated

The Company

Baht

Baht

Shares

Baht

Baht

105,261,963

116,621,148

629,647,709

0.17

0.19

Basic earnings per share
Equity holders of the parent

For the year ended 31 December 2018
Net profit for the year
Consolidated

Weighted average

The Company

Earnings per share

number of shares

Consolidated

The Company

Baht

Baht

Shares

Baht

Baht

74,161,700

95,430,657

619,047,963

0.12

0.15

Basic earnings per share
Equity holders of the parent
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33.

SEGMENT INFORMATION
Operating segment information is reported in a manner consistent with the internal reporting the
chief operating decision maker has received and regularly reviewed to make decisions about
resources to be allocated to the segment and assess its performance. The chief operating decision
maker has been identified as the Company’s authorized director.
For management purposes, the Group is organized into business units based on its products and
services and has six reportable segments in respect of “Tannery Hide”, “Automotive Leather Cutting”,
“Dog Chewable Toys”, “Furniture”, “Energy Business” and “Design and Distribution of Aluminum Boat
and Mini Bus”.
Chief operating decision maker monitors the operating results of its business units separately for the
purpose of making decisions about resource allocation and performance assessment. Segment
performance is evaluated based on operating profit or loss and is measured consistently with
operating profit or loss. However, financing activities, administrative activities and income tax are
managed on a Group basis and are not allocated to operating segments.
The financial information classified by operating segments for the years ended 31 December 2019
and 2018 are as follows:
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(Unit : Thousand Baht)
Consolidated
For the years ended 31 December
Renewable energy
Tannery
2019

Automotive leather cutting
2018

2019

2018

Dog chewable toy
2019

2018

(Sell electricity)

Furniture
2019

2018

2019

Boat and mini bus
2018

2019

Total

2018

2019

2018

Revenue from sales and services
- Timing of revenue recognition - point
in time
Cost of sales and services
Gross profit (loss)
Gain on exchange rate

177,284

181,042

1,194,836

1,346,792

146,608

105,570

27,753

53,969

343,698

247,425

119,200

20,894

2,009,379

1,955,692

(112,199)

(159,925)

(993,157)

(1,109,096)

(116,472)

(112,582)

(24,272)

(44,126)

(218,594)

(164,076)

(102,899)

(17,707)

(1,567,593)

(1,607,512)

65,085

21,117

201,679

237,696

30,136

(7,012)

3,481

9,843

125,104

83,349

16,301

3,187

441,786

348,180

17,916

5,586

Gain (Loss) on disposal of fixed assets
Other income

(151)

593

37,868

60,772

Gain on disposal of non-current assets
classified as held-for-sale
Selling expenses

-

32,025

(69,342)

(65,009)

(174,984)

(162,335)

Management’s remuneration

(19,587)

(19,727)

Loss on write-off fixed assets

(9,538)

Administrative expenses

-

Share of gain (loss) from investment in
associated company
Finance costs

4,358

(5,106)

(101,537)

(99,093)

Profit before corporate income tax

126,789

95,886

Income tax expense

(32,538)

(33,310)

Net profit for the year

94,251

62,576
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34.

PROMOTIONAL PRIVILEGES

34.1 By virtue of the provisions of the Industrial Investment Promotion Act of B.E. 2520, an indirect
subsidiary - Blue Solar Farm 3 Co., Ltd. has been granted privileges by the Board of Investment
relating to produce electricity or steam from renewable energy, except for fuels from waste under
the certificate No. 59-1341-1-00-1-0 dated 13 October 2016. The privileges granted include:
a) exemption from import duty on machinery approved by the Board;
b) exemption from corporate income tax for certain operations for a period of eight years from
the date on which the income is first derived from such operations.
As promoted company to be entitled to the privileges, such the subsidiary must comply with certain
terms and conditions prescribed in the promotional certificates.
34.2 By virtue of the provisions of the Industrial Investment Promotion Act of B.E. 2520, an indirect
subsidiary – Green Power 2 Co., Ltd. has been granted privileges by the Board of Investment
relating to produce electricity power by biomass or steam from renewable energy, except for fuels
from waste under the certificate No.60-0697-1-00-1-0 dated 22 June 2017. The privileges granted
include:
a) exemption from import duty on machinery approved by the Board;
b) exemption from corporate income tax for certain operations for a period of eight years from
the date on which the income is first derived from such operations.
As promoted company to be entitled to the privileges, such the subsidiary must comply with certain
terms and conditions prescribed in the promotional certificates.
35.

FINANCIAL INSTRUMENTS
The Group does not hold or issue derivative instruments for speculative or trading purposes.

35.1 Interest rate risk
The interest rate is the risk that future movements in market interest rates will affect the results of
the Group’s operations and its cash flows. The Group’s exposure to interest rate risk relates
primarily to its deposits with banks, loans with related companies, and bank overdrafts,
debentures and loans from financial institutions.
The majority of these financial assets and liabilities carry floating interest rates or fixed interest
rates which are close to the market rate, the interest rate risk is expected to be minimal.
However, the Group uses interest rate swap contracts to hedge their exposure to interest rate risk
which the Group does not apply the hedge accounting for interest rate swap arrangements;
therefore, the fair value of interest rate swap agreement are not recognised in the financial
statements.
The fair values of the interest rate swap agreements have been calculated using the level 2
valuation technique.
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The fair values of the interest rate swap agreements as at 31 December 2019 and 31 December
2018 are as follows:
Consolidated
2019
Baht

2018
Baht

Asset
Derivatives used for hedging
Interest rate swap contracts
Total asset

31,181,205

-

31,181,205

-

36,271,666

-

36,271,666

-

Liability
Derivatives used for hedging
Interest rate swap contracts
Total liability
35.2 Foreign currency risk
The Group’s exposure to foreign currency risk relates primarily to trade accounts receivable, trade
accounts payable and contingent liabilities in foreign currencies.
The Group has assets and liabilities denominated in foreign currency transaction as follow:
Consolidated and The Company
2018

2019

US dollars
EURO

Assets

Liabilities

Assets

Liabilities

339,230

2,543,753

241,997

7,582,451

19,903

75,559

-

-

35.3 Credit risk
The Group is exposed to credit risk primarily with respect to trade accounts receivable. However,
the Management’s does not anticipate material losses from its debt collection. The management
believes that the Group’s maximum exposures to credit risk is limited to the carrying amount of
receivables less allowance for doubtful accounts as stated in the statements of financial position.
35.4 Fair value
Since the majority of the financial assets and liabilities are short-term, debentures and the loans
carry interest at rates close to market rates, the management believes the fair value of the
Group’s financial assets and liabilities do not materially differ from their carrying value.
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36.

COMMITMENTS
As at 31 December 2019 and 2018, the Group has commitments in respect of lease of assets
and purchase of assets and services as follows:
(Unit : Baht)
The Company

Consolidated
2019

2018

2019

2018

Factory building and machinery lease agreement
Within one year

2,448,516

1,257,516

2,448,516

1,257,516

Within 1 - 3 years

2,637,623

59,000

2,637,623

59,000

Total

5,086,139

1,316,516

5,086,139

1,316,516

291,299,007

79,442,056

43,837,855

-

8,330,666

Within one year

33,744,940

32,226,204

1,655,000

Within 1-3 years

61,858,928

63,499,908

-

-

Within 3-5 years

7,100,001

35,500,005

-

-

102,703,869

131,226,117

Purchase of assets agreements
Within one year

-

-

Purchase of inventory agreements
Within one year

-

Service agreements

Total
37.

1,655,000

1,359,000

1,359,000

CONTINGENT LIABILITIES
As at 31 December 2019 and 2018, the Group has contingent liabilities in respect of the matters
as follows:
The Company

Consolidated
2019

2018

2019

2018

Letter of guarantee (Million Baht)

4.17

3.70

3.70

3.70

Letter of credit (Million Baht)

1.45

1.59

1.45

1.59

Letter of credit (US Dollar)
Credit facilities from financial institution
(Million Baht)

-

-

-

-

918.86

776.51

817.86

751.51

Page 63

Chai Watana Tannery Group Public Company Limited and its subsidiaries
Notes to the consolidated and company financial statements
31 December 2019

38.

SIGNIFICANT AGREEMENTS

38.1 An indirect subsidiary – Green Power 2 Co., Ltd. entered into a power purchase agreement from
Biomass Fuel with the Provincial Electricity Authority (“PEA”) on 19 August 2015 under the Feedin Tariff system (“FiT”) granted for periods of 15 years and 4 months starting from commercial
operation date (“COD”) dated on 16 October 2017.
On 15 September 2017, the Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT)’s meeting
No.6/2017 of Provincial Electricity Authority resolved that the SCOD has postponed for a period
of 6 months from the date of the agreement in which the new SCOD date is 16 April 2018 and on
24 April 2018 the said subsidiary has already generated sales of electric.
38.2 An indirect subsidiary - Blue Solar Farm 3 Co., Ltd., who has been appointed as supporter from
Agricultural Marketing Co-operative Limited (“AMC”) in Samutsakorn, entered into a power
purchase agreement for generation of electricity by solar energy on ground to the Provincial
Electricity Authority (“PEA”) with the capacity installed size of 5 MW for the period 25 years
starting from scheduled commercial operation date (“SCOD”) dated on 30 December 2016. In
the first quarter of 2017, the said subsidiary has already generated sales of electricity.
Under the Letter of Appointment to Support for the Project, the obligation is to pay for performance
as the management agreement to AMC at the rate of 10 percent of gross revenue (before
expenses).
38.3 On 20 June 2018, Sakun C Innovation Co., Ltd., a subsidiary has entered into the cooperation of
production and distribution the mini bus with Hino Motor Sale (Thailand) Co., Ltd. The scope of
cooperation is to promote the production of passenger mini bus up to 20 passenger seats in the
quality and safety of passengers certified and standardized by the Department of Transportation
during period of a year. Hino Motor Sale (Thailand) Co., Ltd. agrees to allow exclusively Sakun C
Innovation Co., Ltd. to manufacture the said mini bus body for distribution to local customers.
39.

EXPENSES BY NATURE
(Unit : Baht)
Consolidated

The Company

2019

2018

2019

2018

Salaries and wages and other employee benefits

298,288,717

278,935,668

276,531,393

273,954,014

Depreciation and amortisation

114,217,642

88,986,372

50,395,774

42,243,808

3,269,198

3,559,000

2,494,975

4,399,000

20,238,690

17,335,433

16,097,300

16,011,616

122,053,043

(9,788,200)

122,139,384

(9,788,200)

Rental expenses
Professional services fees
Changes in inventories of finished goods and
work in progress (increase) decrease
Raw materials and supplies used

765,769,917 1,178,472,470

765,769,917 1,063,133,018
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40.

COMPARATIVE FIGURES
The Group reclassified certain items in the financial statements for the year ended 31 December
2018 to conform with the presentation of the financial statements for the year ended 31
December 2019. The reclassification did not affect the previously reported net profit and
shareholders’ equity. The reclassifications were as follows:
(Unit : Baht)
As previously reported

As reclassified
Consolidated
Statement of financial position
Cash and cash equivalents
Deposits at financial institutions
used as collateral, current
Corporate income tax payable
Other current liabilities

41.

Consolidated

The Company

60,475,618

-

63,881,930

-

9,254,511

-

5,848,199

-

16,102,047

-

15,799,163

-

16,923,244

Statement of comprehensive income
Sales and services
1,955,692,069
Other income
60,771,794
Cost of sales and services
(1,607,512,185)
Administrator expense
(162,334,789)
Statement of Cash Flows
Deposits at financial institution
used as collateral
cash and cash equivalents

The Company

33,025,291

12,478,670

28,277,833

1,666,219,905

1,947,137,971

1,678,818,430

109,646,204

37,599,623

86,474,033

(1,404,810,760)

(1,586,359,562)

(1,404,810,760)

(114,446,064)

(151,761,143)

(103,872,418)

(4,605,955)

-

(1,199,643)

-

(25,584,895)

-

(22,178,583)

-

SUBSEQUENT EVENT

41.1 On 12 February 2020. the Company provided short-term loan to Sakun C Innovation Co., Ltd.
amounting to Baht 50.00 million with interest rate at 8.5% per annum and shall be due on 30
June 2020.
41.2 As at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019 as held on 16 December
2019, a resolution was passed to approved the business restructuring plan by transferring the
Partial Business Transfer to a subsidiary. On 9 January 2020, the Company has registered the
establishment of a new subsidiary, namely Chai Watana Tannery Co., Ltd. which has a registered
capital of Baht 1,000,000. The Company held 100% shares in the said subsidiary company.
41.3 On 22 January 2020, a subsidiary-Sakun C Innovation Co., Ltd. has entered into the sales of mini
bus mold agreement in order to lease back in amount of Baht 75.82 million.

Page 65

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2562
คณะกรรมการตรวจสอบบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
ซึ่ งเป็ นผูท้ รงคุ ณวุฒิ จํานวน 3 ท่าน ซึ่ งมี ประสบการณ์ ดา้ นบัญชี การเงิ น กฎหมาย ประกอบด้วย นายสุ พจน์ ปานน้อย เป็ น
ประธานกรรมการตรวจสอบ นายธี ระวัฒน์ ภู่ไพบูลย์ และนายชัชนนท์ โสภาจันทร์ เป็ นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายสมชาย
อินทรพิทกั ษ์ หัวหน้าผูบ้ ริ หารงานตรวจสอบภายใน (IA Outsource) เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเป็ นอิสระตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งระบุไว้ใน
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ซึ่ งสอดคล้องกับข้อกําหนดของคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยอย่างครบถ้วน ได้แก่ การสอบทานรายงานทาง
การเงิน รายการระหว่างกัน การบริ หารความเสี่ ยง ระบบการควบคุมภายใน กํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน การปฏิบตั ิตาม
กฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิ นธุ รกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผูส้ อบ
บัญชี และค่าสอบบัญชี โดยในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมโดยการประชุมแต่ละครั้งมีการหารื อร่ วมกับฝ่ าย
บริ หาร ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน และในบางครั้ งเป็ นการประชุ มร่ วมกับผูต้ รวจสอบภายใน ผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่าย
บริ หารเข้าร่ วมด้วย นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุ มโดยไม่มีฝ่ายบริ หารเข้าร่ วมด้วยจํานวน 5 ครั้ ง ซึ่ ง
สามารถสรุ ปผลการดําเนินงานโดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน
ประจําปี รวมทั้งงบการเงินรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยเชิญฝ่ ายจัดการที่เกี่ยวข้อง และผูส้ อบบัญชีเข้าร่ วม
ประชุมในวาระการพิจารณางบการเงิน เพื่อชี้แจง และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่ องความ
ถูกต้อง ความครบถ้วน การปรับปรุ งรายการบัญชีที่สาํ คัญที่มีผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอของข้อมูลที่
เปิ ดเผยไว้ในงบการเงิน และข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีได้พิจารณาและสอบทานแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีความถูกต้อง ครบถ้วน และมี
การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็ นประโยชน์ต่อนักลงทุน และผูใ้ ช้งบการเงิน
2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้สอบทานรายการระหว่างกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เข้าข่ายรายการเกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย และคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาด
หลัก ทรั พ ย์ ผลการสอบทานรายการระหว่า งกัน ที่ บ ริ ษ ัท ฯ มี ก ารดํา เนิ น การกับ ผูเ้ กี่ ย วข้อ งพบว่า บริ ษ ัท ได้
ดําเนิ นการตามเงื่อนไขการค้าทัว่ ไป มีความเป็ นธรรม สมเหตุสมผล และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์
โดยยึดถือการปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
กําหนด
3. การสอบทานการบริหารความเสี่ ยง คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสําคัญกับการบริ หารความเสี่ ยง โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ทําหน้าที่กาํ หนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และบริ หารความเสี่ ยงที่มีผลกระทบต่อ
บริ ษทั โดยมีการประเมินทั้งปั จจัยภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ และจัดทําแผนบริ หารความ
เสี่ ยง เพื่อป้ องกันหรื อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดําเนินธุรกิจให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ และให้ครอบคลุม
ทุกความเสี่ ยงเช่น การบริ หารความเสี่ ยงในด้านกลยุทธ์ ความเสี่ ยงด้านการลงทุนการเงิน และรายงานทางการเงิน

ความเสี่ ย งด้า นการปฏิ บ ัติ ต ามกฎเกณฑ์แ ละกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ ง เป็ นต้น ซึ่ งฝ่ ายจัด การได้มี ก ารรายงาน
ความก้าวหน้าด้านการบริ หารความเสี่ ยงต่อคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสมํ่าเสมอ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้
ติดตามการสอบทานความมีประสิ ทธิ ผลระบบการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั และติดตามแผนการบริ หารความ
เสี่ ยงของกลุ่มธุ รกิจ รวมถึงความเสี่ ยงของเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสําคัญอันอาจจะส่ งผลกระทบต่อ
การดํา เนิ น งานของบริ ษ ัท ผ่า นการสอบทานระบบการควบคุ ม ภายใน และผลการตรวจสอบภายในของผู้
ตรวจสอบภายใน ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ซึ่ งสามารถเชื่อมัน่ ได้วา่ บริ ษทั ฯ มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงให้อยูใ่ น
ระดับที่ยอมรับได้เพียงพอ และเหมาะสมที่จะทําให้การดําเนินงาน และการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั เป็ นไป
ตามแผนงาน และเป้ าหมายที่วางไว้
4. การสอบทานประสิ ทธิผลของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุม
ภายในของบริ ษทั ตามแนวทางของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผลการตรวจสอบ
ของหน่วยงานตรวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชี ซึ่ งไม่พบประเด็นหรื อข้อบกพร่ องที่อาจส่ งผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ
อย่างมีนยั สําคัญ ตลอดจนฝ่ ายจัดการได้ดาํ เนินการปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
ผูส้ อบบัญชี และหัวหน้าตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคัญต่อการควบคุมภายใน
ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งสามารถสร้างความเชื่อมัน่ อย่างสมผลได้วา่ บริ ษทั ฯ มีการควบคุมภายในเพียงพอ
5. การตรวจทานการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิ บตั ิ งานตามระบบงานที่
กําหนดไว้ การดําเนิ นธุ ร กิ จของบริ ษ ทั ฯ มี คุ ณ ธรรม มี การปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์ และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิ น
ธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ โดยเฉพาะเรื่ องรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการระหว่างกันของบริ ษทั ในกลุ่ม เพื่อให้มนั่ ใจว่า
บริ ษทั ฯ มีการดําเนิ นการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติอย่างสมเหตุสมผล โดยในระหว่างปี บริ ษทั ได้ตระหนักถึงการ
สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยัง่ ยืน และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสาํ หรับบริ ษทั จดทะเบียน
ปี 2560 (CG Code) ตามที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด บริ ษทั ฯ ได้นาํ มาทบทวน
และถือปฏิบตั ิโดยการอนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มเติมอีก 2 คณะ คือ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน รวมถึงได้มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนํา
หลักการกํากับ ดูแลกิ จ การที่ ดีสําหรั บบริ ษทั จดทะเบี ยนปี 2560 (CG Code) ไปปรั บใช้ตามบริ บททางธุ ร กิ จของ
บริ ษทั ฯ และบันทึ กการพิจารณาไว้เป็ นส่ วนหนึ่ งของมติ คณะกรรมการบริ ษทั แล้ว โดยการพิจารณาทบทวน
นโยบาย และแนวปฏิ บตั ิต่างๆ นั้น บริ ษทั ฯ ดําเนิ นการเป็ นประจําทุกปี ให้เหมาะสมกับการดําเนิ นธุ รกิ จ และ
พัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิในระดับสากล ซึ่ งเป็ นแนวทางสําคัญใน
การเพิ่มความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายของบริ ษทั
6. การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้กาํ กับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในให้มีความ
เป็ นอิ สระ โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ ได้ระบุ ไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตลอดจนกํากับดูแลการตรวจสอบให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล กํากับดูแลและเสนอข้อแนะนําในการดําเนินการ
ของหน่วยงานตรวจสอบภายในให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามแผนงานที่ได้รับอนุ มตั ิ ซึ่ งจัดทําขึ้นจากฐานความ
เสี่ ยงของบริ ษทั ฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ และทิศทางขององค์กรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร เพื่อก่อให้เกิด
การกํากับดูแลกิจการที่ดี และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ ตลอดจนประเมินผลการปฏิ บตั ิงานประจําปี ของ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พิจารณาสอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรการตรวจสอบ
ภายใน เพื่อให้มีการปฏิบตั ิงานที่ถกู ต้องตามวิชาชีพตรวจสอบภายใน และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

7. การพิจารณาเสนอแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และค่ าสอบบัญชี รอบปี บัญชี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
คัดเลือกผูส้ อบบัญชี โดยพิจารณาผูส้ อบบัญชี ที่มีความเป็ นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์หรื อมี ส่วนได้เสี ยกับ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีคุณสมบัติทกั ษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญในวิชาชีพ รวมถึง
มี ผลการปฏิ บตั ิ งานที่ ผ่านมาเป็ นที่ ยอมรั บและน่ าพอใจ ตลอดจนค่าตอบแทนการสอบบัญ ชี คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อนําเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2563 พิจารณาแต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั อาร์ เอสเอ็ม ออดิ ท เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั
สํา หรั บ รอบปี บัญ ชี 2563 และค่ า สอบบัญ ชี สํา หรั บ รอบปี บัญ ชี 2563 นั้น ได้พิ จ ารณาแล้ว ว่ า อยู่ใ นระดับ ที่
เหมาะสม สอดคล้องกับปริ มาณงานที่คาดว่าจะมีของกลุ่มบริ ษทั
โดยสรุ ป การปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ติ ด ตามการดํา เนิ น งานของบริ ษ ัท ฯ โดยใช้ค วามรู้
ความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ มีความเป็ นอิสระอย่างเพียงพอ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีความเห็นว่าบริ ษทั ฯ ได้จดั ทํางบการเงินแสดง
ข้อมูลอันเป็ นสาระสําคัญและเชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป มีการเปิ ดเผยข้อมูล รายการระหว่างกัน
หรื อรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ มีระบบการกํากับดูแลกิ จการที่ดี มีระบบการบริ หาร
ความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอกับการดําเนิ นธุ รกิจ รวมทั้งมีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ อย่างครบถ้วน
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