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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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 และยังไม่ มีการเปลี่ ยนแปลงอํานาจในการควบคุ มบริ ษทั ฯ แต่อย่างใด ปั จจุ บ ันบริ ษ ทั ได้มีการขยายกลุ่มธุ รกิ จ
ประกอบธุรกิจหลัก 3 กลุ่มธุรกิจคือ
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. กลุ่ มพลังงาน ได้ แก่ ผลิต และจําหน่ ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน รวมถึ งโรงกําจัด ขยะและผลิตและ
จําหน่ ายกระแสไฟฟ้าจากขยะ 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 หมู่ที่ 1 ตําบลบางกระเจ้า อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
3. กลุ่มออกแบบและจัดจําหน่ ายยานพาหนะ ซึ่งประกอบกิจการออกแบบและจัดจําหน่ ายเรือ และรถโดยสารขนาด
เล็กทีผ่ ลิตด้ วยอลูมเิ นียม ดําเนินการโดย
บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จํากัด มีสถานที่ต้ งั โรงงานอยูท่ ี่
:
เลขที่ 52/10 หมู่ที่ 2 ตําบลตะค่า อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุ พรรณบุรี
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
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Mission พันธกิจ
1. ความเป็ นเลิศในธุรกิจนั้น ๆ
2. สร้างผลตอบแทนกลับมาให้สูงสุ ด
3. เติบโตอย่างยัง่ ยืนด้วยแนวปฏิบตั ิ ESG (Environment, Social, Governance)
Corporate Value คุณค่าแห่งองค์กร
ด้านทัศนคติ, ท่าที
Attitude
Action
Passionate รักในสิ่ งที่ทาํ , ทุ่มเทเต็มที่
Responsible
Humble
อ่อนน้อมถ่อมตน
Collaborative
Respectful เคารพให้เกียรติ, นับถือซึ่ งกันและกัน
Innovative

ด้านลงมือปฏิบตั ิ
รับผิดชอบ
การให้ความร่ วมมือ
นวัตกรรม ปรับปรุ งให้ดีข้ ึน

- มีความร่ วมมือร่ วมใจกันในทุกระดับชั้นของ คณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานในการประสานงานให้เป็ นไปตาม
วิสัยทัศน์ที่ได้ต้ งั ไว้ เพื่อความสําเร็ จร่ วมกัน
- มี การวิจยั และพัฒ นาด้านวิศวกรรมเบาะหนังรถยนต์ และอุปกรณ์ ตกแต่งภายในรถยนต์ท่ี ผลิ ตจากหนังแท้ รวมถึ งการนํา
วัตถุดิบเหลือใช้จากกระบวนการมาผลิตเป็ นสิ นค้าใหม่ ๆ
- มีการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ให้ลกู ค้ามีความพึงพอใจในสิ นค้าและบริ การ
- มีการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิ ทธิภาพ
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 นคู่คา้ 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
10 บาท และในระหว่างปี 2559 บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด ได้มีการลงทุนในบริ ษทั ย่อยทางอ้อมเพิ่มเติม ได้แก่ บริ ษทั กรี น
เพาเวอร์ 1 จํากัด ประกอบกิจการคัดแยกและจัดการขยะเพื่อเป็ นเชื้อเพลิงจําหน่ายให้กบั โรงไฟฟ้ าและผลิตพลังงานไฟฟ้ าจาก
เชื้อเพลิงขยะ บริ ษทั กรี นเพาเวอร์ 2 จํากัด ประกอบกิจการผลิตและจําหน่ ายไฟฟ้ าชีวมวล และบริ ษทั บลูโซลาร์ ฟาร์ ม 3 จํากัด
ประกอบกิจการผลิตและจําหน่ ายไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิ ตย์ โดยในการลงทุ นในกลุ่มธุ รกิจนี้ มีเป้ าหมายเพื่อให้เกิดความ
ยัง่ ยืนและตอบสนองนโยบายการสร้างความมัน่ คงทางพลังงานแก่ประเทศและส่ งเสริ มการใช้พลังงานทางเลือกอีกทั้งเป็ นการ
ป้ องกันความเสี่ ยงในการดําเนินธุรกิจจากเดิมที่ประกอบธุรกิจเพียงกลุ่มเดียว
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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 ออลูมิเนียมปัจจุบนั กลุ่มที่มีทุนจดทะเบียน 400,000,000 ล้านบาท โดย บมจ. ชัยวัฒนา
แทนเนอรี่ กรุ๊ ป ยังคงถือหุ ้นในสัดส่ วนเดิ มคือร้ อยละ 50.01 คิดเป็ นจํานวน 2,000,400 หุ ้น การดําเนิ นธุ รกิจในกลุ่มนี้ เป็ นการ
ส่ งเสริ มนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กบั ประเทศ สิ นค้าของกลุ่มนี้ จะเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมมีการพัฒนาเป็ นเรื ออลูมิเนี ยมที่มีนาํ หนัก
เบา, เรื อไฟฟ้ าที่มีความปลอดภัย นอกจากนี้ ยงั มีการพัฒนาเป็ นมินิบสั ไฟฟ้ า ซึ่ งจะเป็ นการลดมลพิษทางนํ้าและทางอากาศใน
ระยะยาว
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
1.2 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ ํ าคัญ
บริ ษทั ฯ มีความเป็ นมาและพัฒนาการที่สาํ คัญ ดังนี้
ปี
ปี 2515

CWT : 

ปี 2534

CWT : 

ปี 2537

CWT : 

ปี 2538

CWT : 

ปี 2540

CWT : 

เหตุการณ์ ทสี่ ํ าคัญ
วันที่ 16 ตุลาคม 2515 ก่อตั้ง บริ ษทั โรงงานฟอกหนังชัยวัฒนา จํากัด ด้วยทุ นจดทะเบี ยน 1,600,000
บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาท)
วันที่ 29 เมษายน 2534 บริ ษทั ฯ เข้าเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย กลุ่ม
อุตสาหกรรมฟอกหนัง และเริ่ มทําการซื้ อขายวันแรก เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2534
วันที่ 7 มิถุนายน 2537 บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้ น 225,000,000 บาท (สองร้อยยี่สิบห้าล้านบาท)
แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 45,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 5 บาท
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะขยายการลงทุนรวมทั้งการเพิ่มสายการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทาํ จากหนังสัตว์
ฟอก โดยเข้าลงทุนในบริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด โดยในปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ถือหุน้ 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)

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :

4

บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ปี
ปี 2547

CWT

แบบ 56-1

เหตุการณ์ ทสี่ ํ าคัญ
 ย้ายหมวดการจัดบริ ษทั จดทะเบียน จากหมวดอื่น ๆ เป็ นหมวดยานยนต์

ปี 2555

CWT :  วันที่ 11 พฤษภาคม 2555 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงราคามูลค่าที่ตราไว้จากเดิมหุ ้นละ 5 บาท เป็ นหุ ้น
ละ 1 บาท ตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2555

ปี 2558

CWT :  วันที่ 20 มีนาคม 2558 ทําสัญญาร่ วมทุนกับบริ ษทั เอ็นเอชเค สปริ ง จํากัด (ประเทศไทย) ชื่อว่าบริ ษทั
NHK SPRING (COMBODIA) CO.,LTD. ผลิตและจําหน่ าย Sewing corer สําหรับชิ้ นส่ วนรถยนต์ ที่
ประเทศกัมพูชา
CWT :  วันที่ 16 สิ งหาคม 2559 คณะกรรมการมีมติจดั ตั้งบริ ษทั ชัยวัฒนา กรี นจํากัด เดิมชื่อ บริ ษทั ชัยวัฒนา
กรี นเพาเวอร์ จํากัด( Holding Company) เพื่อถือหุน้ ในกลุ่มพลังงานโดยมีทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท
BSF3 :  วันที่ 9 มกราคม 2560 เริ่ มรับรู้รายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้ าเชิงพาณิ ชย์ให้กบั การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
CWT :  วันที่ 3 เมษายน 2561 เข้าซื้ อหุ ้น สามัญ จํานวน 5,001 หุ ้น เพื่อถื อหุ ้นในบริ ษทั สกุลฎ์ซี อิ นโนเวชั่น
จํากัด เพื่อประกอบธุรกิจรับออกแบบและผลิตเรื อและประกอบรถโดยสารขนาดเล็ก
GP2
 วันที่ 23 เมษายน 2561 เริ่ มขายไฟฟ้ าให้กบั การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค และเริ่ มรับรู้รายได้
CWT :  วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุ มตั ิการปรับโครงสร้างกิจการ โดยการโอนกิจการ
บางส่ วน (Partial Business Transfer :PBT)
CWT :  วัน ที่ 9 มกราคม 2563 จัด ตั้ง บริ ษ ัท ย่อ ย “บริ ษ ัท ชัย วัฒ นา แทนเนอรี จํากัด ” เพื่ อ รั บ โอนกิ จ การ
บางส่ วน มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
CWT :  วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิให้ บริ ษทั กรี นเพาเวอร์ 1 จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย
เข้าทํารายการลงทุนในโครงการบริ หารจัดการและการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์
เพื่อกําจัดขยะมูลฝอยชุ มชนและเปลี่ยนเป็ นเชื้ อเพลิงพลังงาน RDF (Refuse Derived Fuel) โครงการ
มูลค่ารวม 326 ล้านบาท
GP1 :  วันที่ 14 สิ งหาคม 2563 เข้าทําสัญญาให้สิทธิ เอกชนดําเนิ นการโครงการก่อสร้างและบริ หารจัดการ
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและบ่อฝังกลบของเทศบาลนครสวรรค์โดยมีสัญญารวม 25 ปี

ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561

ปี 2562
ปี 2563

1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
ณ วันที่ 31 ธ.ค.2563 บริ ษทั ถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อยทั้งหมด 9 บริ ษทั และบริ ษทั ร่ วมอีก 3 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 ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้มีมติอนุ มตั ิการปรับโครงสร้างกิจการ โดยการโอนกิจการบางส่ วน
(Partial Business Transfer :PBT) โดยคาดว่าจะเริ่ มและดําเนินการเสร็ จสิ้ นภายในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :
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บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

โครงสร้างการถือหุน
้ กลุม
่ บริษ ัท (ก่อน) ปร ับโครงสร้าง
1. บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป (CWT)

100%

100%

2. บริษัทย่ อย
บจก.พลาทรัพย์ "PALA"

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

100%

100%

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

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

100%
13. บริษัทย่ อย
บจก.ชัยวัฒนา แทนเนอรี่
"CWTT"

4. บจก. ชัยวัฒนา กรีน แมนเนจ เม ้นท์ "CWTGM"

5. บจก. กรีน เพาเวอร์ 2 "GP2"

80%

6. บจก. ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ต "CWTX"

100%

7. บจก. กรีน เพาเวอร์ 1 "GP1"

60%

8. บจก. บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 "BSF3"

กลุ่มธุรกิจผลิตหนัง 1, 2 ,11 ,13
กลุ่มธุรกิจพลังงาน 3-10
กลุ่มธุรกิจออกแบบ 12
และ จัดจําหน่ายยานพาหนะ

5%

9. บจก. แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น "APCON"

9%

10. บจก. รักษ์บ ้านเรา "RBR"

โครงสร้างการถือหุน
้ กลุม
่ บริษ ัท (หล ัง) ปร ับโครงสร้าง
1. บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป (CWT)
Holding Company

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

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

100%

100%

80%

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

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

100%
13.บริษัทย่ อย
บจก.ชัยวัฒนา แทนเนอรี
"CWTT"

4. บจก. ชัยวัฒนา กรีน แมนเนจ เมนท์
้ "CWTGM"

5. บจก. กรีน เพาเวอร์ 2 "GP2"
6. บจก. ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ต "CWTX"

100%

7. บจก. กรีน เพาเวอร์ 1 "GP1"

60%

8. บจก. บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 "BSF3"

Holding Company
กลุ่มธุรกิจผลิตหนัง 2 ,11 ,13
กลุ่มธุรกิจพลังงาน 3-10
กลุ่มธุรกิจออกแบบ 12
และ จัดจําหน่ายยานพาหนะ

5%

9. บจก. แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น "APCON"

9%

10. บจก. รักษ์บ ้านเรา "RBR"

ปัจจุบันโครงสร้ างบริษัท ณ. 31 ธันวาคม 2563 บริษัทถือหุ้นในบริษัทย่ อยทั้งหมด 9 บริษัท และบริษัทร่ วม 3 บริษัท

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :

6

บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

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) ผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิ้นส่ 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 จดทะเบี ยนในการได้มาหรื 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
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 จการดังกล่าวจะตี ราคาตามมูลค่าบัญชี (Book Value) หรื อราคาตามวิธีการปรับปรุ งมูลค่าทางบัญชี
(Adjusted Book Value) หรื อราคายุติธรรมของทรัพย์สิน (Fair Value) แล้วแต่ประเภทของทรัพย์สินและหนี้ สินของกิ จการที่
โอน ณ วันโอนกิจการเพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ PBT ซึ่ งมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ (ทรัพย์สินทั้งหมดของกิจการที่จะโอนหักด้วย
หนี้ สินทั้งหมดของกิจการที่จะโอน) ที่จะโอนทั้งหมดคาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 445 ล้านบาท เทียบเคียงจากงบแสดงฐานะทาง
การเงินของบริ 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 นบริ ษทั โฮลดิ้งซึ่ ง
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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 ลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ที่มีศกั ยภาพในการสร้างรายได้และกําไรเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ผถู ้ ือหุ น้ ต่อไป โดยมี
บริ ษัท ที่ จั ด 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 อมูลของบริษัทย่ อยทีจ่ ั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 ในสั ดส่ 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
ดร.ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์ ท่านละ 1 หุน้
ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ 4 ประเภท ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ฟอก 2) ผลิตภัณฑ์ของเล่น
สัตว์เลี้ยง 3) ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ หนัง 4) ผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิ้นส่ วนหนังสําหรับรถยนต์

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 นิติบุคคล หรื อสถาบันการเงิน ที่มีความสนใจหรื อความชํานาญเฉพาะธุรกิจนั้น ๆ โดยที่ไม่ตอ้ งร่ วมลงทุน หรื อรับความ
เสี่ ยงในธุรกิจอื่น ๆ ของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจในการลงทุน รวมถึงความสามารถในการแข่งขันของบริ ษทั และ
เพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในระยะยาว
- เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการดําเนินกิจการและการบริ หารงานองค์กรให้เหมาะสม
การปรับโครงสร้างกิจการจะช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดําเนินกิจการและการบริ หารงานองค์กรของกลุ่มบริ ษทั ให้
มีความยืดหยุน่ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของธุ รกิจ และเป็ นการแบ่งแยกความเสี่ ยงในการประกอบธุ รกิจออก
จากกัน ส่ งผลให้การบริ หารงานองค์กรเกิดความคล่องตัวมากยิง่ ขึ้น
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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 สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ใน
การประกอบธุ รกิจดังกล่าว 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 อกับหน่ วยงานทางการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็ 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
นอกจากนี้ เพื่อให้การปรับโครงสร้างกิจการของกลุ่มบริ ษทั เป็ นไปด้วยความสะดวกเรี ยบร้อย ที่ประชุมคณะกรรมการ
เห็ น สมควรเสนอให้ที่ 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
1)
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)
ดําเนินการอื่นใดที่จาํ เป็ นหรื อเกี่ยวเนื่องกับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่ วนเพื่อให้การ
ปรับโรงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่ วนสําเร็ จลุล่วงภายใต้กรอบของกฎหมาย
ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างกิจการในส่ วนการโอนกิจการบางส่ วนให้แก่บริ ษทั ย่อย คาดว่าจะเริ่ มและดําเนินการเสร็ จสิ้ น
ภายในปี 2563 แต่เนื่องจากในปี 2563 บริ ษทั เผชิญกับสถานการณ์แพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19 จึงชะลอโครงการดังกล่าว
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ไว้ก่อน และบริ ษทั ยังต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดสิ ทธิ และหน้าที่ของผูอ้ อกหุ ้นกู้ ครั้งที่ 1/2561 ในข้อ 11.1(8) ที่ระบุว่าการปรับ
โครงสร้างองค์กร องค์กรใหม่ ที่ เป็ นผูร้ ับโอนกิ จการทั้งหมดหรื อส่ วนที่ มีนัยสําคัญทั้งหมดของผูอ้ อกหุ ้นกูแ้ ละเข้ารับภาระ
หน้าที่ท้ งั หมดของผูม้ ี ภาระหน้าที่ตามหุ ้นกูน้ ้ นั ที่เกี่ยวกับหุ ้นกู้ จะถือว่าไม่เป็ นการผิดนัด แต่ครั้งนี้ บริ ษทั ได้รับอนุ มตั ิให้ปรับ
โครงสร้างกิ จการโดยการทํา PBT โดยไม่ได้รับเอาภาระหน้าที่ของบริ ษทั ที่ เกี่ ยวกับหุ ้นกูไ้ ปด้วย โดยหุ ้นกูค้ รั้ งที่ 1/2561 จะมี
กําหนดชําระในวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 เพื่อมิให้ส่งผลกระทบให้กลายเป็ นเหตุผิดนัด จึงชะลอการปรับโครงสร้างกิจการไว้
ก่อน
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 งผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ เนื่ องจากเป็ นการโอนกิจการบางส่ วนให้กบั บริ ษทั ย่อยที่
บริ ษทั ฯถือหุน้ ทั้งหมด ดังนั้น ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ ภายหลังจากการปรับโครงสร้าง
จะไม่แตกต่างไปจากฐานะการเงินและผลการดําเนิ 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 ฑ์ฟอกหนังสัตว์ให้แก่ บริ ษ ทั ย่อยในครั้ งนี้
ภายหลังการปรั บโครงสร้างแล้วเสร็ จบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมดในบริ ษทั ย่อยที่ จดั ตั้งขึ้ นใหม่เพื่อรับโอนกิ จการ โดยที่
โครงสร้ างการถือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง การปรับโครงสร้างกิจการครั้งนี้ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ ้นของ
บริ ษทั ฯ
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
-ไม่มี-
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1.3.1 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 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ
10 บาท ซึ่ งบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป ถือหุ น้ 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
ผลิตภัณฑ์ในเบื้องต้นเป็ 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 จึ งได้มีการชักชวนให้ทางบริ 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 ได้ลงทุนเพิ่มใน บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด โดยซื้ อคืนหุ ้นในส่ วนที่ บริ ษทั
เลทเธอร์ ไลน์ โปรดักส์ จํากัด ค้างชําระเป็ นจํานวนเงินประมาณ 26.40 ล้านบาท และบริ ษทั ได้ซ้ื อหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุนอีกจํานวน 3 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็ นจํานวนเงินรวม 30 ล้านบาท ทําให้บริ ษทั มี
สัดส่ วนการถือหุน้ ในสัดส่ วนร้อยละ 85.60
สําหรับในปี 2548 บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ได้ซ้ื อเงินลงทุนในบริ ษทั
พลาทรัพย์ จํากัด เพิ่มเติมจากผูถ้ ือหุ ้นเดิม บริ ษทั เลทเธอร์ ไลน์ โปรดักส์ จํากัด เป็ นจํานวนเงิน 21,599,930
บาททั้งนี้ บริ ษ ัท ขออธิ บ ายเหตุ ผ ลที่ มี การลงทุ น ซื้ อ หุ ้น บริ ษ ัท พลาทรั พ ย์ จํากัด จากผูถ้ ื อ หุ ้น เดิ ม จํานวน
2,159,993 หุน้ ที่ราคาพาร์ (มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10.00 บาท) รวมเป็ นเงิน 21,599,930 บาท ดังนี้
ภายหลังจากการปรับเปลี่ยนนโยบายการประกอบธุรกิจสู่ การผลิตฟอกหนังสัตว์สาํ หรับผลิตเบาะ
รถยนต์ ให้กบั บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ประกอบกับในปี 2547 ธุ รกิจอุตสาหกรรม
รถยนต์มี อ ตั ราการเติ บ โตที่ สู งและมี แ นวโน้ม การเติ บ โตที่ ดีในอนาคตอัน เป็ นผลมาจากการเติ บ โตของ
เศรษฐกิจโลกและมาตรการสนับสนุ นของภาครัฐ จากปั จจัยดังกล่าวได้ส่งผลให้ฐานะการดําเนิ นงานในปี
2547 ของ บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด มีผลประกอบการที่ดีข้ ึน โดยมีกาํ ไรสุ ทธิ จากการดําเนิ นงานจํานวน 9.23
ล้านบาท นอกจากนี้ ในปี 2547 บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว ส่ งผล
ให้ส่วนของผูถ้ ือหุ ้นของ บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 กลับมาเป็ นบวกได้ สําหรับ
เหตุการณ์ท่ีอาจส่ งผลกระทบฐานะทางการเงินและผลการดําเนิ นงานภายหลังก่อนวันทําการซื้ อขายนั้น มิได้
มีเหตุการณ์ที่มีนยั สําคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั และบริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด
แต่อย่างใด ยกเว้นในเรื่ องของการสํารองกําลังการผลิตเพื่อรองรับการผลิตเบาะหนังรถยนต์ที่คาดว่าจะได้รับ
จากค่ายรถยนต์ต่างๆ เพิ่มขึ้นในอนาคต
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เมื่อพิจารณาถึงผลการดําเนินงานที่มีแนวโน้มที่ดีข้ ึนของ บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด ซึ่ งได้มีส่วนช่วย
สนับสนุ นการขยายธุ รกิจของบริ ษทั ได้เป็ นอย่างดีในช่วงที่ผ่านมา ประกอบกับ ในอดีตที่ผา่ นมา บริ ษทั ใน
ฐานะผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ซ่ ึ งมีฐานะทางการเงินที่มนั่ คงได้มีส่วนช่วยสนับสนุ นทางการเงินและการคํ้า-ประกัน
เงินกูใ้ ห้แก่ บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด มาตลอดแต่เพียงผูเ้ ดียว เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุ ดแก่บริ ษทั ทั้งในแง่
ของความเสี่ ยงและผลตอบแทนแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นควรที่จะเข้าถือหุน้ ในบริ ษทั
พลาทรั พย์ จํากัด เพิ่มขึ้ นจากเดิ มโดยการซื้ อหุ ้นของ บริ ษทั พลาทรั พย์ จํากัด จํานวน 2,159,993 หุ ้น จาก
บริ ษทั เลทเธอร์ ไลน์ โปรดักส์ จํากัด ที่ราคาหุ ้นละ 10.00 บาท ดังนั้นภายหลังจากที่ ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั ได้
ทําการศึกษาข้อมูลของบริ ษทั โอกาสทางธุรกิจในอนาคตรวมถึงแนวโน้มของผลประกอบการที่จะดีข้ ึนอย่าง
ต่อเนื่อง ควบคู่กบั แนวโน้มของผลตอบแทนในอนาคตแล้ว จึงได้ทาํ การตัดสิ นใจซื้ อหุน้ ของบริ ษทั
พลาทรัพย์ จํากัด จาก บริ ษทั เลทเธอร์ ไลน์ โปรดักส์ จํากัด ที่ราคาหุน้ ละ 10.00 บาท ซึ่ งผลตอบแทนที่คาดว่า
จะได้รับเมื่อเทียบกับเงินลงทุนดังกล่าวแล้ว คาดว่าจะเกิดประโยชน์ต่อบริ ษทั ในระยะยาว และภายหลังการ
ลงทุนเพิ่ม ทําให้บริ ษทั มีสัดส่ วนการถือหุน้ ในสัดส่ วนร้อยละ 100.00
ทั้งนี้ บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ได้มีการแต่งตั้งกรรมการของบริ ษทั จํานวน
2 ท่าน เข้าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อย 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
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 ได้จ่ายชําระเงินลงทุ 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
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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 ปัจจุบนั ยังไม่ได้ดาํ เนินกิจการ
1.3.2 กลุ่มธุรกิจพลังงาน
1) บริษัท ชัยวัฒนากรีน จํากัด “CWTG”
 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 บริ ษทั ได้เข้าลงทุนซื้ อหุน้ จากผูถ้ ือหุน้ เดิมในสัดส่ วนร้อยละ 100 ของ บริ ษทั
ชัยวัฒนา กรี น เพาเวอร์ จํากัด ตั้งอยูท่ ี่ เลขที่ 419 หมู่ที่ 6 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
เพื่ อ ประกอบธุ ร กิ จ ลงทุ น ในกลุ่ ม พลัง งานทดแทนโดยมี ทุ น จดทะเบี ย น 400,000,000 บาท หุ ้ น สามัญ
40,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อเป็ น บริ ษทั
ชัยวัฒนา กรี น จํากัด
นอกจากนี้ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด ได้มีการลงทุ นในบริ ษทั ย่อยเพิ่มเติม ปั จจุ บนั ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 มีรายละเอียดดังนี้คือ
1. บริ ษทั ชัยวัฒนากรี นแมนเนจเม้นท์ จํากัด ประกอบกิจการให้คาํ ปรึ กษาด้านการบริ หารจัดการโครงการ
พลังงานทดแทน ลงทุนในสัดส่ วน 100%
2. บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 1 จํากัด ประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้ าจากเชื้อเพลิงขยะ ลงทุนในสัดส่ วน 100%
3. บริ ษทั ชัยวัฒนาเอ็กพอร์ต จํากัด ประกอบกิจการส่ งออกชิ้นไม้สับ ลงทุนในสัดส่ วน 80%
4. บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จํากัด ประกอบกิจการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ าชีวมวล ลงทุนในสัดส่ วน 100%
5. บริ ษทั บลูโซล่าร์ฟาร์ม 3 จํากัด ประกอบกิจการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ลงทุนใน
สัดส่ วน 60%
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
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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
ในสั ดส่ 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 ที่ ประชุมคณะกรรมการบริ 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
วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เปิ ดโรงไฟฟ้ าอย่างเป็ นทางการ
4) บริษัท ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ ต จํากัด “CWTX”
 เมื่ อวันที่ 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
หุ น้ สามัญ 100,000 หุ น้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
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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 เนื่ องจากธุรกิจส่ งออกชิ้นไม้สับที่ผา่ นมามีการแข่งขันสู ง อีกทั้งค่าเงินบาท
ปรับตัวแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินดอลล่าร์สหรัฐส่ งผลให้มีผลประกอบการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง
และเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 บริ ษทั ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ ต จํากัด ได้เป็ นโจทก์ฟ้องร้อง
ดําเนิ นคดีกบั ลูกหนี้ ในข้อหาผิดสัญญาไม่ชาํ ระเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้าแก่บริ ษทั ย่อยเป็ นเงินทั้งสิ้ น 15.49
ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้ องเป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็ จสิ้ น โดยบริ ษทั ย่อย
ได้บนั ทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญแล้วทั้งจํานวน โดยศาลได้กาํ หนดนัดสื บพยานโจทก์ในวันที่ 15 มกราคม
2562 และสื บพยานจําเลยในวันที่ 16 มกราคม 2562
ต่อ มาเมื่ อ วัน ที่ 14 มี น าคม พ.ศ .2562 ศาลชั้น ต้น ได้พิ พากษาให้บ ริ ษ ทั แก้วลําดวน กรุ๊ ป จํากัด
ชําระเงินจํานวน 15.49 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าวนับตั้งแต่วนั ที่ 2
มิ ถุน ายน พ.ศ .2560 ถึ งวัน ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ .2561 และต้อ งไม่ เกิ น 1.12 ล้านบาทแก่ บ ริ ษ ัท ย่อ ยของ
บริ ษทั
ต่ อ มาวัน ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ .2562 บริ ษ ัท แก้ว ลําดวน กรุ๊ ป จํากัด ได้ยื่น อุ ท ธรณ์ ค ัด ค้านคํา
พิพากษาของศาลชั้นต้นและคําร้องขอทุเลาการบังคับคดีต่อศาลจังหวัดสระแก้ว โดยเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม
พ.ศ .2562 ศาลอุทรณ์ได้พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cwt.co.th หัวข้องบ
การเงิน (หมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2562 ของบริ ษทั หน้าที่ 38-39)
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 ตามลําดับเพื่อจัดตั้ง บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี นเพาเวอร์ 1 จํากัด ตั้งอยู่
เลขที่ 419 หมู่ที่ 6 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ เพื่อประกอบธุ รกิจผลิตพลังงานไฟฟ้ า
จากเชื้อเพลิงขยะ ปั จจุบนั บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี นเพาเวอร์ 1 จํากัด ถือหุ น้ จํานวน 4,999,949 หุ ้น คิดเป็ นสัดส่ วน
ร้อยละ 100% ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 50,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ น้ สามัญจํานวน 5,000,000 หุ ้น
มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท โดยเรี ยกชําระค่าหุ ้น 5 บาทต่อหุ ้น ปั จจุบนั อยูใ่ นระหว่างศึกษาโครงการการผลิตไฟฟ้ า
จากขยะ ซึ่ งยังมิได้รับใบอนุญาต หรื อดําเนินการผลิตไฟฟ้ าแต่อย่างใด
ต่อ มา เมื่ อ วัน ที่ 20 กัน ยายน 2560 ได้จ ดทะเบี ย นเปลี่ ย นแปลงชื่ อ บริ ษ ัท ใหม่ เป็ น บริ ษ ัท กรี น
เพาเวอร์ 1 จํากัด
เมื่อ 14 สิ งหาคม 2563 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาให้สิทธิ เอกชนดําเนิ นการโครงการก่อสร้างและบริ หาร
จัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและขยะบ่อฝังกลบของเทศบาลนครสวรรค์ โดยสัญญามีระยะเวลารวม

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :
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แบบ 56-1

25 ปี ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็ นเพียงการลงทุนในการบริ หารและจัดการขยะชุมชนก่อน และจะมีการพัฒนา
เป็ นโครงการผลิตกระแสไฟฟ้ าจากขยะชุมชนตามนโยบายภาครัฐในลําดับถัดไป
6) บริษัท บลูโซลาร์ ฟาร์ ม 3 จํากัด “BSF3”
 เมื่ อวันที่ 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 หวัดสมุทรสาคร 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
เมื่ อ วัน ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 บริ ษ ัท ชัย วัฒ นา กรี น จํากัด ได้ล งทุ น ซื้ อ หุ ้ น จากผูถ้ ื อ หุ ้ น เดิ ม
เพิ่ ม เติ ม อี กจํานวน 132,000 หุ ้น คิ ดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 11 รวมลงทุ น ซื้ อ หุ ้น เท่ ากับ 720,000 หุ ้น คิ ดเป็ น
สัดส่ วนรวมร้อยละ 60
7) 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 มูลค่าหุ น้ ละ 100 บาท เพื่อดําเนินโครงการรับกําจัดขยะ
และผลิตกระแสไฟฟ้ าจาก Biogass โดยมี สํานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่ 115 หมู่ที่ 18 ต.คลองหนึ่ ง อ.คลองหลวง จ.
ปทุมธานี

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :
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แบบ 56-1

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 หมู่ท่ี 2 ตําบล
ตะค่า อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุ พรรณบุรี ประกอบธุ รกิจรับออกแบบ และ ผลิตเรื ออลูมิเนี ยม ประกอบ
กําลังขยายธุรกิจด้านการผลิตรถโดยสารขนาดเล็กด้วย 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 ยกชําระค่าหุน้ ครบถ้วนแล้ว 200,000,000.-บาท
วันที่ 3 เมษายน 2563 ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 200,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
200,000,000 บาทเป็ น 400,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญ 2,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท โดย
เรี ยกชําระค่าหุ ้นจํานวน 100 บาทต่อหุ ้น คิดเป็ นเงิน 200,000,000 (สองร้อยล้านบาท) บริ ษทั ชัยวัฒนา แทน
เนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ได้ลงทุนในหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าว จํานวน 1,000,200 หุ ้น คิด
เป็ นสัดส่ วน 50.01 เพื่อรักษาสัดส่ วนการถือหุ ้นเดิ มในบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ได้เรี ยกชําระค่าหุ ้นครบถ้วน
แล้ว 200,000,000 บาท

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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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.63
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. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
5. นายเพ่งเพียร เหล่ากําเนิด
6. นายประพันธ์ ครรชิตาวรกุล
7. นางนิธิมา เหล่ากําเนิด
8. นายวิทยา นราธัศจรรย์
9. นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล
10. นายธีรเสฎฐ์ มโนเกษมสันต์
11. ผูถ้ ือหุน้ รายอื่น ๆ

1/7/2539

(2) บจ. พลาทรัพย์
" PALA "

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ให้เช่าพื้นที่

รายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ณ. 31 ธ.ค.63
1. บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป
2. นายวีระพล ไชยธีรัตต์
3. ดร.ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์
4. นางวานิพรรณ เกษมทองศรี
5. นายอนุพงศ์ สิ กขมาน
6. นางวนิดา สิ กขมาน
7. นางณฐวรรณ์ ไชยธีรัตต์
8. นางศิริภสั สร ไชยธีรัตต์

รับรองความถูกต้อง :

จํานวนหุน้

สัดส่ วน% ทุนจดทะเบียน (บาท)

132,349,086
108,828,452
43,640,000
30,000,000
21,338,800
18,900,193
15,560,000
13,000,000
11,903,200
10,344,096
224,239,301
630,103,128

21.00
17.27
6.93
4.77
3.39
3.00
2.47
2.06
1.89
1.64
35.58
100

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

100

100
18

798,130,629
1 บาท / หุน้
619,047,963
(ชําระครบแล้ว)

รายชื่อกรรมการ
1. นายวีระพล ไชยธีรัตต์
2. นางวนิดา สิ กขมาน
3. ดร.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

บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

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 “

(6) บจ. ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ต
“ CWTX “

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

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.63
1. บมจ.ชัยวัฒนาแทนเนอรี่ กรุ๊ ป
2. นายวีระพล ไชยธีรัตต์
3. ดร.ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ณ. 31 ธ.ค.63
1. บจ.ชัยวัฒนา กรี น
2. นายวีระพล ไชยธีรัตต์
3. ดร.ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ณ. 31 ธ.ค.63
1. บจ.ชัยวัฒนา กรี น
2. นายวีระพล ไชยธีรัตต์
3. นายปารเมษฐ์ จิรัสย์โสภณ
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ณ. 31 ธ.ค.63
1. บจ.ชัยวัฒนา กรี น
2. บจ. แก้วลําดวน กรุ๊ ป /1
3. ดร.ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์

รับรองความถูกต้อง :

จํานวนหุน้

สัดส่ วน% ทุนจดทะเบียน (บาท)
100

รายชื่อกรรมการ

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

100

499,998
1
1
500,000

100
0.00
0.00
100

5,000,000 1. นายวีระพล ไชยธีรัตต์
10 บาท / หุน้ 2. ดร.ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์
(ชําระครบแล้ว)

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

100
0.00
0.00
100

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

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

80
20
0.00
100

10,000,000 1. นายวีระพล ไชยธีรัตต์
10 บาท / หุ น้ 2. ดร.ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์
(ชําระครบแล้ว)
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400,000,000 1. นายวีระพล ไชยธีรัตต์
10 บาท / หุน้ 2. ดร.ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์
(ชําระครบแล้ว)

บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

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”

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ประกอบธุรกิจ
ผลิตและจําหน่ายกระแส
ไฟฟ้ าจากเชื้อเพลิงขยะ

รายชื่อผูถ้ ือหุ น้
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ณ. 31 ธ.ค.63
1. บจ.ชัยวัฒนา กรี น
2. นายวีระพล ไชยธี รัตต์
3.ดร.ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์
4. นายพิชยั ถิ่นสันติสุข

รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ณ. 31 ธ.ค.63
ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ าจาก 1. บจ.ชัยวัฒนา กรี น
2. บจ.บลูโซลาร์ ฟาร์ม
พลังงานแสงอาทิตย์
3. บจ. บลู โซลาร์
4. น.ส.วิสุกาณฑ์ หาญสวัสดิ์
5. นายวิเศษ หาญสวัสดิ์
6.นายสมเกียรติ จิตรพรหมพันธุ์

รับรองความถูกต้อง :

จํานวนหุน้

สัดส่ วน%

4,999,949
49
1
1
5,000,000

ทุนจดทะเบียน (บาท)

รายชื่อกรรมการ

100
50,000,000 1. นายวีระพล ไชยธี รัตต์
0.00
10 บาท / หุ น้
0.00 (ชําระแล้ว 25,500,000 บาท)
0.00
100
60.00
39.17
0.83
0.00
0.00
0.00
100

720,000
470,000
9,997
1
1
1
1,200,000
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120,000,000 1. นายวิเศษ หาญสวัสดิ์
100 บาท / หุน้ 2. นายวีระพล ไชยธีรัตต์
(ชําระครบแล้ว)

บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

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

ชื่อบริ ษทั

ประกอบธุรกิจ

19/3/2555

(9) บจ.แอดวานซ์เพาเวอร์คอน
เวอร์ชนั่
“ APCON “

รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้ า

25/3/2548

(10) บจ. รักษ์บา้ นเรา
“ RBR”

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับกําจัดขยะ และผลิต
กระแสไฟฟ้ าจาก Biogass

รายชื่อผูถ้ ือหุ น้
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ณ. 21 ธ.ค.63
1. บมจ. อีซ่ ึ น แอนด์ โค
2. นายวศิน เดชกิจวิกรม
3. นายชูชาติ เพ็ชรอําไพ
4. นายศรี ศกั ร เดชกิจวิกรม
5. บจ.ชัยวัฒนา กรี น
6. บจ. ฐิติ กรุ๊ ป
7. นายสุ รศักดิ์ เหล่าสายเชื้อ
8. ผูถ้ ือหุน้ รายอื่น ๆ

รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ณ. 16 ต.ค.63
1. นายณัฎฐ์ดนัย รักตประจิต
2.นายเกียรติศกั ดิ์ วังประเสริ ฐกุล
3. น.ส.ทิพยฉัตร รักตประจิต
4. บจ. ชัยวัฒนา กรี น
5. น.ส.พัชรนันท์ รักตประจิต
6. น.ส.จันทณา กระแสร์แสน
7. ผูถ้ ือหุ น้ อื่น ๆ

รับรองความถูกต้อง :

จํานวนหุน้

สัดส่ วน% ทุนจดทะเบียน (บาท)

รายชื่อกรรมการ

2,199,999
1,899,501
1,750,000
1,607,500
525,000
485,000
370,000
1,663,000
10,500,000

20.95
18.09
16.67
15.31
5.00
4.62
3.52
15.84
100

1,050,000,000 1. นายสุ ธีร์ ฉุยฉาย
100 บาท / หุน้ 2. นายนิวฒั น์ คิรีวรรณ
(ชําระครบแล้ว) 3. นายสนัน่ เอกแสงกุล
4. นายชูชาติ เพ็ชรอําไพ
5. นายชิษณุ อัมพะเศวต
6. นายสุ ชาติ ศุภพยัคฆ์
7. นายชัยวัฒน์ อุทยั วรรณ์
8. นางสาวฉันทิมา คู่อรุ ณ
9. นายศฤงคาร สุ ทศั น์ชูโต
10. นายชาตรี โชไชย

409,506
387,346
171,659
160,000
149,506
92,020
389,963
1,760,000

23.27
22.01
9.75
9.09
8.49
5.23
22.16
100

176,000,000 1. นายเกียรติศกั ดิ์ วังประเสริ ฐกุล
100 บาท / หุน้ 2. นายโชติวตั ิ ดัน่ ธนสาร
(ชําระครบแล้ว) 3. นายณัฏฐ์ดนัย รักตประจิต

21

บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

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.63
1. บจ.เอ็นเอชเค สปริ ง
(ประเทศไทย)
2. บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป

รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ณ. 31 ธ.ค.63
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 สกุลฎ์โชคนําชัย
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. 31 ธ.ค.63
1. บมจ.ชัยวัฒนาแทนเนอรี่ กรุ๊ ป
2. นายวีระพล ไชยธี รัตต์
3. ดร.ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์

จํานวนหุน้ สัดส่ วน% ทุนจดทะเบียน (บาท)
274,350

75.00

91,450
365,800

25.00
100

2,000,400
1,199,600
400,000

50.01
29.99
10.00

200,000
199,600
400
4,000,000

5.00
4.99
0.01
100

9,998
1
1
10,000

99.98
0.00
0.00
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

400,000,000 1. นายนําชัย สกุลฎ์โชคนําชัย
100 บาท / หุน้ 2. น.ส.รุ จิภา สกุลฎ์โชคนําชัย
(ชําระครบแล้ว) 3. นายวีระพล ไชยธีรัตต์
4. น.ส.ดาริ กา ศรัณย์เกตุ
5. นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล

1,000,000 1. 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

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :
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บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

2. 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 เช่น ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล, ฝ่ าย
บัญชี-การเงิน, ฝ่ ายเทคโนโลยีแ่ ละสารสนเทศ, ฝ่ ายจัดซื้ อ เป็ นต้น
การดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป เป็ นการดําเนิ นธุ รกิจให้ความใส่ ใจในเรื่ องคุณภาพสิ นค้า และ
พัฒนาบุคลากรเพื่อเป็ นหน่วยงานสนับสนุ นให้องค์กรเติบโตอย่างยัง่ 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), ManuFacture of Automative Leather, (HACCP), (GMP) เป็ นต้น โดยมาตรฐานดังกล่ าว 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 โดยรายได้ปี 2563 รวม 1,566.12 ล้านบาท ลดลง 443.26 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 22.05 เมื่อเทียบ
กับงวดเดียวกันของปี 2562 เนื่ องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ ยงั คงกระทบต่อหลาย
ธุ รกิจและอุตสาหกรรมรวมถึงการชะลอตัวในอุตสาหกรรมยานยนต์ทวั่ โลก จึงส่ งผลให้รายได้กลุ่มผลิตภัณฑ์หนัง และกลุ่ม
ออกแบบและจัดจําหน่ายยานพาหนะลดลงมากว่าร้อยละ 20.89 ร้อยละ 73.65 ตามลําดับเมื่อเทียบกับสิ้ นปี 2562 สําหรับรายได้
จากธุ รกิจกลุ่มพลังงานปี 2563 จํานวน 340.20 ล้านบาท ลดลงจํานวน 3.46 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 1.00 ลดลงเล็กน้อยเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับสิ้ นปี 2562 โดยโครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริ ษทั แบ่งตามสายผลิตภัณฑ์จากแต่ละกลุ่มธุรกิจดังนี้

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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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

บจ.กรี น เพาเวอร์ 2
บจ.บลูโซล่าร์ฟาร์ม 3

บจ.สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่

แบบ 56-1

ปี 2561
ล้ านบาท ร้ อยละ

งบการเงินรวม
ปี 2562
ล้ านบาท ร้ อยละ

ปี 2563
ล้ านบาท ร้ อยละ

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

104.62
97.41
47.22
945.22

6.68
6.22
3.02
60.34

247.43

12.65

343.70

17.11

340.24

21.73

20.89

1.07

119.20

5.93

31.41

2.01

1,955.69

100

2,009.38

100

1,566.12

100

หมายเหตุ : ตั้งแต่ปี 2561 กลุ่มพลังงานไม่มีรายได้จากการขายส่ งออกชิ้ นไม้สับสื บเนื่ องจากตามมติที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่
3/2560 เมื่ อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ได้อนุ มตั ิให้บริ ษทั หยุดดําเนิ นงาน เนื่ องจากธุ รกิ จส่ งออกชิ้ นไม้สับมี การแข่งขันสู งอีกทั้งค่าเงินบาท
ปรับตัวแข็งค่าขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับเงินดอลล่าห์สหรัฐ
สั ดส่ วนการจําหน่ ายสิ นค้ า
ยอดขาย
ในประเทศ
ต่างประเทศ
รวม

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

2561
มูลค่ าบาท
1,883.80
71.89
1,955.69

ร้ อยละ
96.32
3.68
100

2562
มูลค่ าบาท
1,881.99
127.39
2,009.38

รับรองความถูกต้อง :

ร้ อยละ
93.66
6.34
100

2563
มูลค่ าบาท
1,505.73
60.39
1,566.12

ร้ อยละ
96.14
3.86
100
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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
2. ของเล่ นสั ตว์ เลีย้ ง - ได้จากหนังชั้นล่าง (หนังที่ ไม่ใช่ช้ นั ผิว) และเศษหนังซึ่ งได้จากขั้นเตรี ยมฟอก (by products)
หรื อเรี ยกว่า “กาว” จากโรงงานฟอกหนังของบริ ษทั ฯ ผ่านกรรมวิธีการผลิตเป็ นของเล่นสัตว์เลี้ยงในรู ปแบบต่างๆ
ตามความนิ ยมของตลาด โดยธุ รกิจของเล่นสุ นขั (Dog Chews) เป็ นการแปรรู ปวัตถุดิบหนังสัตว์เป็ นผลิตภัณฑ์ของ
เล่นสุ นขั ขบเคี้ยว แทะเล่น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ Rawhide&Munchy
ผลิตภัณฑ์ Rawhide เป็ นสิ นค้าประเภทกระดูกผูก, กระดูกอัด, หนังบิดเกลียว และรองเท้าสาน ฯลฯ
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

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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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 การออกแบบผลิ ตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของตลาด 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
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
พึ่งพิงลูกค้ารายใดเกิ น 30% ของรายได้รวม ลักษณะของความสัมพันธ์กบั ลูกค้าส่ วนใหญ่จะเป็ นไปในลักษณะที่ มีการติดต่อ
ค้าขายกันมานาน เชื่อมัน่ ในตัวบริ ษทั และตัวผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั และเป็ นลูกค้าที่มีฐานะการเงินที่ดี โดยมีช่องทางการจําหน่าย
ทั้ง โดยตรงกับ ผู้ผ ลิ ต และตัว แทนขาย (Agency) หรื อ คนกลาง (Middle man) โดยมี สั ด ส่ ว นการจํา หน่ า ยในประเทศกับ
ต่างประเทศประมาณ 70 : 30 โดยส่ งออกไปยังกลุ่มประเทศต่างๆ ดังต่อไปนี้.ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ฟอกและ
สหรัฐอเมริ กา ออสเตรเลีย และประเทศในแถบเอเชีย
ผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ หนัง
สหรัฐอเมริ กา อังกฤษ และญี่ปุ่น
ผลิตภัณฑ์เบาะหนังและ
ไทย มาเลเซี ย อินโดนีเซี ย ฟิ ลิปปิ นส์ และอินเดีย
ชิ้นส่ วนหนังสําหรับรถยนต์
สัดส่ วนการจําหน่ายต่างประเทศกับในประเทศของผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลี้ยงประมาณ 70 : 30โดยส่ งไปยังกลุ่มประเทศต่าง ๆ
ดังนี้ ผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลี้ยง
แคนาดา, กลุ่มสหภาพยุโรป, ญี่ปุ่น, สิ งคโปร์ และพม่า
 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 องการเก็บรั กษาสิ นค้า โดยสิ นค้าประเภทนี้ บริ ษทั จะส่ งออกเป็ นหลัก โดยกลุ่มลูกค้าที่ สําคัญ
ได้แก่ ยุโรป และ ญี่ปุ่น
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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 โดยมี สัดส่ วนการส่ งออกประมาณร้อยละ 7 และยี่ห้อ
รถยนต์หลักที่บริ ษทั ผลิตสิ นค้าให้ท้ งั ทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ โตโยต้า ฮอนด้า และอิซูซุ ซึ่ งคิดเป็ นยอดรวมมากกว่าร้อยละ
90 ของยอดผลิตเบาะหนังรถยนต์รวม
 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
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ในอดีตที่ผ่านมา ตลาดส่ งออกที่สาํ คัญของผูผ้ ลิตได้แก่ สหรัฐอเมริ กา ยุโรป ญี่ปุ่น ตะวันออกกลาง จีนและอินโด
จีนทั้งนี้ อุตสาหกรรมฟอกหนังเป็ นอุตสาหกรรมที่ตอ้ งอาศัยความรู ้ความชํานาญและประสบการณ์ 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 ของเล่นสั ตว์ เลีย้ ง
สถานการณ์ ปั จ จุ บ ัน สภาพการแข่ งขัน ค่ อ นข้างสู งเพราะมี สิ น ค้าทดแทนเกิ ด ขึ้ น อี ก หลายอย่าง เช่ น ของเล่ น
พลาสติก และ PVC รวมถึงเนื้ อไก่สดนํามาอบแห้ง ส่ วนแนวโน้มอุตสาหกรรมของเล่นสุ นัขทําจากหนังสัตว์ช้ นั ในของเรามี
ความเป็ นไปได้อย่างสูงที่จะลดลงเพราะวัตถุดิบที่มีปริ มาณที่นอ้ ยลงอย่างเห็นได้ชดั ในระยะหลายปี ที่ผา่ นมานี้
3. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ เฟอร์ นิเจอร์ หนัง
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ หนังเป็ นส่ วนหนึ่ งของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ท้ งั หมด ซึ่ งประกอบด้วย เฟอร์ นิเจอร์ไม้
เฟอร์ นิเจอร์ โลหะ ที่นอนหมอนฟูก เฟอร์ นิเจอร์ อื่นๆ (พลาสติก หนัง หวาย เป็ นต้น)และในช่วงที่ผ่านมามีมูลค่าการส่ งออกที่
เพิ่มขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง แม้ว่าจะมี สิ นค้าราคาถูกจากประเทศจี นจะเข้ามาแข่งขันแต่ผูป้ ระกอบการในประเทศไทยยังสามารถ
แข่งขันได้เนื่ องจากตลาดที่สาํ คัญของประเทศไทย อันได้แก่ สหรัฐอเมริ กา ญี่ปุ่น เป็ นตลาดที่ตอ้ งการสิ นค้าที่มีคุณภาพ ส่ งมอบ
ตรงเวลาและได้มาตรฐาน ซึ่ งบริ ษทั คู่แข่งจากประเทศจีนยังไม่สามารถพัฒนาสิ นค้าให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ตลาดดังกล่าวได้
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 เข้าชิ้นส่ วนครบชุดสมบูรณ์ (Complete Knock-Down:CKD) และรถยนต์ท้ งั คัน (Complete BuiltUp:CBU)
2) การกําหนดสัดส่ วนการใช้ชิ้นส่ วนรถยนต์ท่ีผลิตในประเทศขั้นตํ่า (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 ต่างชาติสู่บริ ษทั สัญชาติไทย ซึ่ งผล
จากนโยบายข้างต้นทําให้เกิดการขยายการลงทุนอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่ 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 งในช่วงเวลานั้นเงินเยนแข็งค่าจนบริ ษทั สัญชาติ

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :

28

บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ญี่ ปุ่ นต้อ งย้ายฐานการผลิ ตมายังไทยเพื่ อ ลดต้น ทุ น การผลิ ตและรั กษาความได้เปรี ยบในการแข่งขัน ประกอบกับ
ภายหลังเกิ ดวิกฤตเศรษฐกิ จในไทยปี 2540 ทางการไทยมี นโยบายผ่อนปรนให้ต่างชาติเข้ามาถื อหุ ้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
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
แนวโน้ ม อุ ต สาหกรรมรถยนต์ 2563 – 2565
ปี 2563 อุ ต สาหกรรมรถยนต์มี แนวโน้ม หดตัวรุ น แรง ตามทิ ศ ทางเศรษฐกิ จ ไทยที่ ค าดว่าจะหดตัวประมาณ 10%
(คาดการณ์เดือนกรกฎาคม 2563) ผลจากการแพร่ ระบาดของไวรัส COVID-19 ทําให้กาํ ลังซื้ อของผูบ้ ริ โภคซบเซารุ นแรง และ
ห่ วงโซ่ การผลิตรถยนต์ท้ งั ในและต่างประเทศชะงักงัน ปั ญหาภัยแล้งยังซํ้าเติม กําลังซื้ อของผูบ้ ริ โภคในต่างจังหวัด จึ งคาดว่า
ยอดจําหน่ายรถยนต์จะหดตัวทั้งตลาด ในประเทศและตลาดส่ งออก ขณะที่ค่ายรถยนต์ปิดโรงงานชัว่ คราวในช่วงไตรมาส 2 และ
ทยอยลดกําลังการผลิตเพื่อปรับสมดุลสต๊อก คาดว่าปริ มาณการผลิตรถยนต์ปี 2563 จะหดตัว 36.0-37.0% อยูท่ ี่ 1.27-1.29 ล้าน
คัน อย่างไรก็ตาม คาดว่า ปริ มาณการผลิตจะกระเตื้องขึ้นในปี 2564-2565 มาเติบโตเฉลี่ย 3.0-4.0% ต่อ ปี เป็ น 1.32-1.33 ล้านคัน
และ 1.36-1.38 ล้านคันตามลําดับ ตามเศรษฐกิจที่ทยอยฟื้ นตัวจากการแพร่ ระบาดของไวรัสคลี่คลาย
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ด้านความเสี่ ยงของอุตสาหกรรมรถยนต์ในช่วง 3 ปี ข้างหน้า จะมาจาก (1) กําลังซื้ อของผูบ้ ริ โภคที่ อาจฟื้ นตัวช้ากว่า
คาดหากการระบาดของไวรัส COVID-19 คลี่คลายได้ชา้ (2) ความไม่แน่นอนของนโยบายกีดกันการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน
อาจกดดันเศรษฐกิจประเทศคู่คา้ ของไทย และ (3) ตลาดส่ งออกสําคัญ เช่น ฟิ ลิปปิ นส์อาจขึ้นภาษีนาํ เข้ารถยนต์จากไทยเพื่อตอบ
โต้ขอ้ พิพาททางการค้า (กรณี ไทยกล่าวหาฟิ ลิปปิ นส์สาํ แดงราคาบุหรี่ นาํ เข้าตํ่าเกินจริ ง (WTO ตัดสิ นให้ไทยแพ้คดี) )

สําหรั บแนวโน้ม ในระยะยาว อุตสาหกรรมรถยนต์จะให้ความสําคัญ กับ การพัฒ นาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ า ซึ่ ง
ภาครัฐกําหนดเป้ าหมายให้ไทย เป็ นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้ าของภูมิภาควิจยั กรุ งศรี คาดว่าปริ มาณการใช้รถยนต์ไฟฟ้ าในไทย
จะเติบโตอย่างรวดเร็ วภายในระยะเวลา 4-6 ปี ผลจาก (1) การพัฒนาแบตเตอรี่ ลิเที ยมไอออนทําให้ราคาลดลงต่อเนื่ อง12/ (ปี
2562 ราคาแบตเตอรี่ ลิเทียมไอออนอยูท่ ี่ 156 USD/kWh ลดลงจาก 1,200 USD/kWh ในปี 2553) และภายในปี 2565 ราคารถยนต์
ไฟฟ้ าแบบแบตเตอรี่ (BEV) จะใกล้เคียงรถยนต์เครื่ องยนต์สันดาปภายใน (ICE) 13/ (2) ผูป้ ระกอบการบางรายมีแผน ขยายการ
ลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้ าและแบตเตอรี่ สาํ หรับรถยนต์ไฟฟ้ า ส่ งผลให้อุปทานในตลาดเพิ่มขึ้น (ภาพที่ 10) และ (3) รัฐบาลตั้งเป้ า
เพิ่มสัดส่ วนปริ มาณการ ผลิตยานยนต์ไฟฟ้ า (รถยนต์ไฟฟ้ าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ า) เป็ น 30% ของปริ มาณการผลิตยานยนต์
ทั้งหมดในประเทศ ภายในปี 2573 นอกจากนี้ การพัฒ นา เทคโนโลยีสื่ อ สารโทรคมนาคม 5G ที่ ม าเร็ วกว่าคาด (ล่ าสุ ด 16
กุมภาพันธ์ 2563 ภาครัฐจัดประมูลคลื่นความถี่ 5G และคาดว่าจะเริ่ มใช้เชิงพาณิ ชย์ประมาณไตรมาส 3/2563) 14/ จะเป็ นปั จจัย
หนุ นรองรับรถยนต์ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติที่อาจมีบทบาทเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป ปั จจุบนั การพัฒนาเทคโนโลยีขบั เคลื่อน
อัตโนมัติ (Auto Pilot) ในรถยนต์ของไทยอยูใ่ นช่วงต้นระดับ 0-2 (ภาพที่ 11) ส่ วนรถ Tesla และ Audi A8 อยูร่ ะดับ 3 สําหรั บ
ระดับ 4ซึ่ งเป็ นระดับสู งสุ ดอยูใ่ นช่วงทดลอง โดยบริ ษทั Waymo ของ Google และ Self-driving cars ของ Uber สําหรับประเด็น
ที่ รัฐบาลควรใช้การสนับ สนุ น คื อ การพัฒ นาสาธารณู ปโภคพื้นฐานสําหรั บ รถยนต์ไฟฟ้ า เช่ น สถานี ชาร์ จไฟฟ้ าซึ่ งยังไม่
ครอบคลุมทัว่ ประเทศ และการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้ าที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชื่ อมต่อผ่านมิเตอร์ อจั ฉริ ยะ 15/ เพื่อให้
การใช้รถยนต์ไฟฟ้ าสามารถรองรับระบบ Vehicle-to-Home (V2H) ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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ปี 2563 อุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรมต่อเนื่ องมี แนวโน้มหดตัวรุ นแรง ผลจากการแพร่ ระบาดของไวรั ส
COVID-19ขณะที่ ปี 2564-2565 เศรษฐกิ จ จะฟื้ นตัวอย่างค่อยเป็ นค่ อยไป ทําให้ค าดว่าผูผ้ ลิ ตรถยนต์จะประคับ ประคองผล
ประกอบการให้เติบโตได้ ขณะที่ตวั แทนจําหน่ายรถยนต์ใหม่ ผลประกอบการ ทยอยกระเตื้องขึ้นบ้างในปี 2564-2565
ผูผ้ ลิตรถยนต์: คาดผลประกอบการปี 2563 จะหดตัวรุ นแรง ก่อนทยอยฟื้ นตัวในปี 2564-2565 ทั้งตลาดในประเทศและ
ตลาดส่ งออก
ผูผ้ ลิตรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลและรถปิ กอัพขนาด 1 ตัน ปี 2563 ได้รับผลกระทบจากห่ วงโซ่ การผลิตหยุดชะงักชัว่ คราว
โดยเฉพาะในช่วงครึ่ งปี แรก รวมถึงกําลังซื้ อซบเซาทัว่ โลก จึงคาดว่ายอดจําหน่ายในประเทศและตลาดส่ งออกจะหดตัวรุ นแรง
อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการมีแนวโน้มกระเตื้องขึ้นใน ปี 2564-2565 โดยได้ปัจจัยหนุ นจากภาวะเศรษฐกิจทยอยฟื้ นตัว การ
เติบโตของธุ รกิจค้าปลีกออนไลน์หนุ นความต้องการรถปิ กอัพ และการเปิ ดตัวรถยนต์ โมเดลใหม่โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้ าช่วย
กระตุน้ ตลาดต่อเนื่อง ด้านตลาดส่ งออกจะขยายตัวโดยเฉพาะการส่ งออกรถยนต์อเนกประสงค์ (PPV และ SUV) และรถยนต์นงั่
ขนาดใหญ่ซ่ ึ งเป็ นเซ็กเมนต์ที่ได้รับความนิยมต่อเนื่อง
ผูผ้ ลิ ต/ประกอบรถบรรทุ ก รถพ่วง และรถกึ่ งพ่วง ได้อานิ ส งส์ จากโครงการลงทุ น พัฒ นาโครงสร้ างพื้นฐานอย่าง
ต่อเนื่องของภาครัฐ ผนวกกับความ ต้องการรถบรรทุกจะปรับดีข้ ึนตามการเติบโตของธุรกิจ โลจิสติกส์ และมีโอกาสขยายตลาด
ส่ งออกสู่ ประเทศเพื่อนบ้านที่เศรษฐกิจเติบโตต่อเนื่อง และมีแผนลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ผูผ้ ลิตยานยนต์ขนาดใหญ่เพื่อการโดยสาร (รถบัส) คาดว่าจะฟื้ นตัวตามธุรกิจท่องเที่ยวและธุ รกิจขนส่ งโดยสารเอกชน
ในปี 2564-2565 รวมทั้งความ ต้องการรถโดยสารประจําทางของภาครัฐ (ขสมก.) และการทยอยปรับเปลี่ยนรถตูโ้ ดยสารเป็ นรถ
ไมโครบัสตามมาตรการรัฐ ขณะที่ตลาดส่ งออกมีแนวโน้ม ขยายตัวโดยเฉพาะตลาดอาเซี ยน
ตัวแทนจําหน่ายรถยนต์ใหม่ (รถยนต์นงั่ และรถปิ กอัพ) และผูน้ าํ เข้ารถยนต์อย่างเป็ นทางการ คาดว่าผลประกอบการยัง
ไม่ดีนกั จากกําลังซื้ อ ผูบ้ ริ โภคชะลอตัว แม้จะมีความต้องการซ่อมบํารุ งรถยนต์ตามอายุ/ระยะทาง แต่ยงั มีความเสี่ ยงจากผูใ้ ช้รถ
บางส่ วนอาจเปลี่ยนไปใช้บริ การจากอู่ซ่อม รถยนต์ทวั่ ไปซึ่ งมีค่าใช้จ่ายตํ่ากว่า (โดยเฉพาะรถยนต์ที่ซ้ื อในโครงการรถคันแรกมี
จํานวนราว 1.1 ล้านคัน และมีอายุ 7-8 ปี ) นอกจากนี้ นโยบายของค่าย รถยนต์ที่กาํ หนดให้ตวั แทนจําหน่ายต้องลงทุนปรับปรุ ง
โชว์รูมและศูนย์บริ การให้ได้มาตรฐานทําให้ผปู้ ระกอบการมีตน้ ทุนเพิ่มขึ้น
ผูจ้ าํ หน่ายยานยนต์ชนิดรถบรรทุกและยานยนต์หนักอื่นๆ : ผลประกอบการปี 2563 มีแนวโน้มหดตัวรุ นแรง แต่จะเริ่ ม
ฟื้ นตัวในปี 2564-2565 จากความคืบหน้าของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ และความต้องการขนส่ งสิ นค้าจากการพัฒนา
เส้นทางคมนาคมใหม่ๆ ทั้งในประเทศและเชื่ อมโยงกับ ประเทศใกล้เคี ยง รวมทั้งการเติ บโตของธุ รกิจค้าปลี กออนไลน์และ
ธุ รกิจโลจิสติกส์ ช่วยให้มีความต้องการรถบรรทุกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะรถบรรทุกขนาด 2 ตัน และรถบรรทุก 6 ล้อ ประกอบกับ
ผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่มีธุรกิจบริ การแบบครบวงจร เช่น การจําหน่ายอะไหล่ การซ่ อมบํารุ ง การจําหน่ายรถมือสอง สิ นเชื่ อ
เช่าซื้ อ เป็ นต้น ช่วยประคับประคองธุรกิจได้ระดับหนึ่ง
ผูน้ าํ เข้ารถยนต์อิสระ (เกรย์มาร์ เก็ต) : เผชิญความยากลําบากในการดําเนิ นธุ รกิจ ผลจากการแข่งขันที่รุนแรงทั้งจากผู้
จําหน่ายอย่างเป็ นทางการ และผูน้ าํ เข้ารถยนต์อิสระ ขณะที่ภาครัฐยังคงใช้มาตรการเข้มงวดในการนําเข้ารถยนต์ใหม่จากผูน้ าํ เข้า
อิสระ มีผลให้ตน้ ทุนของผูป้ ระกอบการอยู่ใน ระดับสู งไม่สามารถแข่งขันด้านราคากับตัวแทนจําหน่ ายอย่างเป็ นทางการได้
ประกอบกับการแพร่ ระบาดของ COVID-19 ทําให้ผปู้ ระกอบการเร่ งปรับตัวเพื่อ ลดความเสี่ ยงจากภาวะขาดทุน อาทิ ลดขนาด
ธุ รกิจ จําหน่ ายรถยนต์ราคาไม่แพงเพื่อลดต้นทุน และลดราคาจําหน่ ายเพื่อระบายสต๊อก สําหรับผูป้ ระกอบการ ที่มีศกั ยภาพมี
แนวโน้มลงทุนศูนย์ซ่อมเพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ลูกค้า และช่วยเพิ่มรายได้จากการบริ การหลังการขายและจําหน่ายอะไหล่

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :

31

บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เต็นท์รถมือสอง: รายได้จากการจําหน่ายหดตัวรุ นแรงในปี 2563 แต่จะกระเตื้องขึ้นบ้างในปี 2564-2565 อย่างไรก็ตาม
การแข่งขันที่รุนแรงและ อุปทานรถยนต์ที่มีมาก และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปี 2563-2565 จะเป็ นปัจจัยกดดันผลประกอบการ ภาวะ
เศรษฐกิ จ ที่ ซ บเซา การแข่ งขัน ด้านราคาของรถใหม่ ในตลาด และผูป้ ระกอบการรายใหม่ ที่ มี แ นวโน้ม เพิ่ ม ขึ้ น ต่ อ เนื่ อ ง
(โดยเฉพาะบริ ษทั ข้ามชาติ บริ ษทั ในเครื อของค่ายรถ และแพลตฟอร์ มตลาดซื้ อขายรถยนต์ มือสองออนไลน์) จะกดดันอัตรา
กําไรของผูป้ ระกอบการ

ข้ อมูลและรู ปภาพจาก : แนวโน้ มธุรกิจและอุตสาหกรรมไทยปี 2563-2565 อุตสาหกรรมรถยนต์ | วิจัยกรุ งศรี

บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการก่อสร้างโรงงานร่ วมทุนแห่งใหม่ในประเทศกัมพูชาเมื่อ 15 กรกฎาคม 2558 โดยโรงงานแห่งนี้
เป็ นโรงงานตัดเย็บ เบาะรถยนต์ มูลค่า 250 ล้านบาทตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิ จพิเศษปอยเปต 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
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
เพิม่ มากขึ้น ทําให้อตั รากําไรลดลง ซึ่ งผลกระทบดังกล่าวบริ ษทั ในฐานะผูผ้ ลิตหนังฟอก เฟอร์นิเจอร์หนัง และของเล่นสัตว์เลี้ยง
ก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่ นกัน ทําให้บริ ษทั มี การทบทวนนโยบายการดําเนิ นธุ รกิ จใหม่ โดยหันไปพัฒนาและผลิตเบาะหนัง
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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 นค้าที่ตอ้ งใช้ความ
ชํานาญในการผลิต และมี มาตรฐานในเรื่ องของคุ ณภาพที่ ค่อนข้างสู งและต้องใช้เวลานานก่อนที่ ลูกค้าจะยอมรับในคุณภาพ
สิ นค้าของบริ ษทั แต่หากว่าบริ ษทั สามารถพัฒนาสิ นค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับของบริ ษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์และ
ได้รับความไว้วางใจให้เป็ นผูผ้ ลิตเบาะหนังและชิ้ นส่ วนหนังสําหรับรถยนต์ให้กบั บริ ษทั ผลิ ตรถยนต์แล้ว 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 ในอุตสาหกรรมการผลิ ตเบาะหนังและชิ้ นส่ วนหนังสําหรั บรถยนต์จะมี อยู่ 2 สถานะ คื อ Tier 1 และ Tier 2 ซึ่ งมี
สถานะแตกต่างกันก็คือ
 Tier 1 คือ การที่บริ ษทั มีสถานะเป็ นผูผ้ ลิตเบาะหนังและชิ้นส่ วนหนังสําหรับรถยนต์ส่งมอบให้กบั บริ ษทั ผูผ้ ลิต
รถยนต์โดยตรง ดังนั้น หากเป็ นในกรณี น้ ี ลูกค้าของบริ ษทั ก็จะได้แก่ บริ ษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์ต่างๆ
 Tier 2 คือ การที่บริ ษทั มีสถานะเป็ นผูผ้ ลิตเบาะหนังและชิ้นส่ วนหนังสําหรับรถยนต์ส่งมอบให้แก่บริ ษทั ที่เป็ น
ผูผ้ ลิ ตเบาะหนังและชิ้ นส่ วนหนังสําหรั บรถยนต์ให้กบั บริ ษทั ผูผ้ ลิ ตรถยนต์อีกต่อหนึ่ ง ไม่ ได้เป็ นการผลิตให้
โดยตรง ดังนั้นลูกค้าของบริ ษทั ในกรณี น้ ี จะได้แก่ บริ ษทั ที่เป็ นตัวแทนผลิตเบาะหนังและชิ้นส่ วนหนังสําหรับ
รถยนต์ให้กบั บริ ษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์
โดยในปั จจุบนั การผลิตเบาะหนังและชิ้นส่ วนหนังสําหรับรถยนต์เกือบทั้งหมดของบริ ษทั จะทําการผลิตให้กบั บริ ษทั ที่
เป็ นผูผ้ ลิตเบาะรถยนต์เพื่อจําหน่ ายให้กบั บริ ษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์ต่างๆอีกต่อหนึ่ ง (ไม่ได้เป็ นการผลิตให้กบั บริ ษทั ผลิตรถยนต์
โดยตรง) ยกเว้นการผลิตเบาะหนังและชิ้นส่ วนหนังสําหรับรถยนต์ให้กบั ฮอนด้า ซึ่ งบริ ษทั มีสถานะเป็ น Tier 1
ทั้งนี้ เนื่ องจากบริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจําหน่ายให้กบั ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทําให้คู่แข่งขันทางธุ รกิจของ
บริ ษทั มีท้ งั ในส่ วนของ บริ ษทั ในประเทศ และต่างประเทศ โดยคู่แข่งขันภายในประเทศได้แก่ บริ ษทั Eagle Ottawa และ บริ ษทั
อิ นเตอร์ ไฮด์ จํากัด (มหาชน) สําหรับ ตลาดต่างประเทศได้แก่ บริ ษ ทั Eagle Otiawa, บริ ษทั Midori Anzen, บริ ษทั Hokuyo
และ บริ ษทั Garden Stage ซึ่ งมีขนาดใหญ่กว่าบริ ษทั ทําให้ศกั ยภาพการแข่งขันของบริ ษทั กับคู่แข่งในตลาดโลกยังเป็ นรองคู่
แข่งอยู่ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ยังคงผลิตสิ นค้าประเภทอื่นของบริ ษทั ต่อไป แม้ว่าจะมี การแข่งขันด้านราคาสู ง แต่เพื่อเป็ นการ
รักษาฐานลูกค้าเดิมซึ่ งดําเนิ นธุ รกิจกับบริ ษทั มานานแล้วรวมทั้งยังเป็ นการกระจายแหล่งที่มาของรายได้ของบริ ษทั อีกทางหนึ่ ง
หากว่าในอนาคตอุตสาหกรรมรถยนต์มีอตั ราการเติบโตที่ลดลงและมีการแข่งขันที่สูงขึ้น
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

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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มาตรฐานในการผลิตที่สูง ดังนั้นจึงเป็ 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 ลิตรถยนต์ของญี่ ปุ่น และอเมริ กา และบริ ษทั ผูผ้ ลิตเบาะรถยนต์ให้กบั ผูผ้ ลิตรถยนต์ต่างๆได้ให้ความ
ไว้วางใจและยอมรับในคุณภาพสิ นค้าของบริ ษทั ทําให้โอกาสที่บริ ษทั จะสู ญเสี ยลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ไปให้กบั คู่แข่ง
นั้นเป็ นไปได้ยากเนื่ องจากหากบริ ษทั ผูผ้ ลิตเหล่านั้นต้องการจะเปลี่ยนแหล่งวัตถุดิบใหม่จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพสิ นค้า
เป็ นอย่างดีและต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรจึงจะไว้วางใจและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเป็ นจํานวนมาก ด้วยเหตุผลดังกล่าวโดย
ปกติ แล้วบริ ษทั ผูผ้ ลิตเบาะรถยนต์ให้กบั ผูผ้ ลิ ตรถยนต์ต่างๆ หรื อบริ ษทั ผูผ้ 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 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%

80
70
87%

เฟอร์ นิเจอร์
หนัง
(ชิ้น/เดือน)

เบาะรถยนต์
(คัน/เดือน)

7,500
6,500
87%

24,000
15,000
63%

เฟอร์ นิเจอร์
หนัง
(ชิ้น/เดือน)

เบาะรถยนต์
(คัน/เดือน)

6,500
5,525
85%

20,000
14,000
80%

 สั ดส่ วนกําลังการผลิต และอัตราการใช้ กาํ ลังการผลิต ปี 2563

ผลิตภัณฑ์

หนังสั ตว์ ฟอก
(ฟุต/เดือน)

กําลังการผลิตเต็มที่
ปริ มาณการผลิตจริ ง
สัดส่ วนการใช้กาํ ลังการผลิต

2,000,000
650,000
32.5%

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

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)

20
18
90%

20
15
75%

40
35
88%

รับรองความถูกต้อง :

80
50
63%
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 วัตถุดบิ ทีส่ ํ าคัญต่ อการผลิต
สาขาฟอกหนัง : วัต ถุ ดิ บ ที่ สําคัญ ต่ อ การผลิ ต คื อ หนังโค 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 10 ราย ใน
ส่ วนของเคมีภณั ฑ์มีอยูป่ ระมาณ 10 ราย
สาขาของเล่นสัตว์เลี้ยง : วัตถุดิบที่สาํ คัญต่อการผลิต กาววัว และ กาวควายที่นาํ เข้าจากต่างประเทศ และใน
ประเทศ รวมทั้งการแปรรู ปวัตถุดิบหนังหมูที่นาํ มาประยุกต์ใช้แทน (ตัว, ไส้, เปลือก, บด) ให้ได้ครบทุกกระบวนการ
 สั ดส่ วนการสั่ งซื้อวัตถุดบิ
สาขาฟอกหนัง
2561
วัตถุดบิ
มูลค่ าบาท ร้ อยละ
หนังโค
- นําเข้าจากต่างประเทศ
- ในประเทศ
เคมีภัณฑ์
- นําเข้าจากต่างประเทศ
- ในประเทศ
รวม

2562
มูลค่ าบาท ร้ อยละ

2563
มูลค่ าบาท ร้ อยละ

371.43

80

232.96

98

121.77

77.44

93.99

20

3.95

2

35.48

22.56

197.13

64

154.48

68

129.79

67.94

109.83
772.38

26

72.03
463.42

32

61.23
348.27

32.06

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

สิ งคโปร์,เยอรมัน,จีน,อินเดีย,
เซาท์แอฟริ กา,อิตาลี่

สาขาของเล่นสั ตว์ เลีย้ ง, สาขาเฟอร์ นิเจอร์ และ สาขาเบาะรถยนต์
สัดส่ วนการสั่งซื้ อวัตถุดิบส่ วนใหญ่จะสั่งซื้ อวัตถุดิบจากโรงฟอกหนังของบริ ษทั ฯ เอง
 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 ญหาการขาดแคลนวัตถุดิบและเคมีภณ
ั ฑ์แต่อย่างใด แต่ในส่ วนของหนังโค
จะมีปัญหาบ้างจากความผันผวนในเรื่ องของราคาอันเนื่องมาจาก Demand/Supply ตามฤดูกาล หรื อโรคระบาดในสัตว์ เป็ น
ต้น สําหรับของเล่นสัตว์เลี้ยง กาววัว และกาวควายที่ใช้ในปัจจุบนั อาจจะมีปริ มาณลดลง

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :
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 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 งแวดล้ อม
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
 งานทีย่ งั ไม่ ได้ ส่งมอบของกลุ่มผลิตภัณฑ์ หนัง
ลักษณะผลิตภัณฑ์
1.ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ฟอก

2.ผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลี้ยง

3.ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ หนัง

4. ผลิตภัณฑ์เบาะและชิ้นส่ วน
หนังสําหรับรถยนต์

กลุ่มลูกค้ า
ในประเทศ
ในประเทศ
ในประเทศ
ต่างประเทศ
ในประเทศ
ต่างประเทศ
ในประเทศ
ต่างประเทศ
ในประเทศ
ต่างประเทศ
ในประเทศ
ตัวแทนจําหน่าย
ต่างประเทศ
ในประเทศ
ตัวแทนจําหน่าย

สถานะ

จํานวนเงิน (บาท)

วันทีค่ าดว่ าจะส่ งมอบ

4,724,000.00
5,665,000.00
5,795,000.00
3,429,009.50
6,966,214.81
4,078,150.03
1,873,013.00
861,920.12
36,440.00

เดือนมกราคม 2564
เดือนกุมภาพันธ์ 2564
เดือนมีนาคม 2564
เดือนมกราคม 2564
เดือนมกราคม 2564
เดือนกุมภาพันธ์ 2564
เดือนกุมภาพันธ์ 2564
เดือนมีนาคม 2564
เดือนมีนาคม 2564

ได้รับใบสั่งซื้ อ
ได้รับใบสั่งซื้ อ
ได้รับใบสัง่ ซื้ อ
ได้รับใบสั่งซื้ อ
ได้รับใบสั่งซื้ อ
ได้รับใบสั่งซื้ อ
ได้รับใบสั่งซื้ อ
ได้รับใบสั่งซื้ อ
ได้รับใบสั่งซื้ อ
ส่ งครบ 100%
ส่ งครบ 100%
ส่ งครบ 100%
ส่ งครบ 100%
ส่ งครบ 100%
ส่ งครบ 100%

รวมทั้งสิ้น

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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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
ที่สามารถพัฒนาและต่อยอดธุรกิจเพื่อเป็ นฐานการผลิตเชื้อเพลิงให้แก่บริ ษทั ที่ประกอบกิจการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ าในอนาคต
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 นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ ให้การส่ งเสริ มให้มีผผู้ ลิต
ไฟฟ้ าพลัง งานหมุ น เวี ย นขนาดเล็ก 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
จัดเก็บและจําหน่ายเศษวัสดุเหลือใช้ ตลอดจนสร้างความมัน่ คงด้านพลังงานให้กบั ชุมชน นอกจากนั้นทางบริ ษทั ได้ต้ งั เป้ าหมาย
ทางธุรกิจไว้ เพื่อจะได้สามารถดําเนินกิจการให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ 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)

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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- เป้ าหมายระยะกลาง คือ การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ๆ ให้มีความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ เพิ่มสู งขึ้ น
รวมถึงการใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อนําไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กบั 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 งออกชิ้นไม้สบั ที่ผา่ 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
ได้มีการฟ้ องร้องดําเนินคดีกบั ลูกหนี้ ในปัญหาผิดสัญญา โดยศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้บริ ษทั แก้วลําดวนชําระเงินพร้อมดอกเบี้ย
ให้ กับ บริ ษ ัท ชัย วัฒ นา เอ็ก พอร์ ต จํากัด อี ก ทั้งค่ าเงิ น บาทปรั บ ตัว แข็งค่ าขึ้ น เมื่ อ เที ย บกับ เงิ น ดอลล่ าร์ ส หรั ฐ ส่ งผลให้ มี 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 โดยเปลี่ยนอัตราค่าไฟฟ้ 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 ประชุ มคณะกรรมการบริ 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 มรับรู้รายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้ าเชิงพาณิ ชย์โดยจะมีอตั รารับซื้ อไฟฟ้ า 4.54 บาท/หน่วย
ใน 8 ปี แรก หลังจากนั้น ราคา 4.24 บาท/หน่วย

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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แบบ 56-1

ภาพถ่ ายโรงงานไฟฟ้าชีวมวล ของ บริษัท กรีน เพาเวอร์ 2 จํากัด

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :
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บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

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)
กําลังการผลิตติดตั้ง > 3 MW

FiT (บาท/หน่วย)
FiTF
2.39

FiTV.2560
1.85

ระยะเวลาสนับสนุน

FiT Premium (บาท/หน่วย)

(ปี )
20(ข)

(8 ปี แรก)
0.30

FiT(ก)
4.24

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 องการรับซื้ อไฟฟ้ 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. สมุ ทรสาคร 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 ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานจากอุตสาหกรรมจังหวัด 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

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :
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บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

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 ายจําหน่ าย 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 ให้ผผู้ 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

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :
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บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ภาพถ่ ายโรงงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ ฟาร์ ม) บริษัท บลู โซลาร์ ฟาร์ ม 3 จํากัด

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :
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บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

โครงการพลังงานทดแทนจากเชื้อเพลิงขยะ
- บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั คือ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด ปั จจุบนั ลงทุนในสัดส่ วน 100% ในชื่อบริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 1
จํากัด “GP1” และประกอบธุ รกิ จคัดแยกและจัดการขยะเพื่อเป็ นเชื้ อเพลิ งจําหน่ ายให้กบั โรงไฟฟ้ า และประกอบธุ รกิ จผลิ ต
พลังงานไฟฟ้ าจากเชื้ อเพลิงขยะโดยการเข้าลงทุนดังกล่าวผ่านการอนุ มตั ิจากที่ ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม
2558 ซึ่ งปั จจุบนั โครงการอยูร่ ะหว่างการรอกฎกระทรวง เนื่องจากเดิมโครงการดําเนินการภายใต้ พรบ. การให้เอกชนร่ วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ และต่อมานโยบายของภาครัฐเปลี่ยน ให้ดาํ เนิ นการโครงการภายใต้ พ.ร.บ.รักษาความสะอาด และความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง ฉบับที 2 พ.ศ.2560 ทําให้กระบวนการในการได้มาซึ งสัญญากําจัดขยะ ต้อง เริ่ มใหม่ให้เป็ นไป
ตาม พ.ร.บ. ที่มีผลบังคับใช้เมื่อต้นปี 2560 โดยบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการรอขั้นตอนและกระบวน การทั้งหมดว่าจะเริ่ มขั้นตอนใด ซึ ง
จําเป็ นต้องรอกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ซึ งจะ
ดําเนินการแก้ไขตามพระราชบัญญัติขา้ งต้นนี้ประกาศออกมาให้แน่ชดั เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
“ 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 2564 ล่าสุ ดเมื่อเดือน สิ งหาคม 2563 บริ ษทั ย่อย “GP1”ได้เข้าลงนามในสัญญาโครงการบริ หารจัดการและกําจัดขยะมูลฝอย
ชุมชนลงทุนโดยเอกชนเทศบาลนครนครสวรรค์ ซึ่ งโครงการบริ หารจัดการและการกําจัดขยะมูลฝอยดังกล่าว เป็ นการดําเนิ น
โครงการในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ซ่ ึ งปั จจุบนั มีขยะมูลฝอยชุมชนประมาณวันละ 170-200 ตัน และมีขยะบ่อฝังกลบภายใน
ศู น ย์ก ําจัด ขยะมู ล ฝอยแบบฟั ง กลบอย่า งถู ก หลัก สุ ข าภิ บ าล ณ ตําบลบ้านมะเกลื อ ประมาณ 1,000,000 ตัน เทศบาลนคร
นครสวรรค์จึงต้องปรับปรุ งระบบกําจัดขยะมูลฝอยและเพิ่มความสามารถในการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนให้เพียงพอต่อปริ มาณ
ขยะมูลฝอยชุมชนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ ง GP1 จะเข้าดําเนิ นงานกําจัดขยะมูลฝอย (เปลี่ยนเป็ นเชื้อเพลิงพลังงาน
RDF) กําลังการผลิตไม่นอ้ ยกว่า 30 ตันต่อชัว่ โมง และไม่นอ้ ยกว่า 400 ตันต่อวันอีกด้วย โดยโครงการดังกล่าวมีตวั เลขการลงทุน
จํานวน 325.80 ล้านบาท โครงการดังกล่าวจะเป็ นเพียงการลงทุนในการบริ หารจัดการและกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนก่อนและจะมี
การพิจารณาเป็ นโครงการผลิตกระแสไฟฟ้ าจากขยะชุมชนตามนโยบายภาครัฐในลําดับถัดไปโดยคาดว่าจะมีการศึกษาพัฒนาต่อ
ยอดไปสู่การพัฒนาเป็ นโรงไฟฟ้ าจาก เชื้อเพลิงพลังงาน RDF ขนาด 10 MW
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 ออุปกรณ์ในการคัดแยกขยะทดแทนอุปกรณ์ชุดเก่า ในมูลค่าการลงทุนประมาณ 10 ล้านบาท และปรับปรุ งบ่อหมักขยะ
เพื่อให้เกิดแก๊สมีเทน จํานวน 6 บ่อ ในวงเงินประมาณ 2 ล้านบาท ซึ่ งดําเนินการเรี ยบร้อยแล้ว ทําให้บริ ษทั ฯ มีความสามารถใน
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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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 2563 รายได้ของบริ ษทั ที่มาจากกลุ่มพลังงานมีเพียงรายได้จากการผลิตและจําหน่ ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงาน
ทดแทน มี สัดส่ วนต่อรายได้คิดเป็ นร้ อยละ 21.73 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
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
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สัดส่ วนการใช้พลังงานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟ้ าของไทย
พลังงานทดแทน
หน่วย
2562
มิ.ย. 2563 เป้ าหมาย ปี 2568 เป้ าหมาย ปี 2579
พลังงานลม
MW
1,506.82
1,506.82
371.16
3,002.00
แสงอาทิตย์
MW
2,982.62
2,982.62
2,484.94
6,000.00
ขยะ
MW
314.67
324.44
440
550.00
ก๊าซชีวภาพ
MW
529.98
542.24
533.94
1,280.00
พลังงานนํ้าขนาดเล็ก
MW
187.85
189
228.89
376.00
ชีวมวล
MW
3,410.14
3,465.38
3,571.06
5,570.00
พลังงานทดแทน
หน่วย
2562
มิ.ย. 2563 เป้ าหมาย ปี 2568 เป้ าหมาย ปี 2579
พลังงานนํ้าขนาดใหญ่
MW
2,919.66
2,919.66
2,906.40
2,906
พลังงานทดแทนอื่น ๆ
MW
0.30
0.30
(พลังความร้อนใจ้พิภพ)
รวม
MW
11,852.04
11,930.46
10,536.39
19,684.00
ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ข้อมูลล่าสุ ดเดือนมิถุนายน 2563)

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
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
ผลิตในแต่ละภูมิภาค 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
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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) นโยบายอนุรักษ์พลังงานภายใต้แผนอนุ รักษ์พลังงานที่สามารถพิสูจน์ความเชื่อมัน่ 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
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
- กําลังผลิตไฟฟ้ าใหม่ ในช่วงปี 2561 - 2580
- กําลังผลิตไฟฟ้ าที่ปลดออกจากระบบ ในช่วงปี 2561 - 2580
- รวมกําลังผลิตไฟฟ้ าทั้งสิ้ น ณ สิ้ นปี 2580
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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 างระบบบูรณาการและการมี 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
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 นึงถึงมาตรการอนุ รักษ์พลังงานในอนาคตที่จะ
มีความเชื่อถือได้ และมีตน้ ทุนที่สามารถแข่งขันกับโรงไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียนได้อีกด้วย
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(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
การลงทุนในช่วงปี
2559-2561

ประเภทของพลังงานทดแทน

MW
พลังงานลม
พลังงานแสงอาทิตย์
ชีวมวล
ขยะ
รวม

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

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

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

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

ที่มา: กกพ. รวบรวมและประมาณการโดยศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย
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จะเห็นได้วา่ พลังงานทดแทน ยังเป็ นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตต่อไปได้ ซึ่ งน่าจะเป็ นโอกาสทางธุ รกิจของผูป้ ระกอบการ
SME ในสายงานที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับพลังงานทดแทน ให้สามารถเติบโตไปพร้อมๆ กันได้ ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรมี
การติดตามข่าวสารด้านการลงทุนอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะประเด็นความคืบหน้าของโครงการ หรื อมาตรการต่างๆ ที่อาจส่ งผล
กระทบต่อธุ รกิจทั้งเชิงบวกและลบ รวมไปถึงปั ญหาและอุปสรรคในการดําเนิ นโครงการ เพื่อเตรี ยมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ
ที่อาจะส่ งผลต่อเนื่ องมายังธุรกิจของตน นอกจากนี้ สิ่งที่ขาดไม่ได้กค็ ือ การสร้างเครื อข่ายพันธมิตรทางการค้า ที่จะเอื้อให้ธุรกิจ
ของผูป้ ระกอบการสามารถเข้าไปเป็ นส่ วนหนึ่งของห่วงโซ่ธุรกิจพลังงานทดแทนได้
ตารางสัดส่ วนการใช้พลังงานขั้นสุ ดท้ายจําแนกตามชนิดพลังงานของประเทศไทยในเดือน ม.ค. - ก.ค. 2563
อัตรา
การใช้พลังงานขั้นสุ ดท้าย
จําแนกตามชนิดพลังงาน
(ร้อยละ)
1. เชิงพาณิ ชย์
- นํ้ามันสําเร็ จรู ป
54
- ไฟฟ้ า
23
- ถ่านหิ น/ลิกไนต์
13
- ก๊าซธรรมชาติ
10
- ลิกไนต์
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
1. โครงการพัฒนาระบบส่ งไฟฟ้ าเพื่อสนองความต้องการใช้ไฟฟ้ าที่เพิ่มขึ้น จํานวน 9 โครงการ
2. โครงการพัฒนาระบบส่ งไฟฟ้ าเพื่อเสริ มความมัน่ คงระบบไฟฟ้ า จํานวน 7 โครงการ
3. โครงการปรับปรุ งและขยายระบบส่ งไฟฟ้ าที่เสื่ อมสภาพตามอายุการใช้งานจํานวน 5 โครงการ
4. โครงการระบบส่ งไฟฟ้ าเพื่อรองรับการเชื่อมต่อโรงไฟฟ้ า จํานวน 9 โครงการ (เพื่อรองรับการซื้ อไฟฟ้ าจาก IPP,
SPP และซื้ อไฟฟ้ าต่างประเทศ)
5. โครงการเชื่อมโยงระบบส่ งไฟฟ้ าระหว่างประเทศแบบระบบต่อระบบ (Grid to Grid)
6. โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้ าสมาร์ ทกริ ด (Smart Grid)
ซึ่ งโครงการพัฒนาระบบส่ งทั้งหมดนี้ เป็ นโครงการแผนงานที่ กฟผ. มีแผนศึกษาเพื่อขออนุมตั ิอีกจํานวน 19
โครงการ
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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
นอกจากนี้ ได้ล งนามในบัน ทึ ก ข้อ ตกลง (“MOU”) เมื่ อ วัน ที่ 25 มิ ถุ น ายน 2563 ร่ วมกับ 1.กรมเจ้าท่ า 2.
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ (สวทช.) และ 3. บริ ษทั บ้านปู เน็กซ์ จํากัด โดยมี กาํ หนด
ระยะเวลาความร่ วมมือ 3 ปี จนถึง มิถุนายน 2566 ในการร่ วมมือด้านการพัฒนาการออกแบบ การผลิต และมาตรฐาน
สําหรับเรื อไฟฟ้ า ระบบอัดประจุ แบตเตอรี่ และชิ้นส่ วนที่เกี่ยวเนื่ อง ที่มีคุณภาพและปลอดภัย โดยการร่ วมมือเป็ น
ในครั้งนี้ จะเป็ นการพัฒนามาตรฐานและก่อให้เกิดข้อเสนอเชิ งนโยบายเกี่ยวกับเรื อไฟฟ้ า รวมถึงข้อกําหนดหรื อ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการจดทะเบียนใช้เรื อไฟฟ้ าที่มีความปลอดภัยในประเทศ ซึ่ งจะผลักดันให้เกิดการผลิตเรื อ
ไฟฟ้ าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องขึ้นภายในประเทศเพื่อให้สามารถนําไปใช้งานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการใช้
งานเชิ งพาณิ ชย์ต่อไปได้ และส่ งเสริ มการการเติบโตของอุตสาหกรรมการส่ งออกเรื อไฟฟ้ าของประเทศไทยอย่าง
ยัง่ ยืน

2.

รถโดยสารขนาดเล็ก – สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ มีมินิบสั นวัตกรรมใหม่ Aluminum Bus ภายใต้แบรนด์ “สกุลฎ์ซีบสั ”
(Sakun C) ซึ่ งรถมินิบสั อะลูมิเนียมสัญชาติไทย หนึ่ งเดียวในประเทศที่ใช้เทคโนโลยีส่ มัยใหม่ในการผลิตตัวถังแบบ
ปั๊ มรู ปทั้งคันตามมาตรฐานการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ทนั สมัย เพื่อลดรอยต่อเพิ่มความปลอดภัยให้กบั

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :

50

บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ผูโ้ ดยสาร โดยรายละเอี ย ดของ Light Weight Aluminum Bus ซึ่ งจะมาทดแทนรถตู ้ 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
ชั้นสู ง 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) ที่จะช่วยให้ผปู้ 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.
ภาพเรืออลูมเิ นียม และ รถโดยสารขนาดเล็ก

4
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แบบ 56-1

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

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :
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แบบ 56-1

มินิบัสอลูมเิ นียมคันแรกของไทย

“สกุลฎ์ ซี ซีบัส” รถมินิบัสตัวถัง Super structure เจ้ าเดียวในประเทศไทย ภายในงาน Bus & Truck 2019
เมือ่ กลางเดือนพฤศจิกายนทีผ่ ่ านมา

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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แบบ 56-1

งานทีย่ งั ไม่ ได้ ส่งมอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษ ทั สกุลฎ์ซี มี งานที่ ยงั ไม่ ได้ส่ งมอบ โดยแบ่ งเป็ นรถโดยสาร จํานวน 231 คัน มูลค่า
รวมทั้งสิ้ น 461.46 ล้านบาท และเรื อโดยสาร จํานวน 1 ลํา โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลักษณะผลิตภัณฑ์
รถโดยสาร
รถโดยสาร
รถโดยสาร
รถโดยสาร

รถโดยสาร
รถโดยสาร

เรื อโดยสาร

กลุ่มลูกค้ า

สถานะ

จํานวน

วันทีค่ าดว่ าจะส่ งมอบ

บริ ษทั เอกชน
บริ ษทั เอกชน
บุคคลธรรมดา
และบริ ษทั เอกชน
บริ ษทั เอกชนและ
ตัวแทนจําหน่าย
(บุคคลธรรมดา)
ตัวแทนจําหน่าย
(บุคคลธรรมดา)
บริ ษทั เอกชนและ
ตัวแทนจําหน่าย
(บุคคลธรรมดา)
บริ ษทั เอกชน

ได้รับใบจองและเงินมัดจํา
ได้รับใบจองและเงินมัดจํา
ได้รับใบจองและเงินมัดจํา

5 คัน
10 คัน
10 คัน

เดือนกันยายน 2563
เดือนตุลาคม 2563
เดือนพฤศจิกายน 2563

ได้รับใบจองและเงินมัดจํา

126 คัน

เดือนธันวาคม 2563

ได้รับใบจองและเงินมัดจํา

25 คัน

เดือนมกราคม 2564

ได้รับใบจองและเงินมัดจํา

55 คัน

เดือนกุมภาพันธ์ 2564

ได้ รั บ ใบจองและมี การ
ชํ า ระค่ า งวดสิ น ค้ า แล้ ว
จํานวน 2 งวด

1 ลํา

มี ก ารสาธิ ต เรื อ ต้น แบบให้ กับ ทาง
กรมเจ้าท่ าในวันที่ 5 สิ งหาคม 2563
และคาดว่าจะส่ งมอบเรื อได้ใน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2563

*ทั้งนี้เงินมัดจําของรถโดยสารขนาดเล็กจะอยูท่ ี่คนั ละ 5,000 – 10,000 บาท ขึ้นอยูก่ บั รุ่ นของรถโดยสาร
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3. ปัจจัยความเสี่ ยง
ปั จจัยความเสี่ ยงในการประกอบธุ รกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่อาจจะเกิดขึ้นและมี ผลกระทบต่อการดําเนิ นงานใน
อนาคตของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
3.1 ปัจจัยความเสี่ ยงของธุรกิจอุตสาหกรรมฟอกหนัง
3.1.1 ความเสี่ ยงจากการขาดแคลนวัตถุดบิ และความผันผวนราคาวัตถุดบิ
เนื่ อ งจากผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องบริ ษ ัท เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ จ าํ เป็ นต้อ งใช้วตั ถุ ดิ บ จากธรรมชาติ ได้แ ก่ หนังโค มาผ่าน
กระบวนการผลิตต่างๆ เพื่อให้ออกมาเป็ นสิ นค้ากึ่งสําเร็ จรู ป และสิ นค้าสําเร็ จรู ป ดังนั้นบริ ษทั จึงอาจประสบปัญหาในเรื่ อง
การขาดแคลนวัตถุ ดิบในการผลิตได้ ซึ่ งปั ญ หาในประเด็นนี้ ทางบริ ษ ทั ก็ได้ตระหนักและมี การกําหนดนโยบาย และ
มาตรการในการป้ องกันเอาไว้เพื่อป้ องกันปั ญ หาการขาดแคลนวัตถุดิบ โดยการกระจายแหล่งของวัตถุดิบ ให้มี ความ
หลากหลายและกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆ เช่น เอเชี ย ยุโรป ออสเตรเลีย อเมริ กา และอเมริ กาใต้ พร้ อมทั้งมี การสื บ
เสาะหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอยูเ่ สมอ พร้อมทั้งยังมีการทําสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าในเรื่ องของปริ มาณ คุณภาพของ
วัตถุดิบที่ บริ ษทั ต้องการ ทําให้บริ ษทั สามารถป้ องกันปั ญ หาในเรื่ องของวัตถุดิบได้ และในอดี ตที่ ผ่านมาบริ ษทั ไม่เคย
ประสบปัญหาเรื่ องของการขาดแคลนวัตถุดิบมาก่อน
ในเรื่ องความผันผวนของราคาวัตถุดิบในอดีตที่ผ่านมา ราคาวัตถุดิบมีความผันผวนไม่มากนัก ยกเว้นในช่วงที่
เกิดวิกฤตการณ์ เช่นโรควัวบ้าซึ่ งส่ งผลต่อปริ มาณวัตถุดิบอย่างมากหรื ออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล เช่นในช่วงหน้า
ฝน ราคาวัตถุดิบจะมีการปรั บตัวสู งขึ้น เพื่อลดความเสี่ ยงในเรื่ องดังกล่าว บริ ษทั ได้วางมาตรการป้ องกันเอาไว้โดยการ
สั่งซื้ อวัตถุดิบมาเก็บไว้ในช่วงต้นปี แทน นอกจากนี้ หากในปี ใดที่ราคาวัตถุดิบมีการปรับตัวสู งขึ้นมาก บริ ษทั สามารถที่จะ
เจรจากับลูกค้าเพื่อทําการปรับราคาสิ นค้าได้ ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั การเจรจาระหว่างบริ ษทั กับลูกค้า อย่างไรก็ตามในปี ที่ผา่ นมา
บริ ษทั ไม่ประสบปั ญหาเรื่ องต้นทุนวัตถุดิบมีการปรับตัวสู งขึ้นมากนัก เนื่องจากมาตรการในการสํารองวัตถุดิบ ทําให้ไม่มี
การเจรจาเพื่อปรับราคาสิ นค้ากับลูกค้า
3.1.2

ความเสี่ ยงจากการสู ญเสี ยลูกค้ ารายใหญ่ ในประเทศและเอเชีย
เนื่ องจากโครงสร้างรายได้ในปั จจุบนั ส่ วนใหญ่ของบริ ษทั มากกว่าร้อยละ 50 มาจากธุ รกิจผลิตภัณฑ์เบาะหนัง
สําหรับรถยนต์ ซึ่ งลูกค้าที่สําคัญของธุ รกิจส่ วนนี้ จะได้แก่ บริ ษทั ผูผ้ ลิตเบาะหนังรถยนต์ให้กบั บริ ษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์ และ
บริ ษทั ผลิตรถยนต์ช้ นั นําของอเมริ กาและญี่ ปุ่น ได้แก่ Honda Toyota และ Isuzu ทําให้รายได้ในอนาคตของบริ ษทั อาจ
ประสบปั ญหาได้ หากในอนาคตบริ ษทั สู ญเสี ยลูกค้ารายสําคัญของธุรกิจเบาะหนังรถยนต์ไป ซึ่ งปั ญหาในส่ วนนี้ บริ ษทั ได้
มีการวางแนวทางในการป้ องกันเอาไว้ไม่วา่ จะเป็ นการพยายามกระจายแหล่งรายได้ไปยังบริ ษทั ผลิตรถยนต์อื่นๆ เพิ่มมาก
ขึ้น การรักษาคุณภาพสิ นค้าของบริ ษทั ให้มีคุณภาพที่ ดีและสมํ่าเสมอ การรักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูบ้ ริ หารระดับสู ง
และทีมงานของบริ ษทั รถต่างๆ ส่ งผลให้ระดับความสําคัญและความสัมพันธ์ของบริ ษทั กับลูกค้ามีเพิ่มมากขึ้นเป็ นลําดับ
ซึ่ งโอกาสที่บริ ษทั จะสูญเสี ยลูกค้าเหล่านี้ไปมีความเป็ นไปได้ยาก
3.1.3

ความเสี่ ยงจากการทีม่ สี ิ นค้ าทดแทนสิ นค้ าของบริษัท
เนื่ องจากผลิตภัณ ฑ์ของบริ ษทั เป็ นสิ นค้าที่ มีสินค้าทดแทนที่ ใกล้เคี ยง ซึ่ งในอนาคตพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภค
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยหันไปนิ ยมสิ นค้าทดแทนอื่นๆ ที่ได้รับการพัฒนาทางเทคโนโลยีให้มีคุณสมบัติเทียบเท่า
หนังแท้ เช่น หนังเทียม หรื อสิ นค้าอื่นอาจทําให้บริ ษทั ได้รับผลกระทบด้านรายได้ แต่บริ ษทั เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้น้ ี จะ
ยังไม่มีสินค้าที่สามารถทดแทนหนังแท้ได้ ประกอบกับปั จจุบนั บริ ษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์ช้ นั นําต่างๆ ได้หนั มาให้ความสนใจใน
เรื่ องสิ่ งแวดล้อมมากขึ้น ทําให้โอกาสที่บริ ษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์จะหันมาใช้หนังเทียมแทนหนังสัตว์แท้เป็ นไปได้นอ้ ยมาก
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3.1.4

ความเสี่ ยงในเรื่องนวัตกรรมในการผลิตสิ นค้ า
สําหรับสาขาของเล่นสัตว์เลี้ยง มีช่องทางน้อยในการพัฒนาร่ วมกับเทคโนโลยีส่ มัยใหม่เพราะสภาพของวัตถุดิบ
มีแบบจํากัด อย่างไรก็ตามบริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการพัฒนาวัตถุดิบที่มีอยูเ่ พื่อให้สินค้ามีรูปแบบและขนาดหลากหลายเพิ่มขึ้น
รวมถึงสรรหาวัตถุดิบอื่นผสมร่ วมกับวัตถุดิบเดิมเพื่อให้สินค้ามีความแตกต่างและเป็ นที่สนใจต่อลูกค้า
3.1.5

ความเสี่ ยงในเชิงปริมาณเกี่ยวกับมูลค่ าของการด้ อยค่ าของสิ นค้ าคงเหลือและเงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัท
ร่ วม
3.1.5.1 ความเสี่ ยงในเชิงปริมาณเกีย่ วกับมูลค่ าของการด้ อยค่ าของสิ นค้ าคงเหลือ
กลุ่มบริ ษทั ตระหนักถึงความเสี่ ยงด้านสิ นค้าคงคลังคือ ความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นจากการเสื่ อมสภาพของวัตถุดิบและ
สิ นค้าในช่วงที่เก็บรักษาในคลังสิ นค้าของบริ ษทั บริ ษทั จึงนําวัตถุดิบที่เข้ามาแปรสภาพเป็ นสิ นค้ากึ่งสําเร็ จรู ปเพื่อสามารถ
จัดเก็บสิ นค้าไว้ได้นานขึ้น นอกจากนี้ บริ ษทั เอาใจใส่ เป็ นพิเศษในการเก็บรักษาสิ นค้าให้อยูใ่ นสภาพดี โดยใช้หลักการและ
วิธีการบริ หารสิ นค้าคงคงคลังต่างๆ กันไป อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ได้ทาํ การตั้งสมมติฐานเพื่อคํานวณค่าเผื่อลดมูลค่าสําหรับ
สิ นค้าเก่า ล้าสมัย หรื อเสื่ อมคุณภาพ โดยทําการตรวจนับสิ นค้าคงเหลือประจําไตรมาสและประจําปี พร้อมทั้งจัดทํารายงาน
เพื่อระบุสินค้าที่เคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย วิเคราะห์ปริ มาณสิ นค้าที่คงเหลือและการเคลื่อนไหวของสิ นค้าเพื่อระบุสินค้าที่
ค้างนานหรื อสิ นค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว วิเคราะห์เปรี ยบเทียบจํานวนเงินสุ ทธิ ที่บริ ษทั ได้รับจากการขายสิ นค้าภายหลัง
วันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือเพื่อประกอบการตั้งค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริ ษทั มีสินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับ
แล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า จํานวน 427.78 ล้านบาทในงบแสดงฐานะการเงินรวมและจํานวน 418.97 ล้านบาทในงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะบริ ษทั สําหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริ ษทั มีสินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรื อ
มูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า จํานวน 432.74 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและจํานวน
418.21 ล้านบาทในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริ ษทั โดยบริ ษทั บันทึกผลขาดทุนจากการลงลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
จํานวน 4.25 ล้านบาท (คิดเป็ นร้อยละ 0.87 ของสิ นค้าคงเหลือทั้งหมด)ในต้นทุนขายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
3.1.5.2 ความเสี่ ยงในเชิงปริมาณเกีย่ วกับมูลค่ าของการด้ อยค่ าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่ วม
สําหรับการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม เนื่ องจากการพิจารณาเกี่ยวกับการด้อยค่าของเงิน
ลงทุนขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจและข้อสมมติฐานที่สาํ คัญที่ผบู้ ริ หารของบริ ษทั นํามาใช้ในการประมาณค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงิน
ลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ดังนั้นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ คือ การแสดงมูลค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและ
บริ ษทั ร่ วม และค่าเผื่อการด้อยค่าของเงิ นลงทุ นในบริ ษ ทั ย่อยและบริ ษ ทั ร่ วมว่าเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ทั้งนี้ นโยบายการบัญชีสาํ หรับเงินลงทุน การด้อยค่าและรายละเอียดสําหรับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
ผูส้ อบบัญชี ได้ตรวจสอบหลักฐานประกอบการพิจารณาของผูบ้ ริ หารเกี่ ยวกับข้อบ่งชี้ ของการด้อยค่าของเงินลงทุ นใน
บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ประเมินความเหมาะสมของวิธีการประเมินมูลค่าและข้อสมมติที่สําคัญที่ ผบู้ ริ หารของบริ ษทั
นํามาใช้ในประมาณค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมแล้ว
บริ ษทั ได้มีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ได้แก่ บริ ษทั เอ็นเอชเค สปริ ง (กัมพูชา) จํากัด
ในปี พ.ศ. 2561 เนื่ องจากบริ ษทั เอ็นเอชเค สปริ ง (กัมพูชา) จํากัด ประสบภาวะขาดทุนจากการดําเนิ นงานอย่างต่อเนื่ อง
บริ ษทั จึ งพิจารณาบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนดังกล่าวในอัตราร้อยละ 25 ของสิ นทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 ของ CNHK โดย 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 และ
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563 ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ร่ วมได้เสร็ จสิ้ นการตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั ร่ วมสําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 แล้ว โดยงบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วดังกล่าวไม่แตกต่างอย่างมี สาระสําคัญจากงบ
การเงินที่ จดั ทําโดยผูบ้ ริ หาร บริ ษทั จึงไม่ได้ปรับปรุ งส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนและผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ของบริ ษทั ร่ วมที่เคยรับรู้ไว้ในงบการเงินรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2562 ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ร่ วมได้เสร็ จสิ้ นการสอบทานงบการเงินของบริ ษทั ร่ วมสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม พ.ศ. 2562 แล้ว โดยงบการเงินที่สอบทานแล้วดังกล่าวไม่แตกต่างจากงบการเงินที่จดั ทําโดยฝ่ ายบริ หารอย่างมี
สาระสําคัญ
การตั้งด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ได้มีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยทั้งทางตรง
และทางอ้อม โดยบริ ษทั ย่อยทางตรงแสดงมูลค่าเงินลงทุนวิธีราคาทุนสุ ทธิ ในงบการเงินเฉพาะจํานวน 576.12 ล้านบาท
และ 577.12 ล้านบาท ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2562 และ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ.2563 โดยเงิ น ลงทุ น บริ ษ ัท ย่อ ย
ทางตรงสุ ทธิ จากการตั้งด้อยค่าจํานวน 3.90 ล้านบาทจากบริ ษทั ย่อยทางตรงคือ บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด เนื่ องจากบริ ษทั
ย่อยดังกล่าวประสบภาวะขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 152.76 ล้านบาทตั้งแต่ปี 2540 ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อฐานะทาง
การเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อยอย่างมีนยั สําคัญ จนต่อมาเมื่อกลางปี 2550 บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด ได้เปลี่ยน
นโยบายทางธุ รกิจ เป็ นการให้เช่าพื้นที่แทน และมีผลประกอบที่เป็ นกําไรสุ ทธิเรื่ อยมาตั้งแต่ปี 2557 ทําให้บริ ษทั มีการโอน
กลับค่าเผื่อด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด เรื่ อยมา จนในปี 2561 และ ปี 2562 บริ ษทั มีค่าเผื่อการด้อยค่า
ของเงินลงทุนในบริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด เหลืออยู่เป็ นจํานวน 23.90 ล้านบาท และ 3.90 ล้านบาท ตามลําดับ ดังนั้น ณ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริ ษทั จึงมีการโอนกลับค่าเผือ่ ด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด จํานวน 20.00
ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิ จการของบริ ษทั สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่ องจากบริ ษทั พลาทรั พย์ จํากัด มี
รายได้และกําไรสุ ทธิ เท่ ากับ 34.37 ล้านบาท และ 6.74 ล้านบาท ตามลําดับ เพิ่มขึ้ นเล็กน้อยเมื่ อเที ยบกับ ปี 2561 ที่ มีค่า
เท่ากับ 33.07 ล้านบาท และ 5.80 ล้านบาท ตามลําดับ จึงส่ งผลให้มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ (Net Realisable Value : NRV) ของ
เงินลงทุนในบริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด เพิ่มขึ้น บริ ษทั จึงได้พิจารณาตั้งสํารองเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวลดลง ทั้งนี้
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าสําหรับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยทางอ้อม ซึ่ งบริ ษทั ฯ ลงทุนผ่าน บริ ษทั ชัยวัฒนา
กรี น จํากัด (CWTG) ซึ่ งประกอบธุ รกิ จหลักทางด้านการลงทุ นในกลุ่มพลังงาน โดยเงินลงทุ นดังกล่าวแสดงมูลค่าเงิ น
ลงทุนวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะจํานวน 449.34 ล้านบาทและ 449.34 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ
ณ วันที่ 31 มี นาคม พ.ศ.2563 โดย CWTG ได้มีการบันทึ กการด้อยค่าของซึ่ งเงิ นลงทุ นในบริ ษทั ย่อยทางอ้อมดังกล่าว
บริ ษทั ได้มีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยทางอ้อมบางบริ ษทั ซึ่ งได้แก่ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น แมนเนจ
เม้นท์ จํากัด บริ ษทั กรี น พาวเวอร์ 1 จํากัด และ บริ ษทั ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ ต จํากัด ซึ่ งมีมูลค่าเงินลงทุนราคาทุนรวมจํานวน
20.54 ล้านบาท และบริ ษทั ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวจํานวน 19.62 ล้านบาท ทั้งนี้ เนื่ องจากบริ ษทั ย่อย
ทางอ้อมดังกล่าวมีการหยุดดําเนินการ หรื อโครงการที่จะดําเนินการล่าช้าออกไป ส่ งผลให้มีการด้อยค่าเงินลงทุนเกิดขึ้น
นอกจากนี้ บริ ษทั มีการลงทุนในบริ ษทั ย่อยทางตรงเพิ่มอีก 1 บริ ษทั ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของ บริ ษทั
ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ครั้ งที่ 1/2562 เมื่ อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ได้มีมติอนุ มตั ิ แผนการปรั บ
โครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่ วนให้แก่บริ ษทั ย่อยนั้น บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ย่อยแห่ ง
ใหม่ 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%
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3.1.6

ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั มี ลูกหนี้ การค้า
เจ้าหนี้ การค้า และภาระหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้นเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่ งโดยหลักเป็ นสกุลเงินดอลล่าร์ สหรัฐ และสกุล
เงินยูโร โดยในปี 2561 และ ปี 2562 บริ ษทั มีกาํ ไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 5.59 ล้านบาทและ 17.91 ล้านบาท สําหรับ
ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 กลุ่มบริ ษทั ฯ มี ผลขาดทุ นจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 11.96 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในส่ วนของ
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับกลุ่มบริ ษทั ยังอยูใ่ นเกณฑ์ต่าํ เนื่ องจากบริ ษทั ฯ มีขายไปต่างประเทศเพียงร้อยละ 5
ของรายได้ร วมทั้งหมด อย่างไรก็ดี ในส่ วนของการนําเข้าวัต ถุ ดิ บ นั้น กลุ่ ม บริ ษ ัท มี ก ารสั่ งซื้ อ วัต ถุ ดิ บ บางส่ ว นจาก
ต่างประเทศเช่นกัน ส่ งผลให้มีการบันทึกขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเงินบาทอ่อนค่า
3.1.7

ความเสี่ ยงจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมี
ผลกระทบต่ อ ธุ ร กิ จ และอุ ต สาหกรรมส่ ว นใหญ่ เช่ น ระบบห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน การใช้จ่ ายของผูบ้ ริ โ ภค การจํากัด หรื อ
หยุดชะงักการผลิต การดําเนิ นงานที่ล่าช้าขึ้น เป็ นต้น ความไม่แน่ นอนจะจบลงเมื่อการปิ ดประเทศของหลาย ๆ ประเทศ
สิ้ นสุ ดลงและเมื่อธุ รกิจต่าง ๆ กลับสู่ สภาวะปกติ ยิง่ ไปกว่านั้นการชะลอในอุตสาหกรรมยานยนต์ทวั่ โลกได้ส่งผลกระทบ
ต่อผลการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั อันเนื่องมาจากการลดลงของอุปสงค์ของเบาะรถยนต์ รวมถึงธุรกิจเรื อและรถโดยสาร
ขนาดเล็กที่ผลิตด้วยอลูมิเนียม
เนื่ องจากโครงสร้างรายได้ในปั จจุบนั ส่ วนใหญ่ของบริ ษทั มากกว่าร้อยละ 50 มาจากธุ รกิจผลิตภัณฑ์เบาะหนัง
สําหรับรถยนต์ ซึ่ งลูกค้าที่สําคัญของธุ รกิจส่ วนนี้ จะได้แก่ บริ ษทั ผูผ้ ลิตเบาะหนังรถยนต์ให้กบั บริ ษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์ และ
บริ ษทั ผลิตรถยนต์ช้ นั นําของอเมริ กาและญี่ ปุ่น ได้แก่ Honda Toyota และ Isuzu ทําให้รายได้ในอนาคตของบริ ษทั อาจ
ประสบปั ญหาได้ หากกลุ่มลูกค้าดังกล่าวเกิดการหยุดการผลิตชัว่ คราว อันเนื่ องมาจากภัยธรรมชาติและโรคระบาด อาทิ
โรค Covid-19 เป็ นต้น ซึ่ งจะส่ งผลกระทบให้บริ ษทั เหล่านั้นจะระงับการสั่งซื้ อสิ นค้าจากบริ ษทั เป็ นการชัว่ คราวจนกว่าจะ
กลับมาดําเนิ นการผลิตอีกครั้ง ซึ่ งจะส่ งผลให้บริ ษทั สู ญเสี ยรายได้ในช่วงเวลาดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ บริ ษทั ต้องทบทวนปรับ
แผนในการบริ ห ารจัดการเพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกับ สถานการณ์ ปั จจุ บ ัน ที่ เปลี่ ยนแปลงอย่างกระทัน หัน เช่ น การบริ ห าร
บุคลากรวันและเวลาในการปฎิบตั ิงาน, การบริ หารค่าใช้จ่ายในการขายการบริ หาร ต้นทุนการผลิต ฯลฯ
ในส่ ว นของธุ ร กิ จ เรื อ และรถโดยสารขนาดเล็ ก ที่ ผ ลิ ต ด้ว ยอลู มิ เนี ย ม การชะลอตัว ลงของเศรษฐกิ จ จาก
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น ส่ งผลให้ลูกค้าหลายรายยกเลิกคําสั่งซื้ อสิ นค้าของกลุ่ม
บริ ษทั ฯ โดยเฉพาะในส่ วนของรถโดยสารขนาดเล็ก ซึ่ งมีการยกเลิกคําสั่งซื้ อประมาณร้อยละ 15 ของยอดคําสั่งซื้ อเดิม คิด
เป็ นมูลค่ารวมราว 70 ล้านบาท ส่ งผลให้กลุ่มบริ ษทั ฯ มียอดคงเหลือรถโดยสารขนาดเล็กที่รอส่ งมอบลดลง อย่างไรก็ตาม
ในทางกลับกันสถานการณ์ดงั กล่าวไม่ส่งผลกระทบการดําเนิ นธุรกิจกลุ่มพลังงาน ซึ่ งมีคู่คา้ ที่มนั่ คง ส่ งผลให้กลุ่มธุ รกิจนี้
มีรายได้และกระแสเงินสดที่ค่อนค้างคงที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดงั กล่าว
จากสาเหตุจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรค COVID-19 นอกจากจะส่ งผลกระทบต่อภาคการผลิ ตใน
อุตสาหกรรมรถยนต์ในภาพรวมซึ่ งรวมถึงบริ ษทั ฯ ด้วย ยังส่ งผลต่อความเชื่อมัน่ ของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ที่มี
ต่อตลาดเงินตลาดทุน ซึ่ งส่ งผลให้บริ ษทั ฯ ไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้ตามแผนการที่วางไว้แต่แรก ทั้งจากแหล่งเงิน
จากสถาบันการเงินและการออกเสนอขายหุ น้ กูช้ ุดใหม่ ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงมีความจําเป็ นที่จะต้องเลื่อนกําหนดไถ่ถอนหุ น้ กู้
ชื่อ “หุน้ กูบ้ ริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ .ศ.2564 ซึ่ งบริ ษทั มีสิทธิ
ไถ่ถ อนหุ ้ น กู้ก่อ นครบกําหนดไถ่ ถ อน” (“CWT205A”) จากเดิ ม คื อ วัน ที่ 23 พฤษภาคม 2563 ไปอี ก 1 ปี เป็ นวัน ที่ 23
พฤษภาคม 2564 โดยบริ ษทั ฯ มีการชําระคืนเงินต้นบางส่ วนคิดเป็ นร้อยละ 30 ของยอดหุ ้นกูท้ ี่คงค้าง คิดเป็ นจํานวนเงิน
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ทั้งสิ้ น 101.13 ล้านบาท พร้อมกับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยจากร้อยละ 5.75 ต่อปี เป็ นร้อยละ 6.75 ต่อปี เพื่อตอบแทนผูถ้ ือหุ ้นกูท้ ี่
ให้การสนับสนุนบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 12/2563 คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาอนุมตั ิให้ยกเลิก
มติ ที่ป ระชุ มคณะกรรมการครั้ งที่ 11/2563 ซึ่ งมี มติอนุ มตั ิ การจ่ายปั นผลระหว่างกาล และยกเลิ กกําหนดจ่ายเงิ นปั นผล
ระหว่างกาล วัน ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เนื่ องจากเห็ น ว่าบริ ษ ัท มี ความจําเป็ นต้อ งปรั บ แผนการเงิ น ให้ รัดกุม และ
รอบคอบที่ สุดและสํารองเงิ นสดไว้เพื่อช่ วยสร้างสภาพคล่องในระยะสั้นเพิ่มเติมให้กบั บริ ษทั อีกทั้งบริ ษทั จําเป็ นต้อง
สํารองเงินไว้สาํ หรับชําระหนี้เงินกูท้ ี่ใกล้จะครบกําหนดชําระในอนาคต
3.1.8

ความเสี่ ยงจากการทีบ่ ริษัทมีสภาพคล่องตํ่า ซึ่งอาจส่ งผลกระทบต่ อความสามารถในการชําระหนี้
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 1 จํากัด ได้รับหนังสื อแจ้งการได้รับคัดเลือกให้เป็ นผูด้ าํ เนิ นการ
โครงการบริ หารจัดการและการกําจัดขยะมูลฝอยชุ มชนลงทุนโดยเอกชน เทศบาลนครสวรรค์ ซึ่ งอยู่ระหว่างเสนอผูม้ ี
อํานาจอนุมตั ิจดั ซื้ อจัดจ้าง และคาดว่าจะเข้าทําสัญญาโครงการบริ หารจัดการและการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน ภายในเดือน
มิถุนายน 2563 ซึ่ งรายการดังกล่าวจําเป็ นต้องพึ่งพาการใช้เงินทุนจากบริ ษทั
ต่อมา เมื่ อวันที่ 20 มี นาคม 2563 ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ครั้ งที่ 6/2563 ได้มีมติ 1) อนุ มตั ิให้
CWTG เข้าลงทุนเพิ่มเติมใน BSF3 โดยซื้ อหุ ้นเพิ่มจากบริ ษทั บลูโซลาร์ ฟาร์ ม จํากัด (ซึ่ งมิใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการ
ที่ เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)) จํานวน 132,000 หุ ้น ในราคา 13,200,000 บาท ซึ่ งจะส่ งผลให้
CWTG จะถือหุ ้นใน BSF3 คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 60 โดย CWTG ได้เข้าทําสัญญาซื้ อขายหุ ้นและดําเนิ นการรับโอนหุ ้นจาก
บริ ษทั บลูโซลาร์ ฟาร์ ม จํากัด เรี ยบร้อยแล้วในเดื อนเมษายน 2563 โดย CWTG จะต้องดําเนิ นการชําระค่าหุ ้นภายใน 1 ปี
ตามเงื่อนไขในสัญญาซื้ อขายหุ น้ ระหว่าง CWTG กับบริ ษทั บลูโซลาร์ ฟาร์ ม จํากัด และ 2) อนุมตั ิให้บริ ษทั เข้าลงทุนเพิ่มเติม
ใน SKC เนื่องจาก SKC มีความจําเป็ นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียน และสําหรับชําระค่าแม่พิมพ์รถบัส ทาง SKC จึงได้มีมติเรี ยก
เพิ่ มทุ นจาก 200 ล้านบาท เป็ น 400 ล้านบาท สําหรั บใช้เป็ นเงิ นทุ นหมุ นเวียน ส่ งผลให้บริ ษ ทั จะต้องเข้าซื้ อหุ ้นเพิ่ มทุ น
ดังกล่าวของ SKC เพื่อรักษาสัดส่ วนการถือหุ ้นเดิม ซึ่ งคิดเป็ นจํานวน 1,000,200 หุ ้น ในราคาหุ ้นละ 100 บาท รวมเป็ นเงิน
ทั้งสิ้ น 100,200,000 บาท โดยบริ ษทั ได้เข้าทําสัญญาซื้ อหุ ้นเพิ่มทุ นและดําเนิ นการเพิ่มทุ นเรี ยบร้อยแล้วในเดื อนเมษายน
2563
ณ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั มีหนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ยรวมทั้งสิ้ น 1,543.83 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ นหนี้ สินระยะยาว
จํานวน 551.08 ล้านบาท และหนี้ สินระยะสั้นจํานวน 992.75 ล้านบาท ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นหุ ้นกู้ CWT205A ที่กาํ ลังจะครบ
กําหนดไถ่ถอนในเดือนพฤษภาคม 2563 เป็ นจํานวน 337.10 ล้านบาท และหุ น้ กู้ CWT209A ที่กาํ ลังจะครบกําหนดไถ่ถอน
ในเดือนกันยายน 2563 เป็ นจํานวน 294.30 ล้านบาท รวมมูลค่าหุ ้นกูท้ ้ งั สิ้ นจํานวน 631.40 ล้านบาท และเงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวนทั้งสิ้ น 311.20 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ
เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา (COVID-19) ส่ งผลต่อแผนการเสนอขายหุ ้นกูข้ องบริ ษ ทั ฯ บริ ษ ทั ฯจึ งมี ค วามจําเป็ นที่ จะต้อ งเลื่ อ น
กําหนดไถ่ถอนหุ ้นกู้ CWT205A จากเดิมคือวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ไปอีก 1 ปี เป็ นวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 โดยบริ ษทั
ฯ มี การชําระคื น เงิ น ต้น บางส่ วนคิ ดเป็ นร้ อ ยละ 30 ของยอดหุ ้น กู้ที่ ค งค้าง คิ ด เป็ นจํานวนเงิ น ทั้งสิ้ น 101.13 ล้านบาท
นอกจากนี้ จะมี “หุ น้ กูบ้ ริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564” ที่
กําลังจะครบกําหนดไถ่ถอนในเดื อนพฤศจิ กายน 2564 บริ ษทั ฯ มี แผนจะจัดสรรเงินทุ นหมุนเวียนบางส่ วน และจัดหา
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วงเงินกูใ้ หม่เพื่อชําระคืนหุ ้นกูด้ งั กล่าว ซึ่ งหากบริ ษทั ฯ ไม่สามารถดําเนิ นการได้ตามแผน อาจส่ งผลกระทบต่อแผนการ
ชําระคืนหุ น้ กูด้ งั กล่าว และบริ ษทั ก็อาจมีความเสี่ ยงในการผิดนัดชําระหนี้ได้
ในขณะที่ ณ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดอยูจ่ าํ นวน 57.66 ล้าน และมีอตั ราส่ วน
สภาพคล่องเท่ากับ 0.67 เท่า และมีอตั ราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ วเท่ากับ 0.32 เท่า รวมถึงมีอตั ราส่ วนหนี้ สินสุ ทธิ ต่อกําไร
ก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัดจําหน่าย (Net Debt to EBITDA Ratio) มากถึง 4.53 เท่า
ข้ อมูล
อัตราส่ วนสภาพคล่อง
อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
อัตราส่ วนหนี้ สิ นสุ ท ธิ ต่อ กําไรก่ อนดอกเบี้ ยจ่ าย
ภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัดจําหน่ าย (Net
Debt to EBITDA Ratio)
อัตราส่ วนหนี้ สินที่ มีภาระดอกเบี้ ยที่ ครบกําหนด
ภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมด

หน่ วย
เท่า
เท่า
เท่า

2561
1.18
0.49
6.59

2562
0.67
0.31
5.01

2563
0.67
0.32
4.53

เท่า

0.28

0.63

0.64

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2563 มีมติอนุ มตั ิให้เพิ่มทุนจด
ทะเบี ย นจํา นวน 168,027,501 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จํา นวน 630,103,128 เป็ นทุ น จดทะเบี ย นใหม่ จ ํา นวน
798,130,629 บาท เพื่ อรองรั บการออกและเสนอขายหุ ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) โดย
เสนอขายแก่ผถู้ ือหุ น้ เดิม (Right Offering) จํานวนไม่เกิน 105,017,188 หุ น้ และเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นของบริ ษทั ครั้งที่ 5 (CWT-W5) จํานวนไม่เกิน 63,010,313 หุ ้น โดยใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ดงั กล่าวจะถูกจัดสรรในอัตราส่ วน 10 หุ ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่ งราคาใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดง
สิ ทธิดงั กล่าวเท่ากับ 3.50 บาทต่อหุ น้ โดยการเพิ่มทุนดังกล่าว จะส่ งผลให้บริ ษทั มีกระแสเงินสดเข้ามาช่วยเพิ่มสภาพคล่อง
ให้กบั ธุรกิจ และส่ งผลให้กลุ่มบริ ษทั มีโครงสร้างฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ งขึ้น
3.2 ปัจจัยความเสี่ ยงของธุรกิจพลังงานทดแทนโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล
3.2.1 ความเสี่ ยงจากปัจจัยภายนอก
บริ ษ ัท ต้อ งประเมิ น การบริ ห ารความเสี่ ยงจากปั จ จัยที่ เกิ ด จากภายนอก โดยเฉพาะการดําเนิ น การธุ รกิ จภาค
พลังงานและสาธารณู ปโภคพื้นฐานเนื่ องจากต้องใช้เงินลงทุนสู ง โดยควรพิจารณาปั จจัยหลักๆ ได้แก่ สภาวะเศรษฐกิจ
สังคม การเมื อง กฎ ระเบี ยบ ข้อบังคับ สภาวะอุตสาหกรรมการแข่งขัน สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการลงทุ นที่
สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการลงทุนในธุ รกิจ จากการวิเคราะห์และประเมินอุปสรรคจากปั จจัยภายนอกต่อการขยายการ
เจริ ญ เติ บ โตและกําลังผลิ ตที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี่ ย งในด้านกลยุท ธ์ ที่ กระทบถึ งภารกิ จในการเพิ่ ม มู ลค่ากิ จการตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย และกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ดังนี้
- แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทย พ .ศ.2558-2579 (Power Development Plan: PDP 2015) มีการปรับ
สัดส่ วนเชื้อเพลิงเพื่อความสมดุลและความมัน่ คงของระบบพลังงาน จึงเป็ นข้อจํากัดที่ทาํ ให้บริ ษทั ไม่สามารถ
ขยายการเจริ ญ เติ บ โตในการลงทุ น โครงการผลิ ตไฟฟ้ าขนาดใหญ่ ในประเทศภายใน 10 ปี จากการปรั บ ลด
สัดส่ วนสําหรับโรงไฟฟ้ าก๊าซธรรมชาติจากร้อยละ 64 เหลือร้อยละ 50 ในขณะที่การสํารองไฟฟ้ าในระบบยังคง
อยูใ่ นระดับสู งคือไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 โอกาสที่มีคือการพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนซึ่ งเป็ นโครงการผลิต
ไฟฟ้ าขนาดเล็ก (SPP & VSPP) ที่มีการปรับสัดส่ วนเพิ่มขึ้น
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สภาวะเศรษฐกิจโลก กําลังเผชิญความไม่แน่นอนและความเสี่ ยงต่อการเจริ ญเติบโต เช่นความผันผวนของค่าเงิน
ความอ่อนไหวด้านราคานํ้ามัน การไหลของเงินลงทุน และการค้าขายที่เบาบางลง
ความผันผวนทางการเมือง ซึ่ งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ความไม่ชดั เจนของกฎระเบียบและกฎหมายใน
การดําเนินธุรกิจ
การแข่งขันที่มีความรุ นแรงมากยิ่งขึ้น จะเห็นได้วา่ มีการรุ กของนักลงทุนจีนในภูมิภาคเอเชียที่มีขอ้ ได้เปรี ยบทั้ง
ด้านเทคนิคและแหล่งเงินทุน รวมถึงการมีนกั ลงทุนจากหลากหลายธุรกิจที่สนใจเข้ามาลงทุนในธุรกิจพลังงาน
พัฒนาการของนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี ที่ มีผลกระทบต่อรู ปแบบการประกอบธุ รกิ จด้านพลังงาน เช่ น
Electrical Vehicle, Energy Storage System

3.2.2

ความเสี่ ยงจากความเพียงพอของปริมาณวัตถุดบิ
เนื่องจากเชื้อเพลิงชีวมวลถือเป็ นปัจจัยที่สาํ คัญสําหรับการดําเนินโครงการผลิตไฟฟ้ าชีวมวล หากโรงไฟฟ้ า
ชีวมวลไม่สามารถจัดหาเชื้อเพลิงได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่ อง โรงไฟฟ้ าก็จะไม่สามารถผลิตไฟฟ้ าได้เต็มกําลังการผลิต
ซึ่ งจะกระทบต่อรายได้และผลตอบแทนของโครงการ ทั้งนี้ทางบริ ษทั มีการทําข้อตกลงนอกเหนือจากการซื้ อวัตถุดิบที่มีอยู่
แล้วนั้น บริ ษทั ยังมีนโยบายที่จะเจรจาเพิ่มเติมกับผูข้ ายเชื้อเพลิงชีวมวลรายอื่นๆ เพื่อให้มนั่ ใจว่ามีปริ มาณวัตถุดิบเพียงต่อ
การผลิตไฟฟ้ า และเพื่อลดการพึ่งพิงจากการซื้ อวัตถุดิบจากผูข้ ายเพียงเจ้าเดียว ปั จจุบนั มีผขู ้ ายรายอื่นที่สามารถส่ งมอบ
สิ นค้า คือ เปลือกไม้ ในปริ มาณ และ ราคา ตามที่บริ ษทั สั่งซื้ อได้ นอกจากนี้ ยังมีการซื้ อชานอ้อยจากโรงงานนํ้าตาลใน
จังหวัดสระแก้วเข้ามาเป็ นเชื้อเพลิงเสริ ม ซึ่ งให้ค่าความร้อนเทียบกับควันฉุ น การใช้เชื้อเพลิงลดตํ่าลง และในปี 2563 จะมี
การศึกษาเรื่ องการนําใบอ้อยมาเป็ นเชื้ อเพลิงเสริ ม ซึ่ งการดําเนิ นงานในปี ที่ ผ่านมา บริ ษทั จัดหาเชื้ อเพลิงได้ท้ งั ปริ มาณ
คุณภาพ และราคาเป็ นไปตามแผนงาน และสามารถควบคุมต้นทุนการใช้เชื้อเพลิงต่อรายได้จากการขายไฟฟ้ าเทียบกับปี
2561 มีประสิ ทธิภาพดีข้ ึน
นอกจากนี้ ทางโครงการมี แ หล่งซื้ อ วัตถุ ดิ บ จากผูข้ ายรายอื่ น ที่ มี ค วามสามารถในการจัดหาเชื้ อ เพลิ งให้แ ก่
โครงการซึ่ งเพียงพอต่อความต้องการในปั จจุบนั ประกอบกับทางที มงานได้ศึกษาเกี่ยวกับชนิ ดของวัตถุดิบที่ จะใช้เป็ น
เชื้อเพลิงหลากหลายแบบเพื่อลดความเสี่ ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งในปั จจุบนั บริ ษทั มีสัญญาซื้ อวัตถุดิบกับผู้
จําหน่ ายรายใหม่อีกหลายราย ส่ งผลให้มนั่ ใจได้ว่าบริ ษทั จะมี แหล่งวัตถุดิบสําหรับใช้ในการผลิตไฟฟ้ าที่ เพียงพอ และ
บริ ษทั มีมาตรการรองรั บและเตรี ยมการเกี่ยวกับความเพียงพอของวัตถุดิบที่ ใช้ในการดําเนิ นโครงการโรงไฟฟ้ าชี วมวล
ดังนี้
- ร่ วมมือกับพันธมิตรในจังหวัดสระแก้ว และจังหวัดใกล้เคียงสําหรับการจัดหาวัตถุดิบ ได้แก่ เปลือกไม้ยคู า
ลิ ป ตัส และชิ้ น ไม้สับ และมี แ ผนที่ จะเปิ ดรั บ ซื้ อ เชื้ อเพลิ งในรั ศ มี ไม่ เกิ น 100 กิ โลเมตรรอบโรงไฟฟ้ าใน
อนาคต
- ร่ วมมื อกับพันธมิ ตรในจังหวัดชลบุ รี สําหรั บการจัดหาวัตถุดิบ ได้แก่ ใยทะลายปาล์ม และไฟเบอร์ และ
บริ ษทั ประเมินสถานการณ์ในอนาคต พบว่าปริ มาณเชื้อเพลิงมีไม่เพียงพอ และแนวโน้มราคาสู งขึ้น บริ ษทั
จะดําเนิ นการส่ งเสริ มเกษตรกรในจังหวัดสระแก้วเพื่อปลูกพืชพลังงานที่โตเร็ ว ได้แก่ ไผ่ยกั ษ์ และกระถิน
ยักษ์ เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั บริ ษทั ยังไม่พบปั ญหาการขาดแคลนวัตถุดิบดังกล่าว ประกอบกับราคา
เชื้อเพลิงมีแนวโน้มถูกลง
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้วางแผนจัดเก็บ Stock เชื้ อเพลิงล่วงหน้า ประมาณ 45 วัน หรื อเป็ นปริ มาณราว 15,000
ตัน และมี สถานที่เก็บเชื้ อเพลิงอยูภ่ ายในโครงการซึ่ งจะมัน่ ใจได้ว่าโครงการจะมีเชื้ อเพลิงเพียงพอสามารถขายไฟฟ้ าได้
ต่อเนื่องตลอดปี
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3.2.3

ความเสี่ ยงจากความผันผวนของราคาเชื้อเพลิงชีวมวล
เนื่องจากต้นทุนค่าเชื้อเพลิงถือเป็ นต้นทุนที่มีสัดส่ วนที่สูงสําหรับโรงไฟฟ้ าชีวมวล ดังนั้น หากราคาเชื้อเพลิง
ชี วมวลการปรั บ ตัวสู งขึ้ น จะส่ งผลกระทบต่อ กําไรจากการดําเนิ น งานได้ ทั้งนี้ ท างบริ ษ ัท มี การเตรี ยมเครื่ อ งจักรและ
อุปกรณ์ ที่รองรั บเชื้ อเพลิ งชี วมวลได้ในหลายประเภท ดังนั้น หากราคาเชื้ อเพลิงชี วมวลใดปรั บตัวสู งขึ้ น ก็สามารถใช้
ประเภทอื่นทดแทนกันได้และไม่ก่อให้เกิดความเสี ยหาย ทั้งนี้ ผบู้ ริ หารยังมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาเชื้อเพลิง
สมํ่าเสมอ โดยหากช่วงเวลาใดที่เชื้อเพลงชีวมวลหลักที่ตอ้ งใช้มีราคาตํ่า ก็จะซื้ อในปริ มาณที่เพิ่มขึ้น และเก็บสะสมไว้ในที่
เก็บเชื้อเพลิงทั้งในร่ มและกลางแจ้ง ซึ่ งการดําเนิ นงานดังกล่าวก็จะช่วยลดความเสี่ ยงด้านความผันผวนของราคาเชื้อเพลิง
ชีวมวลได้
3.2.4

ความเสี่ ยงจากความผันผวนของค่ าพลังงานความร้ อนจากเชื้อเพลิงชีวมวล
ทําให้กระทบต่อปริ มาณการผลิตไฟฟ้ า เนื่ องจากกระบวนการผลิตไฟฟ้ าจากเชื้อเพลิงชีวมวลนั้น มีการกําหนด
สมมติฐานในการคํานวณค่าความร้อนที่ ได้จากเชื้ อเพลิงชี วมวลแต่ละประเภท ดังนั้น จึ งอาจเกิ ดความเสี่ ยงจากค่าความ
ร้อนของเชื้อเพลิงชีวมวลจะไม่เป็ นไปตามประมาณการ ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อปริ มาณการผลิตกระแสไฟฟ้ าไม่เป็ นไปตาม
แผนที่ วางไว้ อย่างไรก็ตาม ก่ อ นการรั บ ซื้ อ เชื้ อ เพลิ งชี วมวล บริ ษ ัท มี การกําหนดคุ ณ ภาพของเชื้ อ เพลิ งชี วมวล ซึ่ งถ้า
เชื้อเพลิงมีคุณภาพตรงตามที่กาํ หนด จึงจะรับเชื้อเพลิงเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต นอกจากนี้ ยังมีการก่อสร้างโรงเก็บ
เชื้ อเพลิ ง เพื่อใช้เก็บเชื้ อเพลิ งชี วมวลฤดูฝน ซึ่ งจะช่ วยลดความเสี่ ยงจากความผันผวนของค่าพลังงานร้ อนที่ จะได้จาก
เชื้อเพลิงชีวมวลได้
3.2.5

ความเสี่ ยงด้ านภาพลักษณ์ องค์ กร
โดยบริ ษทั มีการติดตามและตรวจสอบการบริ หารความเสี่ ยงด้านภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างใกล้ชิดสมํ่าเสมอ
โดยตระหนักดีวา่ ภาพลักษณ์ขององค์กรเป็ นส่ วนสําคัญที่นาํ มาซึ่ งความยัง่ ยืนของธุ รกิจ บริ ษทั จึงมีแผนและมาตรการเชิง
รุ งและเชิงลึกในการป้ องกันลดโอกาสในการเกิดความเสี่ ยงและเตรี ยมแผนในการบรรเทาผลกระทบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยให้มี
ผลน้อยที่สุด ไม่วา่ จะเป็ นประเด็นของการต่อต้านของมวลชน ผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิ่ งแวดล้อม และประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาลตั้งแต่ก่อนเริ่ มการพัฒนา ระหว่างพัฒนาและการก่อสร้าง ช่วงการเดิ นเครื่ องเชิ งพาณิ ชย์
จนกระทัง่ สิ้ นสุ ดสัญญาและอาจจําเป็ นที่จะต้องมีมาตรการต่อเนื่ องหลังสิ้ นสุ ดโครงการเพื่อป้ องกันและสร้างความมัน่ ใจ
ว่าจะไม่มีเหตุการณ์อนั ไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กรในเชิงลบได้
3.3 ความเสี่ ยงของหุ้นกู้
3.3.1 ความเสี่ ยงด้ านเครดิต (Credit Risk)
ผูถ้ ือหุ น้ กูม้ ีความเสี่ ยงที่อาจจะไม่ได้รับชําระดอกเบี้ยหรื อเงินต้น ในกรณี ที่ธุรกิจและผลการดําเนินงานของผูอ้ อก
หุ น้ กูไ้ ม่เป็ นไปตามที่คาดหมาย หรื อทรัพย์สินของผูอ้ อกหุ ้นกู้ มีไม่เพียงพอต่อการชําระหนี้ ผูอ้ อกหุ ้นกูอ้ าจจะไม่สามารถ
ชําระดอกเบี้ ยหรื อชําระคืนเงินต้นหุ ้นกูช้ ุ ดนี้ หรื อเกิ ดเหตุผิดนัดชําระและผลของการผิดนัดชําระอื่นๆตามที่ ระบุ ไว้ใน
ข้อกําหนดสิ ทธิ ของหุ ้นกูข้ อ้ 11) ทั้งนี้ ผอู้ อกหุ ้นกูไ้ ม่ได้ประเมินความเสี่ ยงด้านเครดิต ผูล้ งทุนควรพิจารณาฐานะการเงิน
และความสามารถในการชําระหนี้ของผูอ้ อกหุ น้ กู้ จากข้อมูลที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายตราสารหนี้ และ
ร่ างหนังสื อชี้ชวน และควรติดตามข้อมูลข่าวสารของบริ ษทั ผูอ้ อกหุน้ กูอ้ ย่างต่อเนื่อง และผูอ้ อกหุน้ กูเ้ ป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย ผูล้ งทุ น จึ งสามารถติ ด ตามข้อ มู ลข่ าวสารของผูอ้ อกหุ ้น กู้ได้จากเว็บ ไซต์ตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงาน ก.ล.ต.) และ
สําหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหุน้ กูข้ องผูอ้ อกหุน้ กู้ ผูล้ งทุนสามารถขอข้อมูลที่เพิ่มเติมได้ที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
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3.3.2

ความเสี่ ยงด้ านราคา (Price Risk)
ราคาตลาดของหุ ้นกูน้ ้ นั อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายประการ ยกตัวอย่างเช่น ระดับอัตราดอกเบี้ย
ในตลาดการเงิน นโยบายของธนาคารแห่ งประเทศไทย สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อัตราเงินเฟ้ อ อายุของหุ ้นกูห้ รื ออุปสงค์
ส่ วนเกินหรื อส่ วนขาดของหุ ้นกู้ ดังนั้น ผูถ้ ือหุ ้นกูอ้ าจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาหุ ้นกู้ ในกรณี ที่มีการซื้ อ
ขายตราสารก่อนครบกําหนดไถ่ถอน อาทิ เมื่อผูถ้ ือหุ ้นกูต้ อ้ งการขายหุ ้นกูก้ ่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ ้นกู้ หุ ้นกูอ้ าจขาย
ได้ต่าํ กว่ามูลค่าที่ตราไว้หรื อราคาที่ซ้ื อมา ซึ่ งเป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด กล่าวคือ หากอัตรา
ดอกเบี้ยของตลาดสู งขึ้น ราคาหุ ้นกูจ้ ะลดลง ทั้งนี้ โดยทัว่ ไปราคาของหุ ้นกูท้ ี่มีอายุคงเหลือยาวกว่าจะได้รับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาดมากกว่า
3.3.3

ความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
ในกรณี ที่ผถู้ ือหุ ้นกูป้ ระสงค์จะขายหุ น้ กูใ้ นตลาดรองก่อนครบกําหนดไถ่ถอนผูถ้ ือหุ น้ กูอ้ าจไม่สามารถขายหุ ้นกู้
ได้ทนั ทีในราคาที่ตนเองต้องการ เนื่องจากการซื้ อขายเปลี่ยนมือของตราสารในตลาดรองอาจมีไม่มาก ทั้งนี้หากผูอ้ อกหุน้ กู้
ไม่ได้นาํ หุ ้นกูไ้ ปซื้ อขายในตลาดตราสารหนี้ (BEX) หรื อตลาดรองใดๆ อย่างไรก็ดี ผูถ้ ือหุ ้นกูส้ ามารถซื้ อขายหุ ้นกูใ้ น
ตลาดรองได้ที่ธนาคารพาณิ ชย์ บริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อนิติบุคคลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อนั เป็ นตราสารแห่งหนี้
นอกจากนี้ ผูถ้ ือหุ ้นกูจ้ ะไม่สามารถขายหุ ้นกูใ้ ห้แก่บุคคลใดๆ โดยทัว่ ไปได้ แต่จะถูกจํากัดให้ขายหรื อโอนหุ ้นกูไ้ ด้เฉพาะ
ภายในกลุ่ม ผูล้ งทุ นสถาบัน และผูล้ งทุ นรายใหญ่ เท่ านั้น เนื่ องจากผูอ้ อกหุ ้น กูไ้ ด้จดข้อจํากัดการโอนไว้กบั สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้จาํ กัดการโอนหุ ้นกูเ้ ฉพาะภายในกลุ่มผูล้ งทุนสถาบันและผูล้ งทุน
รายใหญ่ ตามประเภทและลักษณะที่ นิยามไว้ในข้อ 4 และข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่ กจ .4/2560 เรื่ อง การกําหนดบทนิยามผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ และผูล้ งทุนรายใหญ่ ฉบับวันที่
8 กุมภาพันธ์ พ .ศ.2560 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรื อใช้แทนที่)
3.3.4

ความเสี่ ยงทีเ่ กีย่ วกับหลักประกันหุ้นกู้) Collateral Risk)
3.3.4.1 ความเสี่ ยงเกีย่ วกับการขายทอดตลาด
ความเสี่ ยงในกรณี ที่มีการบังคับจํานองทรัพย์สินหลักประกันขายทอดตลาดเพื่อชําระหนี้ ตามเอกสารแนบท้าย
หมายเลข 1 ของข้อกําหนดสิ ทธิ ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กูแ้ ละผูถ้ ือหุน้ กูจ้ ะต้องดําเนินการตามวิธีการและเงื่อนไข ภายใต้ขอ้ กําหนด
สิ ทธิ สัญญาหลักประกันที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มิเช่นนั้น สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ กูท้ ี่เกี่ยวข้องในการได้รับชําระหนี้
ทั้งหมด หรื อบางส่ วนภายใต้หุน้ กูอ้ าจได้รับผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญ
เนื่ องจากมูลค่าหลักประกันซึ่ งประเมิ นโดยบริ ษทั สยามแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์ วิส จํากัด (“ผูป้ ระเมิน”) เมื่ อ
วันที่ 29 เมษายน พ .ศ.2563 ต่อมูลค่าหนี้ หุ้นกูอ้ ยูท่ ี่ระดับ 0.51 (ศูนย์จุดห้าหนึ่ ง) เท่า ซึ่ งอัตราส่ วนดังกล่าวไม่ได้ครอบคลุม
มู ล ค่ าหุ ้ น กู้ที่ อ อกและเสนอขายทั้ง หมด โดยหากเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ผิ ด นั ด ชํา ระหนี้ และมี ก ารบัง คับ จํานองทรั พ ย์สิ น
หลักประกันขายทอดตลาดเพื่อชําระหนี้ น้ นั หลักประกันดังกล่าวจะไม่สามารถครอบคลุมหนี้ สินทั้งหมดของหุ น้ กูท้ ี่เสนอ
ขายได้ ประกอบกับ มู ล ค่ าดังกล่ าวเป็ นมู ล ค่ าประเมิ น ซึ่ งเป็ นเพี ยงความเห็ น ของผูป้ ระเมิ น ณ วัน ที่ ป ระเมิ น เท่ านั้น
หลักประกันที่ อาจมี การถูกบังคับจํานองในอนาคตจะมี การขายทอดตลาดได้ในราคาเท่าใดจะขึ้ นอยู่กบั ภาวะตลาดใน
ขณะนั้น ซึ่ งกระบวนการบังคับจํานองจะต้องผ่านขั้นตอนใน ชั้นศาล รวมถึงทรัพย์ที่ใช้เป็ นหลักประกันในครั้งนี้มีมากกว่า
1 รายการ ดังนั้นกระบวนการบังคับจํานอง ดังกล่าวอาจต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนิ นการนานกว่าปกติทวั่ ไป นอกจากนี้
ยังมีความเสี่ ยงในการขายทอดตลาดหลักประกัน ซึ่ งมีโอกาสที่มูลค่าบังคับขายทอดตลาดตํ่ากว่ามูลค่าหนี้ หุน้ กู้ หรื อไม่มีผู้
ซื้ อ ทั้งนี้ หากเงิ นที่ ได้รับไม่เพียงพอกับมูลค่าหนี้ บริ ษทั จะต้องเป็ นผูช้ าํ ระหนี้ ส่วนที่ ยงั คงค้างให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นกูจ้ นหมด
ถึงแม้ผอู้ อกหุ ้นกูร้ ับรองว่าจะดําเนิ นการให้ผจู้ าํ นองจํานองทรัพย์สินที่เป็ นประกันภายใน 7 วัน (เจ็ดวัน) นับจากวันที่ปิด
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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การเสนอขาย อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหุ ้นกูน้ ้ ี ยงั คงมี ความเสี่ ยงที่ มูลค่าหลักประกันอาจลดลงซึ่ งเป็ น ผลมาจากการ
ลดลงของราคาตลาดของทรัพย์สิน และ/หรื อ ลดลงจากสาเหตุอื่นใดที่มิอาจคาดการณ์ได้ ณ วันที่ออกหุ ้นกู้ ทั้งนี้ ผอู ้ อกหุ ้น
กูจ้ ะต้องดํารงมูลค่าของทรัพย์สินที่เป็ นประกันตามสัญญาหลักประกันต่อมูลค่ารวมของ หุ ้นกูท้ ี่ยงั มิ ได้ไถ่ถอนทั้งหมด
ตลอดอายุหุ้น กู้ ไม่ น้อ ยกว่า 0.50 (ศูน ย์จุ ด ห้าศูน ย์) : 1 (หนึ่ ง) โดยหากมู ล ค่ าของทรั พ ย์สิ น ที่ เป็ นประกัน ตามสั ญ ญา
หลักประกันมี มูลค่าตามประเมิ นลดลงตํ่ากว่าที่ กาํ หนดไว้ในข้อกําหนดสิ ท ธิ (ข้อ 6.5) ผูอ้ อกหุ ้นกูจ้ ะต้องหาทรั พย์สิ น
ทดแทนมาเพิ่มเติ มตามที่ ได้รับความยินยอมจากผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกูโ้ ดยมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่ เป็ นประกัน ณ ขณะใด
ขณะหนึ่งจะต้องไม่นอ้ ยกว่าเงื่อนไขตามที่กาํ หนดไว้ในข้อกําหนดสิ ทธิ (ข้อ 6.3)
3.3.4.2 ความเสี่ ยงจากโครงสร้ างหนีส้ ิ นทีม่ หี ลักประกันเพียงบางส่ วน
ในการออกและเสนอขายหุ ้ น กู้ค รั้ งที่ 1/2563 “CWT21NA” มี ก ารออกและเสนอขายหุ ้ น กู้ร วมมู ล ค่ าทั้งสิ้ น
280,000,000 บาท ในขณะที่สินทรัพย์ที่เป็ นหลักประกันซึ่ งเป็ น ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง จํานวน 1 แปลง และที่ดินเปล่า
อีก 1 แปลง ตั้งอยูท่ ี่ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มีมูลค่าตามราคาประเมินอยูท่ ี่ 142,955,820 บาท ซึ่ ง
คิดเป็ นร้อยละ 0.51 (ศูนย์จุดหน้าหนึ่ ง) เท่า ของมูลหนี้ ในการออกและเสนอขายหุ ้นกูใ้ นครั้งนี้ โดยหากเกิดเหตุการณ์ผิด
นัดชําระหนี้ และมี การบังคับจํานองทรั พย์สินหลักประกันขายทอดตลาดเพื่อชําระหนี้ น้ ัน หลักประกันดังกล่าวจะไม่
สามารถครอบคลุมหนี้ สินทั้งหมดของหุ ้นกูท้ ี่ เสนอขายได้ ประกอบกับทรัพย์สินส่ วนใหญ่ ของกลุ่มบริ ษทั ฯ ติดภาระ
ผูกพันกับสถาบันทางการเงิน ทั้งนี้ หากอ้างอิงจากมูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีทรัพย์สิน
ในส่ วนที่เป็ น ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ (ไม่รวมอุปกรณ์สาํ นักงาน และเครื่ องตกแต่งสํานักงาน) รวมทั้งสิ้ น 2,556.90 ล้าน
บาท คิดเป็ นร้อยละ 98.63 ของมูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท้ งั หมด ซึ่ งสามารถแบ่งเป็ นส่ วนที่มีภาระผูกพัน (รวมส่ วนที่
จะนํามาใช้เป็ นหลักประกันในหุ น้ กูค้ รั้งนี้) จํานวน 2,421.64 ล้านบาท และส่ วนที่ปลอดภาระจํานวน 135.26 ล้านบาท โดย
ส่ วนที่ปลอดภาระคิดเป็ นร้อยละ 5.22 ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ทั้งหมด โดยส่ วนที่ปลอดภาระบริ ษทั ฯ คาดว่าจะต้อง
ใช้สาํ รองสําหรับขอรับวงเงินกูย้ มื เพิ่มเติมในการทําโครงการโรงกําจัดขยะจากสถาบันทางการเงิน ซึ่ งอาจก่อให้เกิดความ
เสี่ ยงหากมีการเรี ยกร้องหลักประกันเพิ่มเติม หรื อต้องจําหน่ายทรัพย์สินเพื่อชําระคืนเงินกูย้ มื
3.3.5

ความเสี่ ยงด้ านการดํารงอัตราส่ วนหนีส้ ิ นสุ ทธิต่อส่ วนของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้ สินสุ ทธิ ต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น (Net Debt to Equity Ratio) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ .ศ.2563
เท่ากับ 1.07 เท่า ทั้งนี้ ผูอ้ อกหุ ้นกูจ้ ะต้องดํารงไว้ซ่ ึ งอัตราส่ วนดังกล่าวในอัตราส่ วนไม่เกิน 3.0 : 1 (สามจุดศูนย์ต่อหนึ่ ง)
เท่า ณ วันสิ้ นงวดบัญชีในแต่ละไตรมาส หรื อ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชีในแต่ละปี ของบริ ษทั ตลอดอายุของหุ น้ กู้
อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ .ศ.2563 บริ ษทั ยังไม่มีกรณี ผดิ และยังไม่มีเหตุผิดนัด และสถานะของบริ ษทั
ยังเป็ นไปตามเงื่อนไขที่มีไว้กบั ธนาคารและเจ้าหนี้ต่างๆ นอกจากนี้ บริ ษทั มีนโยบายที่จะรักษาสัดส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้ รวม และ โครงสร้างเงินทุนให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม รวมทั้งพยายามรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและเพิ่มพันธมิตรกับ
สถาบันการเงินต่างๆ อีกด้วย
3.3.6

ความเสี่ ยงจากการไถ่ ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนด (Early Redemption Risk)
บริ ษทั มีสิทธิที่จะไถ่ถอนหุน้ กูค้ ืนก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ น้ กูไ้ ด้ (Call Option) ทั้งจํานวนหรื อบางส่ วนตาม
เงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในข้อกําหนดสิ ทธิของหุน้ กู้ โดยสิ ทธิดงั กล่าวเป็ นสิ ทธิ เฉพาะของบริ ษทั เท่านั้น ผูล้ งทุนจึงมีความเสี่ ยง
ในการได้รับ ชําระหนี้ คื นก่อนกําหนด ซึ่ งการไถ่ถอนหุ ้นกูด้ ังกล่าวบริ ษทั สามารถใช้สิ ท ธิ ชาํ ระคื น หนี้ หุ้นกูก้ ่อนครบ
กําหนดเริ่ มจาก วันครบรอบ (และรวมถึง) 6 (หก) เดือนของวันที่ออกหุ น้ กู้ (ซึ่ งได้แก่วนั ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ .ศ.2564) เป็ น
ต้นไป โดยวันที่จะมีการชําระคืนหนี้ เงินต้นหุ ้นกู้ ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนี ยม จะต้องตรงกับวันครบกําหนดชําระดอกเบี้ย
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(ไม่ว่างวดใด ๆ) เท่านั้น ทั้งนี้ การที่บริ ษทั จะใช้สิทธิ ไถ่ถอนหุ ้นกูห้ รื อไม่น้ นั ขึ้นอยูก่ บั การพิจารณาสภาวการณ์โดยรวม
และปั จจัยต่าง ๆ เป็ นหลัก อย่างไรก็ดี การไถ่ถอนหุ ้นกูก้ ่อนครบกําหนดดังกล่าว อาจทําให้ผลู้ งทุนไม่ได้รับผลตอบแทน
ตามที่ผลู ้ งทุนคาดไว้ และผูล้ งทุนยังได้รับความเสี่ ยงจากการลงทุนต่ออันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาดเงิน ซึ่ งจะส่ งผลให้ผลู้ งทุนไม่สามารถนําเงินต้นและดอกเบี้ยที่ได้รับจากการไถ่ถอนหุ น้ กูด้ งั กล่าวไปลงทุนต่อภายใน
อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังในระดับเดิมที่ได้รับ และยังส่ งผลต่อผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลงไปตามอัตราดอกเบี้ยนั้น ๆ
แม้วา่ บริ ษทั จะชําระค่าธรรมเนี ยมให้แก่ผถู้ ือหุ ้นกูใ้ นอัตราร้อยละ 0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของจํานวนเงินต้นของหุ ้นกูท้ ี่มี
การไถ่ถอนก็ตาม

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :
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บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

4. ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ลักษณะทรัพย์ สินทีส่ ํ าคัญ
สิ นทรัพย์ถาวรหลักของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี (ล้านบาท)
ขนาด
รายละเอียดทรัพย์ สิน
(ไร่ -งาน-วา) 31 ธ.ค. 2562
31 ธ.ค. 2563
1. ทีด่ นิ และส่ วนปรับปรุ งทีด่ นิ
1.1 ทีด่ นิ
โฉนดเลขที่ 2993 ที่ต้ งั ซ.ฟอกหนัง กม.30
0-1-00
1.70
1.70
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 3040 ที่ต้ งั ซ.ฟอกหนัง กม.30
0-1-00
1.70
1.70
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 5051 ที่ต้ งั ซ.ฟอกหนัง กม.30
0-1-00
1.70
1.70
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 5052 ที่ต้ งั ซ.ฟอกหนัง กม.30
0-1-00
1.70
1.70
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 6179 ที่ต้ งั ซ.ฟอกหนัง กม.30
0-0-72
1.22
1.22
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 7464 ที่ต้ งั ซ.ฟอกหนัง กม.30
1-0-10
6.97
6.97
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 264294 ที่ต้ งั ซ.ฟอกหนัง
0-3-09
5.25
5.25
กม.30 อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 15443 ที่ต้ งั โรงงานฟอกหนัง
0-0-74
1.63
1.63
ก.ม.30 (หอพัก) อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์

ภาระผูกพัน

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)
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ถูกจํานองเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับสถาบันการเงิน
วงเงินเท่ากับ 40 ล้านบาท

บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
รายละเอียดทรัพย์ สิน

แบบ 56-1

ขนาด
(ไร่ -งาน-วา)

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี (ล้านบาท)
31 ธ.ค. 2562
31 ธ.ค. 2563

โฉนดเลขที่ 7465 ที่ต้ งั ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ

3-1-42

โฉนดเลขที่ 7468 ที่ต้ งั ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ

1-1-15

6.70

6.70

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

โฉนดเลขที่ 35084 ที่ต้ งั โรงงานแพรกษา
(หอพัก) อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

1-1-04

9.07

9.07

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

โฉนดเลขที่ 106927 ที่ต้ งั เมืองใหม่
แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

0-0-84.4

2.45

2.45

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

โฉนดเลขที่ 106929 ที่ต้ งั เมืองใหม่
แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

0-0-54.7

1.59

1.59

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

โฉนดเลขที่ 106930 ที่ต้ งั เมืองใหม่
แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

0-0-50.0

1.45

1.45

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

โฉนดเลขที่ 106931 ที่ต้ งั เมืองใหม่
แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

0-0-80.0

2.32

2.32

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

โฉนดเลขที่ 62431 ที่ต้ งั โรงงานแพรกษา
(หอพัก) อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

0-0-83

1.49

1.49

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

โฉนดเลขที่ 96205 ที่ต้ งั หมู่บา้ นร่ มเย็น
บางปิ้ ง สมุทรปราการ

0-0-16

1.30

1.30

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

17.45

รับรองความถูกต้อง :

17.45

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์

ภาระผูกพัน

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

70

ถูกจํานองเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับสถาบันการเงิน
วงเงินเท่ากับ 100 ล้านบาท

ถูกจํานองเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับสถาบันการเงิน
วงเงินเท่ากับ 52 ล้านบาท

บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
รายละเอียดทรัพย์ สิน
โฉนดเลขที่ 7125 ที่ต้ งั ซ.ฟอกหนัง กม.30
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 7126 ที่ต้ งั ซ.ฟอกหนัง กม.30
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 7455 ที่ต้ งั ซ.ฟอกหนัง กม.30
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 7457 ที่ต้ งั ซ.ฟอกหนัง กม.30
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 7458 ที่ต้ งั ซ.ฟอกหนัง กม.30
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 7459 ที่ต้ งั ซ.ฟอกหนัง กม.30
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 7461 ที่ต้ งั ซ.ฟอกหนัง กม.30
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 7462 ที่ต้ งั ซ.ฟอกหนัง กม.30
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 7463 ที่ต้ งั ซ.ฟอกหนัง กม.30
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 4556 ที่ต้ งั โรงงานแพรกษา
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 82093 ที่ต้ งั โรงงานแพรกษา
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

แบบ 56-1

ขนาด
(ไร่ -งาน-วา)
2-0-13

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี (ล้านบาท)
31 ธ.ค. 2562
31 ธ.ค. 2563
13.82
13.82

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

1-2-07

10.32

10.32

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

7-2-23

51.39

51.39

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

2-0-35

14.20

14.20

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

2-0-19

13.92

13.92

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

2-0-34

14.18

14.18

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

1-0-30

7.31

7.31

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

2-0-60

14.62

14.62

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

2-0-00

13.60

13.60

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

9-2-83

69.89

69.89

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

9-0-37

65.47

65.47

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

รับรองความถูกต้อง :

ภาระผูกพัน

71

ถูกจํานองเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับสถาบันการเงิน
วงเงินเท่ากับ 203.24 ล้านบาท

ถูกจํานองเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับสถาบันการเงิน
วงเงินเท่ากับ 108 ล้านบาท

บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
รายละเอียดทรัพย์ สิน
โฉนดเลขที่ 15931 ที่ต้ งั โรงงานแพรกษา
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 81825 ที่ต้ งั โรงงานแพรกษา
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 77725 ที่ต้ งั โรงงานแพรกษา
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 82094 ที่ต้ งั โรงงานแพรกษา
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 95255 ที่ต้ งั โรงงานแพรกษา
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 81792 ที่ต้ งั ถนนสุ ขมุ วิท
กม.34 อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 264431 ที่ต้ งั ถนนสุ ขมุ วิท
กม.34 อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 124964 ที่ต้ งั อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 5180 ที่ต้ งั ต.ศาลาลําดวน
อ.เมือง จ.สระแก้ว
โฉนดเลขที่ 5185 ที่ต้ งั ต.ศาลาลําดวน
อ.เมือง จ.สระแก้ว
โฉนดเลขที่ 5186 ที่ต้ งั ต.ศาลาลําดวน
อ.เมือง จ.สระแก้ว

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

แบบ 56-1

ขนาด
(ไร่ -งาน-วา)
4-0-46

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี (ล้านบาท)
31 ธ.ค. 2562
31 ธ.ค. 2563
29.63
29.63

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

4-0-76

30.17

30.17

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

0-1-04

1.87

1.87

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

7-0-00

50.40

50.40

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

5-0-00

36.00

36.00

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

16-0-4

88.37

88.37

บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ (PALA)

2-2-51.3

16.82

16.82

บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ (PALA)

0-0-24.8

4.96

54-0-66

41.17

41.17

บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ (GP2)

02-02-63

2.39

2.39

บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ (GP2)

16-1-15

9.75

6.77

บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ (GP2)

รับรองความถูกต้อง :

4.96 บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ (CWTG)
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ภาระผูกพัน
ถูกจํานองเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับสถาบันการเงิน
วงเงินเท่ากับ 66 ล้านบาท
สํารองเพื่อเป็ นหลักประกันขอวงเงินสิ นเชื่อในอนาคต
สํารองเพื่อเป็ นหลักประกันขอวงเงินสิ นเชื่อในอนาคต
สํารองเพื่อเป็ นหลักประกันขอวงเงินสิ นเชื่อในอนาคต
สํารองเพื่อเป็ นหลักประกันขอวงเงินสิ นเชื่อในอนาคต
ใช้เป็ นหลักประกันในการออกและเสนอขายหุน้ กู้
ใช้เป็ นหลักประกันในการออกและเสนอขายหุน้ กู้
สํารองเพื่อเป็ นหลักประกันขอวงเงินสิ นเชื่อในอนาคต

ถูกจํานองเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับสถาบันการเงิน
วงเงินเท่ากับ 1,027.15 ล้านบาท

บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
รายละเอียดทรัพย์ สิน
โฉนดเลขที่ 79612 ที่ต้ งั ต.บ้านมะเกลือ
อ.เมือง จ.นครสวรรค์

แบบ 56-1

ขนาด
(ไร่ -งาน-วา)
15-1-61

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี (ล้านบาท)
31 ธ.ค. 2562
31 ธ.ค. 2563
2.98
3.08

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์
บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ (GP1)

ภาระผูกพัน
เพื่อเป็ นหลักประกันขอวงเงินสิ นเชื่อในอนาคต

30.00

30.00

บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ (BSF3)

ถูกจํานองเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับสถาบันการเงิน
วงเงินเท่ากับ 200 ล้านบาท

-

15.52

บริ ษทั ย่อยเช่าจากเทศบาลนคร
นครสวรรค์

บริ ษทั ย่อยเช่ามีภาระหนี้สินสําหรับสัญญาเช่ากับเทศบาล
ปี ที่ 1-3 จํานวน 1.00 ล้านบาทต่อปี และปรับค่าเช่า
เพิม่ ขึ้นในอัตราร้อยละ 10 ต่อปี ในทุกๆ 3 ปี

69.48

64.92

บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ (GP2)

ถูกจํานองรวมกับที่ดินเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับ
สถาบันการเงิน วงเงินเท่ากับ 1,027.15 ล้านบาท

18.21

20.00

บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ (BSF3)

ถูกจํานองรวมกับที่ดินเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับ
สถาบันการเงิน วงเงินเท่ากับ 200 ล้านบาท

รวมทีด่ นิ และส่ วนปรับปรุงทีด่ ิน

786.61

796.48

2. อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร

80.23

83.01

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

ถูกจํานองรวมกับที่ดินเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับ
สถาบันการเงิน วงเงินเท่ากับ 569.24 ล้านบาท

โฉนดเลขที่ 156555 ที่ต้ งั ต.บางกระเจ้า
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

153-2-55.50

1.2 ทีด่ นิ ภายใต้ สัญญาเช่ า
โฉนดเลขที่ 127929 ที่ต้ งั ต.บ้านมะเกลือ อ.
เมือง จ.นครสวรรค์
1.3 ส่ วนปรับปรุ งทีด่ ิน

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1.47

0.17 บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ (SKC)

-

1.70

1.15 บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ (PALA)

-

8.40

7.57 บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ (CWTG)

-

รับรองความถูกต้อง :
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มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี (ล้านบาท)
31 ธ.ค. 2562
31 ธ.ค. 2563
111.58
110.90

บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ (GP2)

ถูกจํานองรวมกับที่ดินเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับ
สถาบันการเงิน วงเงินเท่ากับ 1,027.15 ล้านบาท

50.63

48.30

บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ (BSF3)

ถูกจํานองรวมกับที่ดินเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับ
สถาบันการเงิน วงเงินเท่ากับ 200 ล้านบาท

รวมอาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร

253.34

251.78

3. เครื่องจักร

274.74

256.60

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

93.20
647.56

86.53
610.86

บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ (SKC)
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (GP2)

167.10

159.54

บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ (BSF3)

1,182.59

1,113.53

22.42
14.29
38.81
284.70

18.07
11.51
42.95
390.31

2,582.75

2,624.63

รายละเอียดทรัพย์ สิน

รวมเครื่องจักร
4. อุปกรณ์ สํานักงาน
5. เครื่องตกแต่ งสํ านักงาน
6. ยานพาหนะ
7. งานระหว่ างก่ อสร้ าง
รวมทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ขนาด
(ไร่ -งาน-วา)

รับรองความถูกต้อง :

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ

74

ภาระผูกพัน

ถูกคํ้าประกันกับสถาบันการเงิน วงเงินเท่ากับ 102.47
ล้านบาท
ถูกจํานองรวมกับที่ดินเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับ
สถาบันการเงิน วงเงินเท่ากับ 646.69ล้านบาท
ถูกจํานองรวมกับที่ดินเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับ
สถาบันการเงิน วงเงินเท่ากับ 200 ล้านบาท
ติดภาระผูกพันจํานวน 19.75 ล้านบาท
ถูกคํ้าประกันกับสถาบันการเงิน วงเงินเท่ากับ
75.82 ล้านบาท

บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

4.2 นโยบายการลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยคือ บริ ษทั พลาทรั พย์ จํากัด, บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด และ
บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด จํานวนรวม 580.02 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนการถือหุ ้นของบริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด ร้อยละ
100.00 บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด ร้อยละ 100.00 และบริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัดร้อยละ 50.01 ทั้งนี้ บริ ษทั ได้แต่งตั้ง
กรรมการของบริ ษทั เข้าเป็ นกรรมการของบริ ษทั ย่อย เพื่อทําหน้าที่ในการควบคุมและดูแลการดําเนินงานในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ล้านบาท
บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด (ราคาทุน)
80.00
หัก ค่าเผือ่ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
เงินลงทุนวิธีราคาทุน
80.00

บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด
หัก ค่าเผือ่ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
เงินลงทุนวิธีราคาทุน

ล้านบาท
400.00
400.00

บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด
หัก ค่าเผือ่ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
เงินลงทุนวิธีราคาทุน

ล้านบาท
200.04
200.04

บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี จํากัด
หัก ค่าเผือ่ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
เงินลงทุนวิธีราคาทุน

ล้านบาท
1.00
1.00

บริษัท พลาทรัพย์ จํากัด
ในปี 2539 บริ ษทั ได้เข้าลงทุนในบริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด ในสัดส่ วนร้อยละ 60 ของจํานวนหุ ้นทั้งหมด จากการชักชวน
โดยบริ ษทั เลทเธอร์ ไลน์ โปรดักส์ จํากัด ผูป้ ระกอบธุ รกิ จเกี่ ยวกับหนังสัตว์ที่เข้าลงทุ นร่ วมกับบริ ษทั และถือหุ ้นในบริ ษทั
พลาทรัพย์ จํากัด ในสัดส่ วนร้อยละ 40 ของจํานวนหุ น้ ทั้งหมด
ในปี 2540 บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด ประสบภาวะขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 152.76 ล้านบาท ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อ
ฐานะทางการเงินและผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวอย่างมีนยั สําคัญ จึงส่ งผลให้บริ ษทั มีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของ
เงินลงทุนในบริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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ในปี 2547 บริ ษั ท ได้ ล งทุ น เพิ่ ม ใน บริ ษั ท พลาทรั พ ย์ จํ า กั ด โดยซื้ อคื น หุ ้ น ในส่ วนที่ บริ ษั ท เลทเธอร์ ไ ลน์
โปรดักส์ จํากัด ค้างชําระเป็ นจํานวนเงินประมาณ 26.40 ล้านบาท และบริ ษทั ได้ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนอีกจํานวน 3 ล้านหุ ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็ นจํานวนเงินรวม 30 ล้านบาท ทําให้บริ ษทั มีสัดส่ วนการถือหุ ้นใน บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัดเพิ่มขึ้น
เป็ นสัดส่ วนร้อยละ 85.60 ของจํานวนหุน้ ทั้งหมด
ในปี 2548 บริ ษทั ได้ซ้ื อหุ ้นของ บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด เพิ่มเติมจากบริ ษทั เลทเธอร์ ไลน์ โปรดักส์ จํากัด เป็ นจํานวนเงิน
21,599,930 บาท ส่ งผลให้บ ริ ษ ทั มี สัดส่ วนการถื อ หุ ้น ในบริ ษ ทั พลาทรั พย์ จํากัด ในสัดส่ วนร้ อ ยละ 100.00 ของจํานวนหุ ้น
ทั้งหมด เนื่ องจากคณะกรรมการบริ ษทั ได้เล็งเห็นถึงผลการดําเนิ นงานที่มีแนวโน้มที่ดีข้ ึนของ บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด ซึ่ งได้มี
ส่ วนช่วยสนับสนุนการขยายธุรกิจของบริ ษทั ได้เป็ นอย่างดีในช่วงที่ผา่ นมา ประกอบกับในอดีตที่ผา่ นมา บริ ษทั ในฐานะผูถ้ ือหุ น้
รายใหญ่ซ่ ึ งมีฐานะทางการเงินที่มนั่ คงได้มีส่วนช่วยสนับสนุนทางการเงินและการคํ้าประกันเงินกูใ้ ห้แก่ บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด
มาตลอดแต่เพียงผูเ้ ดียว และเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุ ดแก่บริ ษทั ทั้งในแง่ของความเสี่ ยงและผลตอบแทน
ในปี 2550 บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด ได้เปลี่ยนนโยบายทางธุ รกิจ เป็ นการให้เช่าพื้นที่แทน และมีผลประกอบที่ เป็ นกําไร
สุ ทธิ เรื่ อยมาตั้งแต่ปี 2557 ทําให้บริ ษทั มีการโอนกลับค่าเผื่อด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด เรื่ อยมา จนในปี
2562 บริ ษทั ได้มีค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด เหลืออยูเ่ ป็ นจํานวน 3.90 ล้านบาท เนื่ องจากในปี
2562 บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด มีรายได้และกําไรสุ ทธิ เท่ากับ 34.37 ล้านบาท และ 6.74 ล้านบาท ตามลําดับ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อ
เทียบกับปี 2561 ที่มีค่าเท่ากับ 33.07 ล้านบาท และ 5.80 ล้านบาท ตามลําดับ จึงส่ งผลให้มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ (Net Realisable
Value : NRV) ของเงินลงทุนในบริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด เพิ่มขึ้น บริ ษทั จึงได้พิจารณาตั้งสํารองเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
ลดลง 20.00 ล้านบาท และเมื่อปี 2563 บริ ษทั ได้โอนกลับค่าด้อยค่าการลงทุนในบริ ษทั ย่อยจํานวน 3.90 ล้านบาท และไม่มีการ
ตั้งด้อยค่าเงินลงทุนดังกล่าว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด ยังคงดําเนิ นงานเป็ นปกติ และผูเ้ ช่าพื้นที่ยงั คงมีการเช่าอย่างต่อเนื่ องไม่
มีการยกเลิกสัญญาเช่าแต่อย่างใด
งบการเงินแบบย่ อของบริษัท พลาทรัพย์ จํากัด
งบแสดงฐานะการเงินแบบย่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้

พ.ศ. 2563
2,702
5,095
108,039
(24,632)
(6,732)
84,470

(หน่วย : พันบาท)
พ.ศ. 2562
594
6,704
108,357
(30,753)
(6,732)
77,576

งบกําไรขาดทุนแบบย่อสํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
กําไร (ขาดทุน)สุ ทธิสาํ หรับปี

พ.ศ. 2563
34,921
28,027
6,894

พ.ศ. 2562
34,384
27,642
6,742

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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งบกระแสเงินสดแบบย่อสํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ

พ.ศ. 2563
7,801
14,356
(5,709)
2,106

พ.ศ. 2562
6,776
17,660
(10,879)
(4,084)

บริษัท ชัยวัฒนา กรีน จํากัด
เมื่ อวันที่ 6 กันยายน 2559 บริ ษทั ได้เข้าลงทุนซื้ อหุ ้นจากผูถ้ ือหุ ้นเดิ มในสัดส่ วนร้อยละ 100 ของ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น
จํากัด ตั้งอยูท่ ี่ เลขที่ 419 หมู่ที่ 6 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ เพื่อประกอบธุ รกิจลงทุนในกลุ่มพลังงาน
ทดแทนโดยมีทุนจดทะเบียน 400,000,000 บาท หุน้ สามัญ 40,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
นอกจากนี้บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด ได้มีการลงทุนในบริ ษทั ย่อยเพิ่มเติมดังนี้คือ
 บริ ษ ทั ชัยวัฒ นากรี น แมนเนจเม้น ท์ จํากัด ประกอบกิ จการให้ค าํ ปรึ กษาด้านการบริ ห ารจัดการโครงการพลังงาน
ทดแทน ลงทุนในสัดส่ วน 100%
 บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 1 จํากัด ประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้ าจากเชื้อเพลิงขยะ ลงทุนในสัดส่ วน 100%
 บริ ษทั ชัยวัฒนาเอ็กพอร์ ต จํากัด ประกอบกิจการส่ งออกชิ้นไม้สับ ลงทุนในสัดส่ วน 80%
 บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จํากัด ประกอบกิจการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ าชีวมวล ลงทุนในสัดส่ วน 100%
 บริ ษทั บลูโซล่าร์ ฟาร์ม 3 จํากัด ประกอบกิจการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ลงทุนในสัดส่ วน 60%
งบการเงินรวมแบบย่อของบริษัท ชัยวัฒนา กรีน จํากัด
งบแสดงฐานะการเงินแบบย่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้

พ.ศ. 2563
18,869
155,443
1,362,959
(123,189)
(1,108,150)
305,932

(หน่วย : พันบาท)
พ.ศ. 2562
9,940
165,827
1,414,568
(145,107)
(1,087,472)
347,817

งบกําไรขาดทุนแบบย่อสํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
กําไร (ขาดทุน)สุ ทธิสาํ หรับปี

พ.ศ. 2563
350,183
(327,616)
22,067

พ.ศ. 2562
348,735
(336,171)
15,493

งบกระแสเงินสดแบบย่อสํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ

พ.ศ. 2563
101,023
(47,764)
(44,329)
8,930

พ.ศ. 2562
110,709
(11,942)
(98,808)
(41)

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :
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บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จํากัด
เมื่ อวันที่ 3 เมษายน พ .ศ.2561 บริ ษทั ได้เข้าลงทุ นในบริ ษทั สกุลฎ์ซี อิ นโนเวชัน่ จํากัด โดยซื้ อหุ ้นจากผูถ้ ือหุ ้นเดิ มใน
สัดส่ วนร้อยละ 50.01 ของบริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท หุ ้นสามัญ 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 จาก
ทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม 1,000,000 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นใหม่ เท่ า กับ 200,000,000 บาท แบ่ ง ออกเป็ นหุ ้ น สามัญ จํา นวน
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
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ครั้งที่ 6/2563 ได้มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษทั เข้าลงทุนเพิ่มเติม
ในบริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด เนื่ องจากบริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด มี ความจําเป็ นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียน และ
สําหรับชําระค่าแม่พิมพ์รถบัส ทางบริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด จึงได้มีมติเรี ยกเพิ่มทุนจาก 200 ล้านบาท เป็ น 400 ล้านบาท
สําหรับใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน ส่ งผลให้บริ ษทั จะต้องเข้าซื้ อหุ น้ เพิ่มทุนดังกล่าวของบริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด เพื่อรักษา
สัดส่ วนการถือหุ ้นเดิม ซึ่ งคิดเป็ นจํานวน 1,000,200 หุ ้น ในราคาหุ ้นละ 100 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 100,200,000 บาท โดยบริ ษทั
ได้เข้าทําสัญญาซื้ อหุ น้ เพิ่มทุนและดําเนินการเพิ่มทุนเรี ยบร้อยแล้วในเดือนเมษายน 2563 ส่ งผลให้บริ ษทั ถือหุ น้ ในบริ ษทั สกุลฎ์ซี
อินโนเวชัน่ จํากัด จํานวน 2,000,400 หุน้ มูลค่าหุ น้ ละ 100 บาท รวมเป็ นเงินลงทุนจํานวน 200,040,000 บาท
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

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :
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บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

งบการเงินแบบย่ อของบริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จํากัด
งบแสดงฐานะการเงินแบบย่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ที่ถือโดยบริ ษทั
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

พ.ศ. 2563
9,202
55,934
487,136
(159,857)
(90,495)
(151,191)
(150,729)

(หน่วย : พันบาท)
พ.ศ. 2562
20,253
73,716
391,483
(173,599)
(164,061)
(74,116)
(73,676)

งบกําไรขาดทุนแบบย่อสํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
กําไร (ขาดทุน)สุ ทธิ สาํ หรับปี

พ.ศ. 2563
33,365
(79,222)
(45,857)

พ.ศ. 2562
121,260
(150,876)
(29,616)

งบกระแสเงินสดแบบย่อสํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ

พ.ศ. 2563
(30,425)
(87,792)
107,166
(11,051)

พ.ศ. 2562
(27,647)
(160,103)
183,295
(4,455)

ในระหว่างปี 2562 บริ ษทั ได้เสร็ จสิ้ นการวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้ สินที่รับมาด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ
วันที่ซ้ื อ โดยมีมูลค่ายุติธรรมไม่แตกต่างอย่างมีสาระสําคัญ กลุ่มบริ ษทั จึงไม่ได้ปรับปรุ งประมาณการที่เคยรับรู้ไว้ ณ วันที่รับ
กิจการ
และสําหรับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย สุ ทธิ ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริษทั
ทุนชําระแล้ว

สัดส่ วนเงินลงทุน

เงินลงทุนวิธีราคาทุน

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
บริษทั

ประเภทกิจการ

บริษทั ย่ อยทางตรง

พ .ศ.2563

พ .ศ.2562

พ .ศ.2563

พ .ศ.2562

พ .ศ.2563

พ .ศ.2562

บริษทั พลาทรัพย์ จํากัด

ให้ เช่ าอสังหาริมทรัพย์

80,000

80,000

100%

100%

80,000

80,000

บริษทั ชัยวัฒนา กรีน จํากัด

ลงทุนในธุรกิจพลังงาน

400,000

400,000

100%

100%

400,000

400,000

บริษทั สกุลฎ์ ซี อินโนเวชั่น จํากัด

ออกแบบและจําหน่ ายยานพาหนะ

400,000

200,000

50.01%

50.01%

บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ จํากัด

โรงฟอกหนัง

1,000

-

100%

-

200,040
1,000
681,040
681,040

100,020
580,020
(3,899)
576,121

หัก ค่ าเผือ่ การด้ อยค่าของเงินลงทุน
สุ ทธิ

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :
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บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

สําหรับเงินลงทุนในบริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด นั้น เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ .ศ.2559 บริ ษทั ได้เข้าลงทุนโดยซื้ อหุ น้ จากผู ้
ถือหุน้ เดิมในสัดส่ วนร้อยละ 100 ของบริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนในกลุ่มพลังงานทดแทน โดยมีทุนจด
ทะเบียน 400,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ 40,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท และบริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้มีการลงทุนใน
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมเพิ่มเติมในปี 2559 และ 2560 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่ วย : พันบาท)
ทุนชําระแล้ ว

บริษทั

สัดส่ วนเงินลงทุน

เงินลงทุนวิธีราคาทุน

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

พ .ศ.2563 พ .ศ.2562 พ .ศ.2563

พ .ศ.2562 พ .ศ.2563

พ .ศ.2562

ประเภทกิจการ

บริษทั ย่อยทางอ้ อม

5,000

1,000

100%

100%

5,000

1,000

25,500
10,000
300,000
120,000

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

100%
80%
100%
60%

75%
80%
100%
49%

25,500
9,600
370,000
72,000
482,100

9,938
9,600
370,000
58,800
449,338

บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น แมนเนจเม้นท์ จํากัด ประกอบกิจการให้ คาํ ปรึกษา
ด้ านการบริหารจัดการโครงการ
พลังงานทดแทน

บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 1 จํากัด
บริ ษทั ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ต จํากัด
บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จํากัด
บริ ษทั บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จํากัด

ผลิตพลังงานไฟฟ้ าจากเชื้อเพลิงขยะ
ส่ งออกชิ้นไม้ สับ
ผลิตและจําหน่ ายไฟฟ้า
ผลิตและจําหน่ ายไฟฟ้า

รวม

เงินลงทุนในบริ ษทั ชัยวัฒนา กรีน แมนเนจเม้ นท์ จํากัด
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 บริ ษทั ย่อยคือ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด ได้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อยทางอ้อม คือ บริ ษทั ชัยวัฒนา
กรี น แมนเนจเม้น ท์ จํากัด เพื่ อประกอบธุ รกิ จให้ค าํ ปรึ กษาด้านการบริ ห ารจัดการโครงการพลังงานทดแทน โดยมี ทุ น จด
ทะเบี ยน 1,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ 100,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท บริ ษทั ย่อยได้ลงทุนร้อยละ 100 ในบริ ษทั ย่อย
ทางอ้อมดังกล่าว
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น แมนเนจเม้นท์ จํากัด ได้รับการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 4 ล้านบาท
จากทุนจดทะเบี ยนเดิ มจํานวน 1 ล้านบาท เป็ นทุนจดทะเบี ยนใหม่เท่ากับจํานวน 5 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญจํานวน
500,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 10 บาท ซึ่ งบริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด ได้ลงทุนในหุ น้ สามัญเพิ่มทุนในบริ ษทั ย่อยนี้ ทั้งนี้ เพื่อบริ หาร
สัดส่ วนการการถือหุน้ เดิมในบริ ษทั ย่อย
งบการเงินแบบย่อของบริษัท ชัยวัฒนา กรีน แมนเนจเม้ นท์ จํากัด
งบแสดงฐานะการเงินแบบย่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

พ.ศ. 2563
4,491
5
1,867
(896)
(1,123)
4,344

รับรองความถูกต้อง :

(หน่วย : พันบาท)
พ.ศ. 2562
2,357
3,202
25
7,617
83
(4,474)

80

บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

งบกําไรขาดทุนแบบย่อสํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
กําไร (ขาดทุน)สุ ทธิสาํ หรับปี

พ.ศ. 2563
11,350
6,528
4,822

พ.ศ. 2562
11,343
7,842
6,431

งบกระแสเงินสดแบบย่อสํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ

พ.ศ. 2563
5,732
(493)
(3,104)
2,134

พ.ศ. 2562
7,503
(7,000)
503

เงินลงทุนในบริ ษทั เวสท์ แมนเนจเม้ นท์ 1 จํากัด
เมื่ อวันที่ 8 สิ งหาคม พ .ศ.2559 บริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด ได้เข้าลงทุ นโดยซื้ อหุ ้นจากผูถ้ ือหุ ้นเดิ มใน
สัดส่ วนร้อยละ 75 ของบริ ษทั เวสท์ แมนเนจเม้นท์ 1 จํากัด เพื่อประกอบธุ รกิจคัดแยกและจัดการขยะเพื่อเป็ นเชื้อเพลิงจําหน่าย
ให้กบั โรงไฟฟ้ า โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ต่อมา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ .ศ.2562 บริ ษทั ได้ชาํ ระบัญชีแล้วเสร็ จ โดย ณ วันดังกล่าว บริ ษทั มีหนี้ สินสู งกว่าสิ นทรัพย์เป็ น
จํานวนเงิน 0.84 ล้านบาท ทําให้บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด ไม่ได้รับเงินคืนทุนในบริ ษทั ณ วันที่ชาํ ระบัญชี
เงินลงทุนในบริ ษทั กรีน เพาเวอร์ 1 จํากัด
เมื่ อวันที่ 8 สิ งหาคม พ .ศ.2559 บริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด ได้เข้าลงทุ นโดยซื้ อหุ ้นจากผูถ้ ือหุ ้นเดิ มใน
สัดส่ วนร้ อ ยละ 75 ของบริ ษ ทั กรี น เพาเวอร์ 1 จํากัด เพื่ อประกอบธุ รกิ จผลิ ตพลังงานไฟฟ้ าจากเชื้ อ เพลิ งขยะ โดยมี ทุ น จด
ทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 100,000 หุน้ มูลค่าหุ น้ ละ 10 บาท
ต่อมาเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ .ศ.2559 บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 1 จํากัด ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 49,000,000 บาท
จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม 1,000,000 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นใหม่ เท่ า กับ 50,000,000 บาท แบ่ ง ออกเป็ นหุ ้ น สามัญ จํา นวน
5,000,000 หุน้ มูลค่าหุ น้ ละ 10 บาท โดยเรี ยกชําระค่าหุ น้ 2.50 บาทต่อหุ น้ บริ ษทั ย่อยได้ลงทุนในหุ น้ สามัญเพิ่มทุนในบริ ษทั ย่อย
ทางอ้อมดังกล่าวในสัดส่ วนร้อยละ 75 ทั้งนี้เพื่อรักษาสัดส่ วนการถือหุน้ เดิมในบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด ได้เข้าลงทุนเพิ่มเติมในหุ ้น บริ ษทั กรี นเพาเวอร์ 1 จํากัด โดยซื้ อ
หุ น้ จากผูถ้ ือหุ น้ เดิมในสัดส่ วนร้อยละ 25 ของทุนที่ชาํ ระแล้วของ บริ ษทั กรี นเพาเวอร์ 1 จํากัด คิดเป็ นจํานวนหุ ้น 1,224,510 หุ น้
ราคาหุน้ ละ 2.50 บาท และจํานวนหุน้ 24,990 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 10 บาทคิดเป็ นจํานวนเงิน 3.31 ล้านบาท ส่ งผลให้บริ ษทั
ชัยวัฒนา กรี น จํากัด ถือหุน้ ในสัดส่ วน 100%
ต่อมาเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด ได้จ่ายชําระค่าหุ ้นที่เรี ยกเพิ่มเติมจากบริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 1
จํากัด เป็ นจํานวนหุ น้ 4,900,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 2.50 บาท คิดเป็ นเงิน 12.25 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อรักษาสัดส่ วนการถือหุ น้ เดิมใน
บริ ษทั

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :

81

บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

งบการเงินแบบย่ อของบริษัท กรีน เพาเวอร์ 1 จํากัด
(หน่วย : พันบาท)
พ.ศ. 2562

งบแสดงฐานะการเงินแบบย่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้

พ.ศ. 2563
4,730
2,348
56,933
(1,234)
(57,518)
5,259

งบกําไรขาดทุนแบบย่อสํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
กําไร (ขาดทุน)สุ ทธิสาํ หรับปี

พ.ศ. 2563
184
(8,121)
(7,937)

พ.ศ. 2562

งบกระแสเงินสดแบบย่อสํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ

พ.ศ. 2563
(8,263)
(38,286)
51,172
4,722

พ.ศ. 2562
(32)
(32)

7
487
2,981
2,603
865

(363)
(363)

เงินลงทุนในบริ ษทั ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ ต จํากัด
เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ .ศ.2559 บริ ษทั ได้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ ต จํากัด เพื่อดําเนิ นธุ รกิจส่ งออก
ชิ้นไม้สับจากยูคาลิปตัสไปยังต่างประเทศ โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ น้ สามัญ 100,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 10
บาท บริ ษทั ได้ลงทุนร้อยละ 80 ในบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
ต่อมาเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ .ศ.2559 บริ ษทั ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ ต จํากัด ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 9,000,000 บาท
จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม 1,000,000 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นใหม่ เท่ า กับ 10,000,000 บาท แบ่ ง ออกเป็ นหุ ้ น สามัญ จํา นวน
1,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท บริ ษทั ได้ลงทุนในหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวในสัดส่ วนร้อยละ 80 ทั้งนี้ เพื่อ
รักษาสัดส่ วนการถือหุน้ เดิมในบริ ษทั ย่อย
ต่อมาเมื่อวันที่ 29 สิ งหาคม พ .ศ.2559 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด ครั้งที่
19/2559 ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ ให้ จั ด โค รงส ร้ างก ารบ ริ ห ารงาน ให ม่ จึ งอ นุ มั ติ ให้ เป ลี่ ยน แ ป ล งผู้ ถื อ หุ ้ น จาก บ ริ ษั ท
ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นธุ รกิจลงทุนให้อยูภ่ ายใต้การถือหุ ้นของบริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น เพาเวอร์ จํากัด
ในกลุ่มบริ 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 เมื่อเทียบกับเงินดอล
ล่าร์สหรัฐส่ งผลให้มีผลประกอบการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :

82

บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

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 น้ สามัญ 10,000 หุ น้ มูลค่า
หุ น้ ละ 100 บาท
ข้อมูลของสิ่ งตอบแทนทั้งหมดที่โอนให้และมูลค่าที่รับรู้สาํ หรับสิ นทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาแต่ละประเภทที่สาํ คัญ
มีดงั นี้
สิ นทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมา
(หน่ วย : บาท)
3,116
1,284,014
1,600,000
2,887,130
67,112,870
70,000,000

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

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ .ศ.2559 บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จํากัด ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 59,000,000 บาท จากทุน
จดทะเบี ยนเดิ ม 1,000,000 บาท เป็ นทุ นจดทะเบี ยนใหม่เท่ากับ 60,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญ จํานวน 600,000 หุ ้น
มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท บริ ษทั ย่อยได้ลงทุ นในหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวในสัดส่ วนร้อยละ 100 ทั้งนี้ เพื่อรักษา
สัดส่ วนการถือหุน้ เดิมในบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ .ศ.2560 บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จํากัด ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 240 ล้านบาท จากทุน
จดทะเบียนเดิม จํานวน 60 ล้านบาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน 300 ล้านบาท โดยเรี ยกชําระค่าหุน้ 25 บาทต่อหุน้
ต่อมาในเดือนสิ งหาคม พ .ศ.2560 บริ ษทั ได้เรี ยกชําระค่าหุ ้นเพิ่มเติมจํานวน 75 ล้านบาท และบริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด
ได้ชาํ ระค่าหุ น้ ที่เรี ยกเพิ่มเติมดังกล่าวแล้วทั้งจํานวน
อย่างไรก็ตาม ณ ปั จจุบนั บริ ษทั ได้นาํ ใบหุ ้นของบริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จํากัด ไปเป็ นหลักประกันวงเงินสิ นเชื่อระยะยาว
กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง
งบการเงินแบบย่ อของบริษัท กรีน เพาเวอร์ 2 จํากัด
(หน่วย : พันบาท)
งบแสดงฐานะการเงินแบบย่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
12
15
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
124,495
125,469
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
853,922
899,596
หนี้สินหมุนเวียน
(81,842)
113,891
หนี้สินไม่หมุนเวียน
(549,515)
603,231
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
347,072
307,943
งบกําไรขาดทุนแบบย่อสํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
กําไร (ขาดทุน)สุ ทธิ สาํ หรับปี

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :

พ.ศ. 2563
298,424
(254,293)
44,131

พ.ศ. 2562
301,822
266,315
35,442
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งบกระแสเงินสดแบบย่อสํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ

พ.ศ. 2563
84,330
(4,644)
(99,688)
(2)

พ.ศ. 2562
88,101
(8,418)
(79,688)
(5)

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 ้นเดิมใน
สัดส่ วนร้อยละ 49 ของบริ ษทั บลูโซลาร์ ฟาร์ ม 3 จํากัด โดยมีทุนจดทะเบี ยน 120,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ 1,200,000
หุน้ มูลค่าหุ น้ ละ 100
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด ได้เข้าลงทุนเพิ่มเติมในหุ ้นบริ ษทั บลูโซลาร์ ฟาร์ ม 3 จํากัด โดยซื้ อ
หุ ้นจากผูถ้ ือหุ ้นเดิมในสัดส่ วนร้อยละ 11 ของทุนที่ ชาํ ระแล้วของบริ ษทั บลูโซลาร์ ฟาร์ ม 3 จํากัด คิดเป็ นจํานวนหุ ้น 132,000
หุ น้ ในราคาหุ น้ ละ 100 บาท รวมเป็ นเงิน 13.20 ล้านบาท ส่ งผลให้ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด ถือหุ น้ ในสัดส่ วนร้อยละ 60 ใน
บริ ษทั ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนั บริ ษทั ได้นาํ ใบหุน้ ไปเป็ นหลักประกันวงเงินสิ นเชื่อระยะยาวกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ ง
งบการเงินแบบย่ อของบริษัท บลูโซลาร์ ฟาร์ ม 3 จํากัด
งบแสดงฐานะการเงินแบบย่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ที่ถือโดยบริ ษทั
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

พ.ศ. 2563
12,779
15,004
301,370
(20,643)
(164,299)
(86,527)
(57,684)

(หน่วย : พันบาท)
พ.ศ. 2562
11,712
16,649
313,773
24,050
183,013
66,185
68,886

งบกําไรขาดทุนแบบย่อสํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
กําไร (ขาดทุน)สุ ทธิสาํ หรับปี

พ.ศ. 2563
41,943
(32,803)
9,140

พ.ศ. 2562
41,959
(34,520)
7,439

งบกระแสเงินสดแบบย่อสํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ

พ.ศ. 2563
19,175
12
(18,120)
1,067

พ.ศ. 2562
21,020
(110)
(18,030)
2,880

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :
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นอกจากนี้บริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและเงินลงทุนอื่นดังนี้
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 ตามสัญญา
ร่ วมทุนระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั เอ็นเอชเค สปริ ง (ประเทศไทย) จํากัด โดยมีทุนจดทะเบียน 3,658,000 ดอลลาร์ สหรัฐ แบ่งเป็ น
หุ ้นสามัญ 365,800 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 ดอลลาร์ สหรัฐ ตั้งแต่วนั ที่ 10 กรกฎาคม 2558 บริ ษทั ได้จ่ายชําระเงินลงทุนในบริ ษทั ที่
จัดตั้งใหม่ดงั กล่าวเป็ นจํานวน 914,500 ดอลลาร์ สหรัฐ (จํานวน 91,450 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 ดอลลาร์ สหรัฐ) คิดเป็ นสัดส่ วนการ
ลงทุนเท่ากับร้อยละ 25 ของจํานวนหุน้ ทั้งหมดของบริ ษทั
ในปี พ.ศ. 2561 เนื่องจากบริ ษทั เอ็นเอชเค สปริ ง (กัมพูชา) จํากัด ประสบภาวะขาดทุนจากการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง บริ ษทั จึง
พิจารณาบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนดังกล่าวจํานวน 24.77 ล้านบาท จากเงินลงทุนทั้งหมดจํานวน 31.08 ล้านบาท ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 ของบริ ษทั เอ็นเอชเค สปริ ง (กัมพูชา) จํากัด
อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 ทาง เอ็นเอชเค ประเทศไทย ได้จดั ส่ งทีมวิศวะกรเพื่อเข้าไปปรับปรุ งกระบวนการผลิตให้มีประ
สิ ทธิ มากขึ้น ประกอบกับบริ ษทั เอ็นเอชเค สปริ ง (กัมพูชา) จํากัด ได้รับคําสั่งซื้ อเพิ่มขึ้นจากผูผ้ ลิตรถยนต์หนึ่ ง ส่ งผลให้ผลการ
ดําเนินงานดีข้ ึนในงวดปี ดังกล่าว
เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ร่ วมได้เสร็ จสิ้ นการตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั ร่ วมสําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แล้ว โดยงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วดังกล่าวไม่แตกต่างอย่างมีสาระสําคัญจากงบการเงินที่จดั ทําโดย
ผูบ้ ริ หารบริ ษทั จึงไม่ได้ปรับปรุ งส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนและผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริ ษทั ร่ วมที่เคยรับรู้ไว้
งบการเงินแบบย่ อของบริษัท เอ็นเอชเค สปริง (กัมพูชา) จํากัด
งบแสดงฐานะการเงินแบบย่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์อื่น (ไม่รวมเงินสด)
หนี้สินรวม
สิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ร่ วม

พ.ศ. 2563
29,470
253,352
(240,692)
42,130

(หน่วย : พันบาท)
พ.ศ. 2562
56,726
297,525
316,261
37,990

งบกําไรขาดทุนแบบย่ อสํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
กําไร (ขาดทุน)สุ ทธิสาํ หรับปี

พ.ศ. 2563
299,954
(299,338)
616

พ.ศ. 2562
367,095
(349,662)
17,433

เงินลงทุนในบริ ษทั แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ ชั่น จํากัด
เมื่อเดือนตุลาคม 2559 บริ ษทั ย่อยคือ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด ได้เข้าลงทุนซื้ อหุ ้นจากผูถ้ ือหุ ้นเดิมในสัดส่ วนร้อยละ5
ของบริ ษทั แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ ชนั่ จํากัด โดยมีทุนจดทะเบียน 700 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 7,000,000 หุ น้ คิดเป็ น
จํานวนหุ น้ 350,000 หุ น้

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :
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ต่อมาเมื่อเดือนมีนาคม 2560 บริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด ได้เข้าลงทุนในหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 175,000
หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท รวมเป็ นเงิน 17.50 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อรักษาสัดส่ วนการถือหุน้ เดิมในบริ ษทั ดังกล่าว ปัจจุบนั มี
จํานวนหุ น้ รวม 525,000 หุ น้ คิดเป็ นสัดส่ วนการลงทุนเท่ากับร้อยละ 5
เงินลงทุนในบริ ษทั รั กษ์บ้านเรา จํากัด
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2559 บริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น เพาเวอร์ ) ได้ทาํ
บันทึกข้อตกลงขอความร่ วมมือในการลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้ าเพื่อจําหน่ ายให้กบั การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคกับ บริ ษทั รักษ์บา้ น
เรา จํากัด ซึ่ งบริ ษทั ได้จ่ายเงินมัดจําค่าหุ ้นก่อนที่จะเข้าตกลงซื้ อหุ ้นเป็ นจํานวนเงิน 17.16 ล้านบาท เวลาในการดําเนิ นการตาม
ข้อตกลงมีกาํ หนดให้เสร็ จสิ้ นในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ภายใต้เงื่อนไขให้มีการเข้าทํา Due Diligence และหากภายหลังการ
ทํา Due Diligence และพิจารณาแล้วว่าไม่สมเหตุสมผลในการลงทุน บริ ษทั จะไม่มีการลงทุ นใดๆ และจะได้รับคืนเงินมัดจํา
ดังกล่าว
ต่อมาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ .ศ.2560 บริ ษทั ย่อยได้ลงทุนซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนของบริ ษทั รักษ์บา้ นเรา จํากัด จํานวน 160,000
หุ ้น ในมูลค่าหุ ้นละ 100 บาท รวมเป็ นเงิน 16 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนการถือหุ ้นร้อยละ 9.09 ของบริ ษทั ดังกล่าว โดยถือว่าเงิน
จ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทุนจํานวน 16 ล้านบาทเป็ นการชําระเงินค่าหุ ้นเพิ่มทุนและบริ ษทั ย่อยได้รับคืนเงินจ่ายล่วงหน้าส่ วนที่
เหลือจํานวน 1.16 ล้านบาท เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2560
เงินลงทุนในบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี จํากัด
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 บริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นรายอื่นได้จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี จํากัด เพื่อรองรับการ
โอนกิจการบางส่ วนจากบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ 4
ประเภทได้แก่ 1)ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ฟอก 2) ผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลี้ยง 3) ผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ 4) ผลิตภัณฑ์เบาะหนังและ
ชิ้ นส่ วนหนังสําหรับรถยนต์ โดยมี ทุนจดทะเบี ยน 1,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ 10,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท โดย
บริ ษทั ได้ถือหุน้ ในสัดส่ วนร้อยละ 100 ถึงปัจจุบนั บริ ษทั ยังไม่มีการโอนกิจการแต่อย่างใด

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :

86

บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี -

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :
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6. ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสํ าคัญอืน่ ๆ
6.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัทฯ
เลขทะเบียนบริ ษทั
ประกอบธุรกิจประเภท

:
:

ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ว
สํานักงานใหญ่

:
:
:

โทรศัพท์
โทรสาร
Home Page
E-mail

:
:
:
:

0107537002036 (เดิมเลขที่ บมจ.450)
ฟอกหนังโค-กระบือสําหรับทําผลิตภัณฑ์เบาะและชิ้นส่ วนยานยนต์,
เฟอร์นิเจอร์ และของเล่นสัตว์เลี้ยง
หุ้นสามัญ 798,130,629 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

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :
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6.2 ข้ อมูลสํ าคัญอืน่
หุ้นกู้ทอี่ อกและเสนอขาย
บริ ษทั ออกและเสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบัน และผูล้ งทุนรายใหญ่เท่านั้น มิได้ออกและเสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป

1. หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ ด้อยสิ ทธิและไม่ มหี ลักประกัน
หุน้ กู้

วันที่ออก

ครั้งที่ 1/2561 (CWT205A) 23 สิ งหาคม พ.ศ.2561
คงเหลือ

ข้อมูลล่าสุ ด ณ 23 พ.ค.2563

มูลค่ารวม
(บาท)

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ร้อยละ

ระยะเวลา

กําหนดไถ่ถอนทั้งจํานวน

337,100,000

5.75 ต่อปี

1 ปี 9 เดือน

23 พฤษภาคม พ.ศ.2563

* 235,970,000

6.75 ต่อปี

1 ปี

23 พฤษภาคม พ.ศ.2564

* วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 บริ ษทั ได้จดั ประชุมผูถ้ ือหุ น้ กู้ รุ่ น (CWT205A) และได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ กูด้ งั นี้
1. ขยายเวลาครบกําหนดออกไปอีก 1 ปี จากเดิมครบกําหนด 23 พฤษภาคม 2563 เป็ นครบกําหนดวันที่ 23 พฤษภาคม 2564
2. ปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อปี จากเดิมร้อยละ 5.75 ต่อปี เป็ น ร้อยละ 6.75 ต่อปี โดยจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
3. ชําระคืนเงินต้นจํานวนร้อยละ 30 ของมูลค่าหุ น้ คงค้าง (เงินต้นจํานวน 101.13 ล้านบาท) พร้อมดอกเบี้ย
งวดวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 คงเหลือเงินต้น 235.97 ล้านบาท
4. ผูอ้ อกหุน้ กูส้ ามารถไถ่ถอนหุ น้ กูก้ ่อนครบกําหนดได้
2. หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ ด้อยสิ ทธิและมีหลักประกันบางส่ วน
หุน้ กู้

วันที่ออก

ครั้งที่ 1/2563 (CWT21NA)

20 สิ งหาคม 2563

มูลค่ารวม
(บาท)

280,000,000

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ร้อยละ

ระยะเวลา

กําหนดไถ่ถอนหุ น้ กูท้ ้ งั
จํานวนหรื อบางส่ วนไม่วา่
คราวเดียวหรื อหลายคราว
ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอน
หุน้ กู้ (Call Option)ซึ่ งเป็ น
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

6.50 ต่อปี

1 ปี 3เดือน 3 วัน

23 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

หมายเหตุ : ยังไม่ครบกําหนดไถ่ถอน
มูลค่ารวม (บาท)
ครั้งที่ 1/2561 (CWT205A) =
235,970,000.ครั้งที่ 1/2563 (CWT21NA) =
280,000,000.รวม
=
515,970,000.สถาบันการเงินทีต่ ดิ ต่ อเป็ นประจํา (บริ ษทั ที่จดั จําหน่ายและแนะนํานักลงทุนสําหรับการเสนอขายหุน้ กู)้
1. บริ ษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด
2. บริ ษทั หลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จํากัด

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :
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ส่วนที่ 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

รับรองความถูกต้อง :
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ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 798,130,629 ประกอบด้วยหุ ้นสามัญ 798,130,629 หุ ้น มูลค่าหุ ้น
ละ 1.00 บาท เป็ นทุ นจดทะเบี ยนที่ ชาํ ระแล้ว 630,103,128 บาท ประกอบด้วยหุ ้นสามัญ 630,103,128 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1.00
บาท
7.2 ผู้ถือหุ้น
(ก) รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่ถือหุ น้ สูงสุ ด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จํานวนหุ้นทีถ่ ือ ร้ อยละของทุนชําระแล้ว
1. นายวีระพล
ไชยธีรัตต์
132,349,086
21.00
2. บริ ษทั ไชยดียงิ่ จํากัด
108,828,452
17.27
3. นางจารุ ณี
ชินวงศ์วรกุล
43,640,000
6.93
4. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
30,000,000
4.76
5. นายเพ่งเพียร
เหล่ากําเนิด
21,338,800
3.39
6. นายประพันธ์
ครรชิตาวรกุล
18,900,193
3.00
7. นางนิธิมา
เหล่ากําเนิด
15,560,000
2.47
8. นายวิทยา
นราธัศจรรย์
13,000,000
2.06
9. นายวิชิต
ชินวงศ์วรกุล
11,903,200
1.89
10. นายธี รเสฎฐ์
มโนเกษมสันต์
10,344,096
1.64
11. ผูถ้ ือหุน้ รายอื่น ๆ
224,239,301
35.58
รวม
630,103,128
100
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ กลุ่มไชยธีรัตต์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น
นายวีระพล
ไชยธีรัตต์
นางกิมไน้
ไชยธี รัตต์
นางณฐวรรณ์
ไชยธีรัตต์
นางนารี
ไชยธีรัตต์
รวม

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

จํานวนหุ้นทีถ่ ือ
132,349,086
527,500
16,500
811
132,893,897

รับรองความถูกต้อง :

ร้ อยละของทุนชําระแล้ว
21.00
0.08
0.00
0.00
21.08
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* หมายเหตุ :
1) ดูรายละเอียดประกอบในข้อที่ 13 รายการระหว่างกันภายใต้หวั ข้อชื่อบุคคลและความเกี่ยวโยงกันในแต่ละบริ ษทั
2) รายละเอียดบริ ษทั ไชยดียงิ่ จํากัด ซึ่ งถือเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ อันดับที่ 2 ของบริ ษทั ตามรายชื่อผูถ้ ือหุน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 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 ือหุน้
:
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จํานวนหุ้น
สั ดส่ วน (%)
นายวีระพล ไชยธีรัตต์
3,438,000
76.40
นางวนิดา
สิ กขมาน
274,000
6.09
นางกิมไน้
ไชยธีรัตต์
268,000
5.95
นางวานิพรรณ เกษมทองศรี
180,000
4.00
นางณฐวรรณ์ ไชยธีรัตต์
120,000
2.67
นางศิริภสั สร ไชยธีรัตต์
120,000
2.67
นางสาววารณี ไชยธีรัตต์
100,000
2.22
รวม
4,500,000
100.000
(ข) รายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ที่มีอิทธิ พลต่อการกําหนดนโยบายการจัดการ หรื อการดําเนิ นงาน ของบริ ษทั
อย่างมีนยั สําคัญ
- ไม่มี
7.3 การออกและเสนอขายหลักทรัพย์
7.3.1 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 เมือ่ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2547 ได้ อนุมตั ิให้ บริษัทออกใบสํ าคัญ
แสดงสิ ทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. หุ ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 13,500,000 หุ ้น สําหรับการรองรับการแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อ
หุ น้ สามัญของบริ ษทั ที่ได้มีการออกและเสนอขายให้ประชาชนจํานวน 13,500,000 หน่วย
2. หุ ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 9,000,000 หุ ้น สําหรับการรองรับการแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น
สามัญของบริ ษทั ที่ได้มีการออกและเสนอขายกับผูถ้ ือหุ น้ เดิมของบริ ษทั ซึ่ งบริ ษทั ได้จดั สรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น
เดิมของบริ ษทั ในอัตราส่ วน 5 หุน้ สามัญต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิโดยไม่คิดมูลค่า
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิเหลือจํานวน 2,710,260 หน่วย ได้หมดอายุในเดือนมกราคม พ.ศ.2555

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

รับรองความถูกต้อง :
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7.3.2 ตามมติที่ ป ระชุ ม วิส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั้ งที่ 1/2555 เมื่ อวั น ที่ 18 ธั น วาคม พ.ศ.2555 ได้ อนุ มั ติให้ บ ริ ษั ท ออก
ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 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
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ คงเหลือ 720,251 หน่วย
(วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2556)
2) ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 2 (CWT-W2) ให้แก่ผถู้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือ
หุ ้น ในอัต ราส่ วนหุ ้น สามัญ เดิ ม 4 หุ ้ น ต่ อ 1 หน่ วย จํานวน 82,104,390 หน่ วย โดยไม่ คิ ด มู ลค่ า ทั้งนี้ ตลาดหลักทรั พ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทยได้รับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 2 (CWT-W2) เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 38 มีรายละเอียดของ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิดงั นี้
อัตราการใช้สิทธิ
:
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยสามารถซื้ อหุน้ สามัญได้ 1 หุ น้
ราคาใช้สิทธิต่อหุน้
:
1.00 บาท ต่อหุ น้
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
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิคงเหลือ 1,823,821 หน่วย
(วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2556)
7.3.3 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมือ่ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2558 ได้ อนุมตั ิให้ บริษัทออกใบสํ าคัญ
แสดงสิ ทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 3 (CWT-W3) ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือ
หุ ้น ในอัต ราส่ วนหุ ้น สามัญ เดิ ม 4 หุ ้น ต่ อ 1 หน่ วย จํานวน 94,228,265 หน่ วย โดยไม่ คิ ด มู ลค่ า ทั้งนี้ ตลาดหลักทรั พ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทยได้รับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 3 (CWT-W3) เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2558 โดยมีรายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิ ทธิดงั นี้
อัตราการใช้สิทธิ
:
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยสามารถซื้ อหุน้ สามัญได้ 1หุน้
ราคาใช้สิทธิต่อหุน้
:
1.00 บาท ต่อหุน้
ระยะเวลาการใช้สิทธิ
:
เริ่ มการใช้สิทธิ ครั้งแรกวันที่ 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
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิคงเหลือ 3,805,528 หน่วย
(วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2558)

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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7.3.4 ตามมติการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้ นครั้ งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ได้ มีมติให้ ออกและเสนอขายหุ้ น
สามัญเพิ่มทุนให้ แก่ นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ( Private Placement ) ไม่ เกิน 50 ราย จํานวนไม่ เกิน 450,000,000 หุ้น มูลค่ าที่
ตราไว้ หุ้ นละ 1 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดราคาเสนอขายให้เป็ นไปตามราคาตลาดในช่วงเสนอขาย
โดยเสนอขายในราคาไม่ ต่าํ กว่าราคาตลาดของหุ ้นสามัญ บริ ษทั และบริ ษทั ยังไม่ได้เสนอขาย ต่อมาได้มีมติในการประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ให้เสนอขายอีกครั้ง โดยสามารถเสนอขายได้จาํ นวน 6 รายเป็ นจํานวน
หุน้ รวม 57,200,000.-หุน้ ทําให้มีหุน้ สามัญคงเหลือจากการเสนอขายครั้งนี้จาํ นวน 392,800,000.-หุน้
7.3.5 ตามมติ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจํ าปี 2561 เมื่ อ วั น ที่ 26 เมษายน พ.ศ.2561 ได้ อ นุ มั ติ ให้ บ ริ ษั ท ออก
ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 4 (CWT-W4) ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือ
หุ ้น ในอัต ราส่ วนหุ ้น สามัญ เดิ ม 9 หุ ้น ต่ อ 1 หน่ วย จํานวน 68,783,107 หน่ วย โดยไม่ คิ ด มู ลค่ า ทั้งนี้ ตลาดหลักทรั พ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทยได้รับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 4 (CWT-W4) เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2561 และวันที่เริ่ มซื้ อขาย 4 มิถุนายน 2561 โดยมีรายละเอียดของ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิดงั นี้
อัตราการใช้สิทธิ
:
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยสามารถซื้ อหุน้ สามัญได้ 1หุน้ เว้นแต่
จะมีการปรับสิ ทธิตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ
ราคาใช้สิทธิต่อหุน้
:
3.00 บาท ต่อหุ น้
ระยะเวลาการใช้สิทธิ
:
เริ่ มการใช้สิทธิครั้งแรกและครั้งเดียวในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2562
อายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 8 เดือน :
นับตั้งแต่วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิคงเหลือ 57,708,580 หน่วย
(วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561)
7.3.6 ตามมติการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 เมือ่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ได้ มมี ติดงั นี้
1) ให้ออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป ( General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุ ้นเดิม
(Right Offering) จํานวนไม่เกิน 105,017,188 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมอบหมายคณะกรรมการบริ ษทั
เป็ นผูก้ าํ หนดราคาเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ ้นมีสิทธิ จองหุ ้นใหม่เกินสิ ทธิ ของตนตามอัตราที่
กําหนดไว้น้ ี ได้ในการเสนอขายแต่ละคราว โดยมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อคณะกรรมการบริ หาร
เป็ นผูพ้ ิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ ้นที่ เหลือดังกล่าวให้แก่ผถู้ ือหุ ้นเดิมได้จองซื้ อ นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการ
บริ ษทั มีอาํ นาจพิจารณาการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรื อหลายคราวก็ได้ รวมถึงมีอาํ นาจในการ
กําหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขาย ราคาเสนอขาย วันและเวลาเสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไข
ต่างๆ
2) ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 5 (CWT-W5) ให้แก่ผถู้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ ้น
ในอัตราส่ วนหุ ้นสามัญเดิม 10 หุ ้นต่อ 1 หน่วย จํานวน 63,010,313 หน่วย โดยได้จดั สรรเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563
จํานวนทั้งสิ้ น 62,993,848 หน่ วย คงเหลือ 16,465 หน่ วย โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย
ได้รับ ใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จะซื้ อหุ ้น สามัญ ของบริ ษ ทั ครั้ งที่ 5 (CWT-W5) เป็ นหลักทรั พ ย์จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 และวันที่เริ่ มซื้ อขาย 8 ตุลาคม 2563 โดยมีรายละเอียดของ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิดงั นี้

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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อายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ :
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ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วยสามารถซื้ อหุ ้นสามัญได้ 1หุ ้น เว้นแต่จะมีการ
ปรับสิ ทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ
3.50 บาท ต่อหุน้ เว้นแต่จะมีการปรับสิ ทธิตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ
ครั้ งแรก ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2565 หากไม่ ต รงกับ วัน ทําการให้เลื่ อ นวัน
กําหนดการใช้สิทธิเป็ นวันทําการถัดไป
ครั้งที่สอง ณ วันครบกําหนดอายุใบสําคัญแสดงสิ ทธิ คือ วันที่ 29 กันยายน
2566 ทั้งนี้ หากวันกําหนดการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ายไม่ตรงกับวันทําการ ให้
เลื่อนวันกําหนดการใช้สิทธิ และวันกําหนดการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ายขึ้นมาเป็ น
วันทําการสุ ดท้ายก่อนหน้าวันกําหนดการใช้สิทธิเดิม
3 ปี นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (วันที่ 30 กันยายน 2563)

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 บบริ ษทั ย่อย จะจ่ ายเงินปั นผลให้แก่บริ ษทั แม่ ขึ้ นอยู่กบั ผลประกอบการ และความสามารถในการจ่ายที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้นๆ
การจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ตั้งแต่ปี 2561 ถึง ปี 2563
ปี
อัตรากําไรสุ ทธิ ต่อหุน้
เงินปันผลต่อหุ น้
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกําไรสุ ทธิ (%)

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

2560
0.15
0.0329
17.06

2562
0.19
-

รับรองความถูกต้อง :

2563
0.19
-
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7.5 การออกและเสนอขายหุ้นกู้
1. หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ ด้อยสิ ทธิและไม่ มหี ลักประกัน
มูลค่ ารวม อัตราดอกเบีย้ คงที่
ร้ อยละ
(บาท)
120,000,000 5.00 ต่อปี

ระยะเวลา

กําหนดไถ่ ถอนทั้งจํานวน

3 เดือน

28 มกราคม 2559

5.00 ต่อปี

3 เดือน

28 เมษายน 2559

200,000,000

5.15 ต่อปี

2 ปี

30 สิ งหาคม 2561

20 ตุลาคม 2559

200,000,000

5.15 ต่อปี

2 ปี

20 ตุลาคม 2561

ครั้งที่ 4/2559 (CWT18NA)

4 พฤศจิกายน 2559

300,000,000

5.15 ต่อปี

2 ปี

4 พฤศจิกายน 2561

ครั้งที่ 1/2561 (CWT205A)

23 สิ งหาคม พ.ศ.2561

337,100,000

5.75 ต่อปี

1 ปี 9 เดือน

23 พฤษภาคม พ.ศ.2563

* ข้ อมูลล่ าสุ ด ณ 23 พ.ค.2563

คงเหลือ

235,970,000

6.75 ต่ อปี

1 ปี

23 พฤษภาคม พ.ศ.2564

ครั้งที่ 2/2561 (CWT209A)

1 พฤศจิกายน 2561

294,300,000

5.80 ต่อปี

1 ปี 10 เดือน

1 กันยายน 2563

หุ้นกู้

วันทีอ่ อก

ครั้งที่ 1/2558

28 ตุลาคม 2558

ครั้งที่ 1/2559

28 มกราคม 2559

120,000,000

ครั้งที่ 2/2559 (CWT188A)

31 สิ งหาคม 2559

ครั้งที่ 3/2559 (CWT180A)

2. หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ ด้อยสิ ทธิและ มีหลักประกันบางส่ วน
ครั้งที่ 1/2563 (CWT21NA)

20 สิ งหาคม 2563

280,000,000

6.50 ต่อปี

1 ปี 3เดือน 3 วัน 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
ไถ่ถอนทั้งจํานวนหรื อ
บางส่ วนไม่วา่ คราวเดียว
หรื อหลายคราวไถ่ถอน
หุน้ กู้ (Call Option) ซึ่ งเป็ น
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

ภายใต้รายละเอียดของหุ ้นกูท้ ี่ออกมาแล้วนั้น บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขสําคัญบางประการ เช่น การดํารงสัดส่ วน
หนี้สินทางการเงินสุ ทธิต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในอัตราส่ วนไม่เกิน 3:1 เป็ นต้น

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

รับรองความถูกต้อง :
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บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

8. โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้ างองค์กร (Organization Structure)
คณะกรรมการบริษัท
เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่ าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

กรรมการผู้จัดการ

สํ านักกรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(สายธุรกิจหนัง)

ผู้จัดการทั่วไป
(การตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ )

ผู้จัดการทั่วไป
(โรงงานฟอกหนัง)

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(สายธุรกิจของเล่นสุ นัข)

ผู้จัดการทั่วไป
(โรงงานตัด-เย็บ)

รับรองความถูกต้อง :

ผู้จัดการทั่วไป
(โรงงานของเล่ นสุ นัข)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(สายงานบริหาร)

ผู้จัดการทั่วไป
(การเงินและบัญชี)
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ผู้จัดการทั่วไป
(การจัดการทั่วไป)

บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

8.1 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วย

ลําดับ

รายชื่อกรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

1.

นายวีระพล ไชยธีรัตต์

2.

ดร.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
22 ก.ค.2563

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

22 ก.ค.2563

หมายเหตุ : ในการประชุ มผู้ถอื หุ้นประจําปี 2563 ได้ แต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ ดังนี้
บุคคลลําดับที่ 1. นายวีระพล ไชยธีรัตต์ ดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
บุคคลลําดับที่ 6. นายธีระวัฒน์ ภู่ไพบูลย์ ดํารงตําแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบต่อไปอีกวาระหนึ่ง

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

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

รับรองความถูกต้อง :
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การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
บริ ษทั ฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2563 สิ้ นสุ ด 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดการประชุมดังนี้
จํานวนทีเ่ ข้ าร่ วมประชุ ม / จํานวนการประชุ มทั้งหมด (ครั้ง)
ลํา
ดับ

รายชื่อกรรมการ

คณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ ยง

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่ าตอบแทน

สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี

วิสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี

2562

%

2563

%

2562

%

2563

%

2562

%

2563

%

2562

%

2563

%

2562

%

2563

%

2562

%

2563

%

2562

%

2563

%

1

นายวีระพล

ไชยธีรัตต์

21/22

95

30/30

100

-

-

-

-

22/23

96

13/13

100

2/2

100

2/2

100

-

-

-

-

1/1

100

1/1

100

1/1

100

-

-

2

ดร.ณัฏฐ์สิชา

ภาภัคธนานันท์

22/22

100

30/30

100

-

-

-

-

22/23

96

13/13

100

-

-

-

-

1/1

100

1/1

100

1/1

100

1/1

100

1/1

100

-

-

3

นางวนิดา

สิ กขมาน

20/22

91

30/30

100

-

-

-

-

17/23

74

10/13

77

1/2

50

2/2

100

-

-

-

-

1/1

100

1/1

100

0/1

0

-

-

4

นายสุ พจน์

ปานน้อย

22/22

100

30/30

100

5/5

100

5/5

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1/1

100

1/1

100

0/1

0

-

-

5

นายชัชนนท์

โสภาจันทร์

22/22

100

30/30

100

5/5

100

5/5

100

-

-

-

-

-

-

-

-

1/1

100

1/1

100

1/1

100

1/1

100

1/1

100

-

-

6

นายธีระวัฒน์

ภู่ไพบูลย์

21/22

95

30/30

100

5/5

100

5/5

100

-

-

-

-

2/2

100

2/2

100

-

-

-

-

1/1

100

1/1

100

1/1

100

-

-

7

นายอนุพงศ์

สิ กขมาน

-

-

-

-

-

-

-

-

20/23

87

9/13

69

-

-

-

-

-

-

-

-

1/1

100

1/1

100

-

-

-

-

8

นายธนกร

ชัยวรโสภณ

-

-

-

-

-

-

-

-

10/23

43

9/13

69

-

-

-

-

-

-

-

-

1/1

100

1/1

100

-

-

-

-

9

นางณฐวรรณ์

ไชยธีรัตต์

-

-

-

-

-

-

-

-

11/23

43

2/13

15

-

-

-

-

-

-

-

-

1/1

100

1/1

100

-

-

-

-

10

น.ส.วิศวาณี

ไชยวัฒนสกุล

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1/1

100

1/1

100

1/1

100

1/1

100

-

-

-

-

22

97

30

100

5

100

5

100

23

74

13

72

2

83

2

100

1

100

1

100

1

100

1

100

1

67

-

-

รวมจํานวนครั้งทีจ่ ดั ประชุ ม

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีมติแต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561
คณะกรรมการบริ ษทั มีสดั ส่ วนของการเข้าร่ วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทุกปี

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

รับรองความถูกต้อง :
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8.2 ผู้บริหาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 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
ดร.ณัฏฐ์สิชา
ภาภัคธนานันท์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ / สายบริ หาร /
ผูร้ ับผิดชอบสูงสุ ดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
นายอนุพงศ์
สิ กขมาน
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ / สํานักกรรมการผูจ้ ดั การ
นางณฐวรรณ์
ไชยธี รัตต์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ / สํานักกรรมการผูจ้ ดั การ
นางสาวสมฤทัย
ไพฑูรย์รังสฤษดิ์
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป บัญชี-การเงิน / ผูค้ วบคุมดูแลการทําบัญชี

การถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสู ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ลํา
ดับ
1

2

3

4

5

6

7

ชื่อ
นายวีระพล ไชยธีรัตต์
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ดร.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

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ/สํานักกรรมการผูจ้ ดั การ
-

รับรองความถูกต้อง :

จํานวนหุ น้
31 ธ.ค. 2563
132,349,086
9,918
258,756
250,234
5,890
250,234
258,756
-

จํานวนหุน้
31 ธ.ค. 2564
132,349,086
9,918
258,756
250,234
5,890
250,234
258,756
-
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ลํา
ดับ
8

9

10

แบบ 56-1

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
-

จํานวนหุ น้
31 ธ.ค. 2562
16,500
-

จํานวนหุน้
31 ธ.ค. 2563
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 ือหุน้ 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)

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

รับรองความถูกต้อง :

101

บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

8.4.1 ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
ค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท ได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 โดยค่าตอบแทนกรรมการ สิ้ นสุ ด ณ 31 ธันวาคม 2563
ประกอบด้วย บําเหน็จและเบี้ยประชุมและเงินโบนัส สรุ ปได้ดงั นี้
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด(มหาชน)
รายชื่อคณะกรรมการ

องค์ ประกอบค่ าตอบแทน

รอบปี 2561
ค่าเบี้ย
ค่าบําเหน็จ
ประชุม
(บาท)
(บาท)

รอบปี 2562

รอบปี 2563

ค่าบําเหน็จ
(บาท)

ค่าเบี้ยประชุม
(บาท)

ค่าบําเหน็จ
(บาท)

ค่าเบี้ยประชุม เงินโบนัส *
(บาท)
(บาท)

1. นายวีระพล

ไชยธีรัตต์

1,390,895.-

140,000.-

1,390,895.-

210,000.-

1,390,895.-

300,000.-

400,000.-

2. นางวนิดา

สิ กขมาน

292,820.-

160,000.-

292,820.-

200,000.-

292,820.-

300,000.-

320,000.-

3. ดร.ณัฏฐ์สิชา

ภาภัคธนานันท์

292,820.-

160,000.-

292,820.-

220,000.-

292,820.-

300,000.-

320,000.-

4. นายสุ พจน์

ปานน้อย

366,025.-

160,000.-

366,025.-

220,000.-

366,025.-

300,000.-

320,000.-

5. นายธีระวัฒน์

ภู่ไพบูลย์

292,820.-

140,000.-

292,820.-

210,000.-

292,820.-

300,000.-

320,000.-

6. นายชัชนนท์

โสภาจันทร์

292,820.-

160,000.-

292,820.-

220,000.-

292,820.-

300,000.-

320,000.-

2,928,200.-

920,000.-

2,928,200.-

1,280,000.-

2,928,200.-

1,800,000.-

2,000,000.-

รวม

หมายเหตุ...* กําหนดเงินโบนัสคณะกรรมการประจําปี 2563 เป็ นค่าตอบแทนกรรมการที่เป็ นเงินโบนัสเพื่อให้สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการ
หรื อกําไรสุ ทธิของบริ ษทั ในอัตราร้อยละ 2 ของกําไรสุ ทธิประจํา ปี 2563 และให้คาํ นวณจ่ายตามระยะเวลาการดํารงตําแหน่งทั้งนี้ รวมเงินโบนัสคณะกรรมการ
เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท และประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนเป็ นเงินโบนัสสู งกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ในอัตราร้อยละ 25

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

รับรองความถูกต้อง :
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ค่ าตอบแทนกรรมการบริษัททีไ่ ด้ รับจากการเป็ นกรรมการในบริษัทย่ อย
รายชื่อคณะกรรมการ

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

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

รอบปี 2562

รอบปี 2563

ค่าบําเหน็จ
(บาท)

ค่าเบี้ยประชุม
(บาท)

ค่าบําเหน็จ
(บาท)

ค่าเบี้ยประชุม
(บาท)

1,200,000
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

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

เงินเดือน
โบนัส
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
อื่น ๆ
รวม

7
7
7
7

6
6
6
6

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

รอบปี บัญชี
2563
จํานวนเงิน
(ล้านบาท)
14.11
0.87
0.25
4.71
19.94

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 เนินการแจ้งบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนเปลี่ยนแปลงการนําส่ งเงินสมทบเป็ นร้อยละ 2 และบริ ษทั จ่ายสมทบในอัตรา
ร้อยละ 2 ของค่าจ้างเช่นเดี ยวกัน 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

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

รับรองความถูกต้อง :
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โครงการเสนอขายใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญต่ อผู้บริหารและพนักงาน (ESOP)
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2555 ได้อนุ มตั ิให้เสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อ
หุน้ สามัญให้แก่ผบู ้ 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 หุน้ สามัญของบริ ษทั และมีราคาการใช้สิทธิซ้ื อหุน้ 1.00 บาท เริ่ มการใช้สิทธิครั้ง
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
8.5 บุคลากร
8.5.1 จํานวนพนักงานและผลตอบแทน
ณ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีจาํ นวนพนักงานประจํารวมทั้งสิ้ น 1,054 คน ประกอบด้วยผูบ้ ริ หาร
โดยแบ่งตามสายงานหลักได้ดงั นี้
รอบปี บัญชี 2563
ชื่อบริ ษทั / บริ ษทั ย่อย

บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป
ส่ วนงานกลาง
สาขาของเล่นสุ นขั
สาขาเฟอร์นิเจอร์ หนัง
สาขาเบาะหนังและชิ้นส่ วนหนังสําหรับรถยนต์
สาขาฟอกหนัง
บจก.พลาทรัพย์
บจก.ชัยวัฒนา แมนเนจเม้นท์
บจก.กรี น เพาเวอร์ 2
บจก.สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่
รวม

เงินสมทบ
จํานวนพนักงาน
จํานวน
กองทุน
เงินเดือน
โบนัส
ที่เข้าร่ วมกองทุน
พนักงาน
สํารอง
สํารองเลี้ยงชีพ
เลี้ยงชีพ
(คน)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) คน ร้อยละ
56
120
51
454
338

9.39
15.90
6.46
35.10
45.36

5.82
3.64
1.74
14.24
10.76

0.43
0.13
0.05
0.35
0.52

40
24
9
68
90

29
9
3
24
35

3
15
17
1,054

0.32
6.08
10.26
128.87

0.03
0.59
0.49
37.31

0.06
0.16
1.70

3
15
249

100
100
-

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 298.29 ล้านบาท
ในปี 2563 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 250.54 ล้านบาท

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

รับรองความถูกต้อง :

104

บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ในปี 2561 และ ปี 2562 บริ ษทั ย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดี ยวกัน เป็ นจํานวนรวมทั้งสิ้ น
13.46 ล้านบาท และ 21.76 ล้านบาทตามลําดับ และ ณ 31 ธันวาคม 2563 ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน 19.91 ล้านบาท
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 2561
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563

บริษัทฯ
1,234
1,189
1,019

จํานวนพนักงาน (คน)
บริษัทย่ อย
34
34
35

รวม
1,286
1,223
1,054

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
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 มี นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 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 มีการปรับปรุ งโครงสร้างองค์กรและ
กระบวนการทํางาน เพื่อรองรับการเติ บโตในธุ รกิ จใหม่ๆและพัฒนาระบบการบริ หารผลการปฏิ บตั ิงาน ค่าตอบแทนและ
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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 และเพื่อทําให้มนั่ 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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9. 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 แยกหน้ าที่ 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 ลให้มี ก ารปฏิ บ ัติต ามนั้น คณะกรรมการบริ ษ ัท กําหนดให้ เป็ 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 ทธิผล
นอกจากนี้ เพื่อเป็ นหลักปฏิบตั ิ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 ือหุ น้ สามารถตรวจสอบได้
 กรณี ผถู ้ ือหุ ้นไม่สะดวกเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบอํานาจให้บุคคลอื่นหรื อกรรมการตรวจสอบเข้าร่ วม
ประชุมและลงคะแนนเสี ยงได้
 ก่อนเริ่ มประชุมคณะกรรมการจะชี้ แจงแก่ผถู้ ือหุ ้นให้ทราบถึงสิ ทธิ ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯการดําเนิ นการประชุม
วิธีการใช้สิทธิลงคะแนน และการให้สิทธิผถู้ ือหุน้ ในการตั้งคําถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน
 บริ ษทั จัดให้มีบุคคลที่เป็ นอิสระเป็ นผูต้ รวจนับหรื อตรวจสอบคะแนนเสี ยงในการประชุม และเปิ ดเผยให้ที่ประชุ ม
ทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
การปฎิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญถึงการปฎิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ อย่างเท่าเทียมกัน และเป็ นธรรม ไม่วา่ ผูถ้ ือหุน้ 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 หุ น้ มีคะแนนเสี ยง 1 เสี ยง
 จัดให้มีการมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุมแทน เพื่อรักษาสิ ทธิ ให้ผถู้ ือหุ ้นให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุมแทน เพื่อรักษา
สิ ทธิ ให้ผถู้ ือหุ น้ กรณี ผถู ้ ื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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: การเข้าสู่มาตรฐานระบบบริ 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 งแวดล้อม
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
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คณะกรรมการบริ ษทั ฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และผูบ้ ริ หาร กําหนดให้มีการทบทวน “นโยบายจริ ยธรรมธุ รกิจ
และข้อพึงปฎิบตั ิในการทํางาน” เป็ นประจําทุกปี
บริ ษทั ฯ ได้ส่งเสริ มสนับสนุนให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานปฎิบตั ิตามนโยบายจริ ยธรรมธุรกิจและข้อพึง
ปฎิบตั ิในการทํางานดังนี้
- การพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนตําแหน่ง หรื อโยกย้าย พนักงาน ให้ใช้พฤติกรรมทางจริ ยธรรมของพนักงานนั้นพิจารณา
ควบคู่กบั 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
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ในปี 2562 บริ ษทั มีการนําเสนอผลการดําเนิ นงาน ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน แก่นักวิเคราะห์ นัก
ลงทุน ผูถ้ ือหุน้ และมีการเข้าพบเพื่อสัมภาษณ์ตวั ต่อตัว สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
• 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 ได้กาํ หนดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นปี ละครั้ง ภายในไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วนั สิ้ นสุ ดรอบปี บัญชี ของ
บริ ษทั ทั้งนี้ ในปี 2563 บริ ษทั ได้จดั การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 10
ชั้น 2 ของบริ ษ ทั ชัยวัฒ นา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) เลขที่ 419-420 หมู่ที่ 6 ต.แพรกษา อําเภอเมื องสมุ ทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ โดยครั้ งนี้ มีการเลื่อนกําหนดการประชุ มจากเดิ ม วันพฤหัสบดี ที่ 30 เมษายน 2563 เป็ น วันพุธที่ 22
กรกฎาคม 2563 เนื่ องจาก สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยบริ ษทั ได้เปิ ด
โอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุ ้น และ เสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั เป็ นการ
ล่วงหน้า ตั้งแต่วนั ที่ 13 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี รายละเอียดที่ เปิ ดเผยไว้บ นเว็บไซด์ของบริ ษทั ที่
www.cwt.co.th
อย่างไรก็ต าม ไม่ มี ผูถ้ ื อ หุ ้ น เสนอวาระการประชุ ม และไม่ มี ก ารเสนอชื่ อ บุ ค คลเสนอแต่ งตั้งเป็ นกรรมการใน
ระยะเวลาดังกล่าว ซึ่ งเลขานุการบริ ษทั ได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั รับทราบแล้ว
การแจ้ งเชิญประชุมล่วงหน้ า
ในปี 2563 คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ให้มีการจัดการ
จัดประชุม สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 โดยได้เปิ ดเผยมติการประชุม วันประชุม และระเบียบวาระการ
ประชุ ม และแจ้ง ข่ าวประกาศในเว็บ ไซต์ข องตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทยเพื่ อ ให้ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ทราบล่ ว งหน้าในวัน ที่
คณะกรรมการมีมติก่อนการจัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ ม โดยบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่ งเป็ นนาย
ทะเบียนหลักทรัพย์ของบริ ษทั จะเป็ น ผูด้ าํ เนิ นการจัดส่ งหนังสื อเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม ข้อมูลประกอบที่
สําคัญและจําเป็ นสําหรับการตัดสิ นใจ/ ความเห็ นของคณะกรรมการรายงานการประชุมที่ผ่านมาซึ่ งมี รายละเอียดครบถ้วน
รายงานประจําปี พร้ อมทั้งเอกสารประกอบการประชุ ม เอกสารที่ ตอ้ งใช้ในกํารมอบฉันทะ โดยจัดส่ งให้ผูถ้ ื อหุ ้นล่วงหน้า
มากกว่า 14 วัน ก่ อ นวัน ประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น หนังสื อ เชิ ญ ประชุ ม ส่ งออกวัน ที่ 3 กรกฎาคม 2563 และได้ก ารประกาศลงใน
หนังสื อพิมพ์รายวัน 1 ฉบับ เป็ นเวลา 3 วัน (ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2563 และวันที่ 1 กรกฏาคม 2563)
ในการประชุมสามัญสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั .ได้นาํ ข้อมูลหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ น้ และเอกสารประกอบเปิ ดเผย
ใน เว็บไซต์ ของบริ ษทั ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน (เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 15 มิถุนายน 2563) นอกจากนี้ บริ ษทั ยังเปิ ด
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โอกาสให้ผถู้ ือหุ น้ ส่ วนน้อยส่ งคําถามก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการส่ งคําถาม และแจ้งวัน
เวลาที่เปิ ดรับคําถามตั้งแต่วนั ที่ 17 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
การมอบฉันทะ
เพื่อรักษาสิ ทธิ ให้ผถู้ ือหุ น้ ที่ไม่สะดวกเข้าประชุม ประจําปี 2563 ด้วยตนเอง ผูถ้ ือหุ น้ สามารถมอบฉันทะให้ผอู้ ื่นหรื อ
กรรมการอิสระ ของบริ ษทั ซึ่ งบริ ษทั จะระบุรายชื่อไว้ในหนังสื อ มอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิ ชย์กาํ หนด นอกจากนี้
บริ ษทั ได้เปิ ดเผยแบบหนังสื อมอบฉันทะที่แนบ พร้อมทั้งรายละเอียด และขั้นตอนต่าง ๆ บน เว็บไซต์ของบริ ษทั ล่วงหน้า
ก่อนวัน ประชุมไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
การดําเนินการประชุมผู้ถือหุ้น
ก่อนเริ่ มการประชุมผูถ้ ือหุ น้ แต่ละครั้ง ตัวแทนบริ ษทั จะกล่าวแนะนํา คณะกรรมการการ คณะผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั และที่ปรึ กษากฎหมายซึ่ งทําหน้าที่เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสี ยง ให้ที่ประชุมรับทราบ แล้วจึงชี้แจงกติกา
ทั้งหมดรวมถึงวิธีนบั คะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นที่ตอ้ งลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริ ษทั รวมถึงการใช้สิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างชัดเจน และเมื่ อมี การให้ขอ้ มูลตามระเบี ยบวาระแล้ว ประธานฯ จะเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ถามคําถามในแต่ละวาระและให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมเพียงพอ จากนั้น
ประธานฯ และผูบ้ ริ หารจะตอบข้อ ซักถามอย่างชัดเจน และให้ความสําคัญกับทุกคําถาม แล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสี ยงลงมติใน
วาระนั้นๆ สําหรับวาระ การเลือกตั้งกรรมการประธานจะดําเนินการให้ผถู้ ือหุ น้ ลงมติเป็ นรายบุคคล
ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจําปี 2563 ได้กาํ หนดการประชุมเวลา 14.00 น.โดยเริ่ มรับลงทะเบียนเวลา 13.00 น.
โดย ณ ตอนเปิ ดประชุม มีผถู้ ือหุ ้นเข้าร่ วมการประชุมรวมทั้งสิ้ น 33 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 18 ราย และรับมอบฉันทะ
15 ราย รวมจํานวนหุ ้น ทั้งสิ้ น 282,569,277 หุ ้น คิ ดเป็ นร้ อยละ 44.84 ซึ่ งเกิ นกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ ้นที่ จาํ หน่ ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริ ษทั ซึ่ งมี จํานวนทั้งสิ้ น 630,103,128 หุน้
การเปิ ดเผยผลการประชุ มผู้ถือหุ้น
ในปี 2563 บริ ษทั ได้จดั ส่ งสรุ ปผลการลงมติในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลัก
หลักทรัพย์ภายในช่วงเย็นหลังจากเสร็ จสิ้ นการประชุม (วันที่ 22 กรกฎาคม 2563) และจัดส่ งรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งจด
บันทึกรายงานการประชุม โดยแยกวาระชัดเจน ระบุจาํ นวนผูท้ ี่เข้าร่ วมประชุม และข้อซักถามของผูถ้ ือหุ ้นและข้อชี้แจง ของ
คณะกรรมการ ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในกําหนด 14 วัน รวมทั้งได้เผยแพร่ รายงานประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ไว้แล้ว
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
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
บุ ค คลที่ ไม่ มี ห น้าที่ เกี่ ยวข้อ งและไม่ ซ้ื อ ขายหลักทรั พ ย์ข องบริ ษ ัท ในช่ วง 1 เดื อ นก่ อ นที่ งบการเงิ น ของบริ ษ ัท เผยแพร่ ต่อ
สาธารณชน นอกจากนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั จดทะเบียนในเรื่ องการบริ หารจัดการข้อมูล
ภายในเพื่อป้ องกันการใช้ขอ้ มูลบริ ษทั บริ ษทั จึงมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบ้ ริ หารเพื่อป้ องกันการนําข้อมูล
ภายในไปใช้ในทางมิชอบ
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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
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 เพื่ อ 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
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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
9.2.1 คณะกรรมการบริษัท
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั มีคณะกรรมการบริ ษทั จํานวน 6 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง
1. นายวีระพล
ไชยธีรัตต์
ประธานกรรมการ
2. ดร.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 ติ ดตาม การบริ ห ารงานของคณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ และคณะกรรมการชุ ดย่อ ยอื่ น ๆ ให้บรรลุตามวัตถุป ระสงค์ที่
กําหนดไว้
5) เป็ นผูล้ งคะแนนชี้ขาดในกรณี ที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีการลงคะแนนเสี ยง และคะแนนเสี ยงทั้งสองฝ่ ายเท่ากัน
ขอบเขตและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการมีอาํ นาจและหน้าที่จดั การบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อบริ คณห์
สนธิ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ตและระมัดระวัง
รักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั โดยสรุ ปอํานาจหน้าที่ที่สาํ คัญได้ดงั นี้
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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 ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
4) คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริ หาร กรรมการคนหนึ่ งหรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใด ปฏิบตั ิการอย่าง
หนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยูภ่ ายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ
ทั้งนี้ การมอบอํานาจดังกล่าวต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอํานาจที่ทาํ ให้คณะกรรมการบริ หาร กรรมการคนหนึ่ ง
หรื อหลายคนหรื อบุคคลอื่นใดสามารถพิจารณาและอนุ มตั ิรายการที่ ตนหรื อบุคคลที่ อาจมี ความขัดแย้งมี ส่วนได้เสี ยหรื อมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริ ษทั และตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กาํ หนด) กับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการ
กรรมการบริ ษทั มีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่น้ ี หมายถึงช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ของปี ที่ได้รับการแต่งตั้งจนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ 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. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริ ษทั การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลาออกถึง
บริ ษทั
4. ในกรณี ที่ตาํ แหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลหนึ่ งซึ่ 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 ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนน
เสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ น้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสี ยง
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คุณสมบัติของกรรมการ
1. กรรมการต้องปฎิ บตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้
2. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็ นหุ ้นส่ วน หรื อเข้าเป็ นกรรมการในนิ ติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่าง
เดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นทราบก่อนที่ จะมีมติ
แต่งตั้ง
3. กรรมการต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีส่วนได้เสี ยในสัญญาที่ทาํ กับบริ ษทั หรื อถือหุ ้น หรื อ
หุน้ กูเ้ พิ่มขึ้นหรื อลดลงในบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อ
4. เป็ นบุคคลไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535
การปฐมนิเทศกรรมการ
สําหรับกรรมการที่เข้ารับตําแหน่งใหม่ในคณะกรรมการของบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ได้จดั
ให้มีการปฐมนิ เทศเพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจของบริ ษทั รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้างทุน ผูถ้ ือ
หุน้ ผลการดําเนินงาน ข้อมูลระบบต่าง ๆ ที่ใช้งานภายในบริ ษทั รวมทั้งกฎหมาย กฏเกณฑ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งส่ งมอบคู่มือสําหรับ
กรรมการ ซึ่ งเป็ นข้อมูลที่เป็ นประโยชน์สาํ หรับการเป็ นกรรมการ ทั้งนี้ คู่มือกรรมการประกอบด้วย
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
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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
กรรมการเข้ารับการอบรม / สัมมนา ดังนี้
ปี

รายชื่อกรรมการ

หลักสูตรอบรม / หัวข้อสัมมนา

ปี 2548
ปี 2556

คุณวีระพล ไชยธีรัตต์

- หลักสูตรกรรมการDAPสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ปี 2548
- หลักสูตรกรรมการDCPสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ปี 2556

ปี 2554
ปี 2559

ดร.ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์

- หลักสูตรกรรมการ DAPสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ปี 2554
- FSD - Financial Statements for Directors ปี 2559
- ACPG - Anti-Corruption : The Practical Gide ปี 2559
- การจัดหาเงินทุนสําหรับกิจการเพื่อการเติบโตอย่างยัง่ ยืนด้วยเครื่ องมือ
ตลาดทุน ปี 2559
- หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่ นที่ 8 ปี 2562
- หลักสูตร CFO Refresher Course รุ่ นที่ 1 ปี 2563

ปี 2549

คุณวนิดา สิ กขมาน

- หลักสูตรกรรมการ DAPสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ปี 2549

ปี 2550
ปี 2558
ปี 2560

คุณสุ พจน์ ปานน้อย

- Certified Public Accountant (CPA)สภาวิชาชีพบัญชีฯ ปี 2550
- หลักสูตรกรรมการDAPสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ปี 2558
- Certified Professional Internal Audit of Thailand (CPIAT)
สมาคมผูต้ รวจสอบภายในฯ ปี 2560
- หลักสูตรกรรมการตรวจสอบAACPสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ปี 2560
- หลักสูตรกรรมการตรวจสอบAACP สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ปี 2560

ปี 2559
ปี 2561

คุณชัชนนท์ โสภาจันทร์

- หลักสูตรกรรมการDAPสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ปี 2559
- หลักสูตรวุฒิบตั รสาขาวิชากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และ
กฏหมายเกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจ ปี 2561
- หลักสูตรวุฒิบตั รสาขาวิชากฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี 2561

ปี 2556

คุณธีระวัฒน์ ภู่ไพบูลย์

- หลักสูตรกรรมการDAPสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ปี 2556

ปี 2562
ปี 2563
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9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 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 หารธุรกิจ จาก มหาวิทยาลัยรามคําแหง 3. Mini MBE จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็ นผูท้ ี่มี
ความรู ้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินเป็ นอย่างดี
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
1. ถื อ หุ ้ น ไม่ เกิ น 1 % ของจํานวนหุ ้ 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 อนประจํา หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั * เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ตหรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั ผูถ้ ือหุ น้ 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 ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ 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 งมีผสู ้ 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
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 กษาที่รับเงินเดือนประจา
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
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- คณะกรรมการตรวจสอบ (นายธี ระวัฒน์ ภู่ไพบูลย์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่
2/2561 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 และ นายชัชนนท์ โสภาจันทร์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่
25/2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิ กายน 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 ดโอกาสให้ผถู ้ ื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 ้นประจําปี 2563 จะมีข้ ึนในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 แต่เนื่ องจากเกิดการแพร่ ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่สามารถจัดประชุมตามกําหนดได้ จึงได้มีการกําหนดวันจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ใหม่เป็ นวันที่ 22 กรกฎาคม 2563
ขอบเขตและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1) สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินที่ถกู ต้องและเพียงพอ
2) สอบทานให้ บ ริ ษ ัท มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสม และมีประสิ ทธิ ผล และเสนอแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้าง ผูต้ รวจสอบภายใน
3) สอบทานให้บ ริ ษ ทั ปฏิ บ ัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พ ย์และตลาดหลักทรั พ ย์ ข้อ กําหนดของตลาดหลักทรั พ ย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5) พิจารณารายการเกี่ยวโยงหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมาย และข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
6) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ซึ่ งรายงานดังกล่าว ต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและมีความเห็นในเรื่ องต่างๆ ตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดหรื อคณะกรรมการบริ ษทั จะมอบหมาย
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
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9.2.3 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปัจจุบนั บริ ษทั มีคณะกรรมการบริ หารจํานวน 6 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง
ตําแหน่งในคณะกรรมการบริ ษทั “CWT”
1. นายวีระพล
ไชยธีรัตต์
ประธานกรรมการบริ หาร ประธานกรรมการบริ ษทั
2. ดร.ณัฏฐ์สิชา
ภาภัคธนานันท์
กรรมการบริ หาร
รองประธานกรรมการบริ ษทั
3. นางวนิดา
สิ กขมาน
กรรมการบริ หาร
กรรมการ
4. นายอนุพงศ์
สิ กขมาน
กรรมการบริ หาร
5. นางณฐวรรณ์
ไชยธี รัตต์
กรรมการบริ หาร
6. นายธนกร
ชัยวรโสภณ
กรรมการบริ หาร
หมายเหตุ : คณะกรรมการบริ หาร ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 23/2560
ขอบเขตและอํานาจหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริ หาร
1) 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
2) พิจารณาแผนการลงทุนในธุ รกิจต่าง ๆ นําเสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ
ต่อไป
3) มีอาํ นาจในการทํานิติกรรมผูกพันบริ ษทั ตามขอบเขตที่กาํ หนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฎิบตั ิของบริ ษทั เรื่ องอํานาจ
อนุมตั ิดาํ เนินการ
4) การดําเนินงานใด ๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
5) เป็ นผูน้ าํ และปฎิบตั ิตนให้เป็ นแบบอย่างตามหลักจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ
ขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 23/2560 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 มี มติให้มีการกําหนดบทบาทหน้าที่
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
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
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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 ระเบี ยน 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 คําสั่ง มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และ/หรื อมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการบริ หาร ทุกประการ

ทั้งนี้ การมอบอํานาจให้แก่กรรมการผูจ้ ดั การ ตลอดจนการมอบอํานาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการผูจ้ ดั การเห็นควร จะ
ไม่รวมถึงอํานาจและ/หรื อการมอบอํานาจในการอนุมตั ิรายการใดที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริ ษทั และตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กาํ หนด) กับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ซึ่ งการอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริ ษทั หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด
การกําหนดอํานาจอนุมตั ิวงเงิน
การกําหนดอํานาจอนุมตั ิวงเงินสําหรับ การชําระ หรื อใช้จ่ายเพื่อธุ รกรรมตามปกติธุรกิจของบริ ษทั มีรายละเอียดดังนี้
วงเงินอนุมตั ิ
กรรมการผูจ้ ดั การ
80 ล้านบาท
คณะกรรมการบริ หาร
150 ล้านบาท
คณะกรรมการบริ ษทั
ไม่จาํ กัดวงเงิน
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9.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 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 ตั้งขึ้ นเพื่อให้มีขอบเขตหน้าที่ 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) โดยมีการเชื่ อมโยงกับวิสัยทัศน์ 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 เพื่อให้ผมู ้ ี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
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 ิ
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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
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
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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 โดยวาระการประชุมจะ
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 2563 ปัจจุบนั บริ ษทั มีคณะกรรมการสรรหา และ กําหนดค่าตอบแทน จํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล
1. นายชัชนนท์ โสภาจันทร์
2. ดร.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 คัดเลือก 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
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
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3.4 คณะกรรมการบริ ษทั มีอาํ นาจในการแต่งตั้ง กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ใน
การดําเนิ นการตามวัตถุประสงค์ หรื อเพื่อทดแทน กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ที่พน้ จากตําแหน่ ง
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 งต่ อ คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุ นการปฏิบตั ิงานของ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ให้บรรลุตามหน้าที่ ที่
ได้รับมอบหมาย
5. การรายงาน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
6. การประชุ ม
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
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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 มี คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration committee : NRC) เพื่อ
คัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารระดับสู งและไม่มีการกําหนดสัดส่ วนของกรรมการที่เป็ นตัวแทนผู้
ถือหุน้ แต่ละกลุ่มโดยมีวธิ ี การเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
1. ผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุ น้ ต่อหนึ่ งเสี 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 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้มีเครื่ องมือเพื่อใช้ในการตรวจสอบการปฏิ บตั ิงานในหน้าที่ ของคณะกรรมการบริ ษทั ว่าได้ดาํ เนิ นการตาม
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่ได้
กําหนดไว้และเพื่อทบทวนปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปี ที่ผา่ นมา คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติมติในการประชุมครั้ง
ที่ 30/2563 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 25693 อนุมตั ิให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเองของคณะกรรมการเป็ นประจําทุกปี
โดยจะใช้แบบประเมิ นที่ บริ ษทั ฯ ปรั บปรุ งจากตัวอย่างของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย โดยจะจัดแบบประเมิ นขึ้ น
จํานวน 3 ชุดดังนี้
1. การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ
2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ ซึ่ งประกอบด้วย คณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ คือ
2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ
2.2) คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
2.3) คณะกรรมการสรรหา และ กําหนดค่าตอบแทน
2.4) คณะกรรมการบริ หาร

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

รับรองความถูกต้อง :
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3. การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล
กระบวนการการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อย และ คณะกรรมการรายบุคคล
มีดงั นี้
1) คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูอ้ นุมตั ิและทบทวนแบบประเมินเพื่อให้ถกู ต้อง ครบถ้วน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนด
2) เลขานุการบริ ษทั จัดส่ งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการให้คณะกรรมการบริ ษทั ภายในต้นเดือนธันวาคม ของ
ทุกปี
3) กรรมการบริ ษทั ทําแบบประเมินผลและส่ งคืนเลขานุการบริ ษทั ภายในสิ้ นเดือนธันวาคม ของทุกปี
4) เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูส้ รุ ปและวิเคราะห์ผลการประเมิน ประสิ ทธิ ภาพการดําเนินงานของกรรมการบริ ษทั และ
รายงานผลการวิเคราะห์จากการประเมินให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบ
หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ / คณะกรรมการชุดย่อย / คณะกรรมการรายบุคคลครอบคลุม
เนื้อหาดังนี้
หัวข้อการประเมิน
1.โครงสร้างและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ
2. การประชุมกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
4. ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ
และฝ่ ายบริ หาร
5. การพัฒนาตนเองของกรรมการและ
การพัฒนาผูบ้ ริ หาร

คณะกรรมการทั้งคณะ

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการรายบุคคล





















×

×



×

×

ทั้งนี้การประเมินผลจะคิดเป็ นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อโดยหากคะแนนมากกว่าร้อยละ 85 = ดีมาก,
ช่วงร้อยละ 75-85 = ดี, ช่วงร้อยละ 65-75 = ค่อนข้างดี, ช่วงร้อยละ 50-65 = พอใช้ และตํ่ากว่าร้อยละ 50 = ควรปรับปรุ ง

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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ผลการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ / คณะกรรมการชุดย่อย / คณะกรรมการรายบุคคล ประจําปี 2563 มีดงั นี้
คณะกรรมการชุดย่อย
หัวข้อการประเมิน
ค่าเฉลี่ย จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน
1.โครงสร้างและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมกรรมการ
4. ความสัมพันธ์ระหว่าง
คณะกรรมการและฝ่ ายบริ หาร
5. การพัฒนาตนเองของกรรมการและ
การพัฒนาผูบ้ ริ หาร

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการทั้งคณะ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
คะแนน ร้อยละ
4
100

คะแนน
3.91

ร้อยละ
97.71

คะแนน
3.90

ร้อยละ
97.58

3.82

95.56

3.81

95.25

3.94

3.71
3.97

92.71
99.17

3.78

94.42

3.83

3.92

97.92

รับรองความถูกต้อง :

คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง

คณะกรรมการ
บริ หาร

คณะกรรมการ
รายบุคคล

คะแนน
3.62

ร้อยละ
90.50

คะแนน
3.48

ร้อยละ
86.92

คะแนน
3.44

ร้อยละ
86.11

98.58

3.33

83.33

3.42

85.38

3.74

93.50

95.83

3.45

86.17

3.42

85.42

3.68

91.88
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9.5 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
กลไกการกํากับดูแล
บริ ษทั “CWT” ได้กาํ หนดนโยบายการกํากับดูแลและกําหนดแนวทางการบริ หารจัดการให้มีความสอดคล้องและ
เป็ นหนึ่ งเดี ยวกัน เพื่ อเป็ นเครื่ อ งมื อกํากับ ดูแลบริ ษ ทั ที่ บริ ษ ทั ได้เข้าไปถื อหุ ้น นําไปปฏิ บ ัติและผลักดันให้เป็ นมาตรฐาน
เดี ยวกัน ผ่านผูแ้ ทนบริ ษทั ที่ ได้รับมอบหมายให้ปฏิ บตั ิหน้าที่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูป้ ฏิ บตั ิ งาน เพื่อให้บริ ษทั ในกลุ่ม
เติบโตไปด้วยกันอย่างโปร่ งใสและยัง่ ยืนต่อไป
กรอบการบริ หารจัดการบริ ษทั ในกลุ่มจะประกอบไปด้วยหลักดังนี้
1. การกําหนดตําแหน่งงานหลักในการส่ งผูบ้ ริ หารและพนักงานไปปฏิบตั ิงาน โดยเป็ นไปตามข้อตกลงตามเงื่อนไข
ทางธุรกิจ
2. ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกําหนด และนโยบาย รวมถึงคําสั่งต่าง ๆ เป็ นหนึ่ งในหลักการกํากับดูแลเพื่อขับเคลื่อนให้
เกิ ดความเชื่ อ มโยงระหว่าง การกํากับ ดูแ ลตามนโยบายของกลุ่ม บริ ษ ัท และ การนํานโยบายการกํากับ ดูแ ลไปปฏิ บ ัติ ให้
บรรลุ ผ ลสําเร็ จ โดยข้อ บังคับ ระเบี ย บ ข้อ กําหนด นโยบายรวมถึ งคําสั่ งต่ าง ๆ เหล่ านี้ เป็ นสิ่ งที่ ผูแ้ ทนบริ ษ ัท ซึ่ งได้รั บ
มอบหมายให้ป ฏิ บ ัติห น้าที่ กรรมการ ผูบ้ ริ ห ารสู งสุ ด ผูบ้ ริ ห าร ผูป้ ฏิ บตั ิ งาน ในบริ ษ ทั ที่ บ ริ ษทั ฯ ถื อหุ ้น นําไปปฏิ บตั ิ และ
ผลักดันให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน ตลอดทั้งกลุ่มบริ ษทั
3. การรายงานตามสายบังคับบัญชาและการบริ หารผลการปฏิบตั ิงาน โดยบริ ษทั ในกลุ่ม ต้องรายงานความคืบหน้า
การดําเนินการตามนโยบายต่าง ๆ ต่อฝ่ ายจัดการของบริ ษทั และ /หรื อ คณะกรรมการบริ ษทั
4. การกํากับดูแลตามลําดับชั้น ดําเนินการผ่านการถ่ายทอดแนวทางการบริ หารจัดการแบบกลุ่มบริ ษทั จาก บมจ.
ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป สู่ บริ ษทั ที่ บริ ษทั ถือหุ น้ ทางตรง และมีอาํ นาจในการกํากับดูแล ผ่านผูบ้ ริ หาร บริ ษทั ที่ปฏิบตั ิงานเป็ น
ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของบริ ษทั ฯ ที่ บริ ษทั ถือหุน้
5. คณะกรรมการจัดการ ซึ่ งถือเป็ นส่ วนสําคัญในการขับเคลื่อนการบริ หารจัดการให้บรรลุผลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เนื่ องด้วยเป็ นคณะที่สําหรับการปรึ กษาหารื อ และกําหนดทิศทางการดําเนิ นงานร่ วมกันโดยกําหนดให้มีการรายงานผลการ
ดําเนิ นงานตามแนวทางการบริ หารจัดการของบริ ษทั ในกลุ่มต่อคณะกรรมการจัดการกลุ่มบริ ษทั อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อติดตาม
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลการดําเนินงาน
นโยบายการไปดํารงตําแหน่งกรรมการที่อื่นของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในปี 2563 บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป มีบริ ษทั ในกลุ่มที่ไปลงทุน และถือหุ ้นรวม 12 บริ ษทั ดังนี้ บริ ษทั จึงได้
ให้ความสําคัญและกําหนดรู ปแบบการบริ หารจัดการ เพื่อสร้ างแรงขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นธุ รกิ จ
ร่ วมกัน โดยแต่งให้ให้กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษทั ในแต่ละกลุ่มธุรกิจ เพื่อกํากับดูแล
ให้บ ริ ษ ัท ดังกล่ าวกําหนดนโยบายและดําเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ส อดคล้อ งกับ นโยบายของบริ ษ ัท เพื่ อ ให้เกิ ด ประโยชน์ แ ละสร้ าง
มูลค่าเพิ่มให้กบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการเสนอบุคคลเพื่อไปเป็ นกรรมการในบริ ษทั อื่นมีดงั นี้
1. เพื่อกํากับดูแลการบริ หารจัดการให้เป็ นไปตามนโยบายของบริ ษทั ในกลุ่ม และ ติดตาม ประเมินผลภาพรวมการ
ดําเนินธุรกิจ ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กับบริ ษทั และ มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน
2. เป็ นการสร้างการทํางานร่ วมกันให้กบั ธุรกิจของบริ ษทั ในกลุ่ม เพื่อให้เกิดการประสานประโยชน์และการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กบั ทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อนําประสบการณ์ความสามารถไปช่วยเหลือธุรกิจ ให้เติบโตต่อไปอย่างเข้มแข็ง และเพื่อเป็ นการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี
4. ถือเป็ นหน้าที่หนึ่งในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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ที่ผา่ นมามีบริ ษทั ได้เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการในบริ ษทั หรื อบริ ษทั ร่ วม มีหน้าที่ดาํ เนิ นการ
เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ร่ วมนั้น ๆ และบริ ษทั ได้กาํ หนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้นต้องได้รับอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริ ษทั ก่อนที่จะไปลงมติ หรื อใช้สิทธิ ออกเสี ยงในเรื่ องสําคัญในระดับเดียวกันกับที่ตอ้ งได้รับอนุมตั ิ
ในกรณี เป็ นบริ ษ ทั ย่อย บุ คคลที่ ได้รับ การแต่งตั้งจากบริ ษ ทั นั้นต้องดูแลให้บ ริ ษ ทั ย่อยมี ขอ้ บังคับในเรื่ องการทํา
รายการเกี่ยวโยง การได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ หรื อ การทํารายการสําคัญอื่นใดของบริ ษทั ดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง
และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลและการทํารายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริ ษทั รวมถึง
ต้องกํากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีของบริ ษทั ย่อยให้บริ ษทั สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทํางบ
การเงินรวมได้ทนั กําหนดด้วย
นอกจากนี้ บ ริ ษ ทั ได้พิจารณาส่ งกรรมการเข้าเป็ นกรรมการในบริ ษ ทั ย่อ ย โดยมี รายละเอี ยดตามเอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ,ผูบ้ ริ หาร ของบริ ษทั ที่ดาํ รงตําแหน่งในบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั โดยส่ งกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารเข้า
ไปเป็ นตัวแทนในบริ ษทั ย่อยและควบคุมบริ ษทั ย่อยทางด้านการเงินและบัญชี โดยฝ่ ายบัญชีการเงินของบริ ษทั และควบคุม
การจัดซื้ อด้วยงบดําเนินงานและงบลงทุน ซึ่ งต้องผ่านคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั นอกจากนี้ หากบริ ษทั ย่อยมีการดําเนิ น
ธุรกิจที่กระทบต่อบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ บริ ษทั ย่อยต้องขออนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ก่อน
9.6 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 นอกจากนี้ บริ ษทั ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ต่อการการกับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในให้เป็ นไปตามหลักการการกับดูแลกิจการที่ ดี โดยยึดมัน่ ในหลักธรรมาภิบาล ความ
ซื่ อสัตย์สุจริ ต คุณธรรม และจริ ยธรรม ในการดําเนิ นธุ รกิจ และเพื่อให้มนั่ ใจว่านักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษทั ได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่เชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมและทันท่วงที บริ ษทั จึงได้ กําหนดระเบียบการการกับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน และระเบียบ
การซื้ อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และมุ่งเน้นความ
โปร่ งใส ในการประกอบธุ รกิจ เพื่อป้ องกันดูแลไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานนําข้อมูลภายในของบริ ษทั ไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน หรื อไป เปิ ดเผยให้แก่บุคคลอื่นทราบ รวมทั้งเพื่อการซื้ อขายหลักทรัพย์ และยังถือปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
ต่างๆ ของสํานักงาน คณะกรรมการการกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น เรื่ องการรายงานการซื้ อขายหลักทรัพย์ของ
กรรมการและ ผูบ้ ริ หาร รวมถึงบริ ษทั ยังได้กาํ หนดบทลงโทษ สําหรับกรณี ที่มีการฝ่ าฝื นในการนําข้อมูลภายในของบริ ษทั ไป
ใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริ ษทั โดยมีโทษตั้งแต่ การตักเตือนจนถึงขั้นให้ออกจากงาน บริ ษทั ได้เปิ ดเผย
นโยบายการเผยแพร่ ให้พนักงาน ผูบ้ ริ หาร กรรมการ บริ ษทั รวมถึงผูม้ ี ส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ทุกท่านทราบ และได้อธิ บาย
รายละเอียดในที่ประชุม พนักงานบริ ษทั ประจําปี ด้วย ซึ่ งสามารถ สรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี้้
1) กรรมการ ผู้ บริ หาร และพนักงานทุกระดับต้ องไม่ใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ที่มีสาระสําคัญต่อการ เปลี่ยนแปลง
ราคาของหลักทรัพย์ที่ยงั มิ ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนหรื อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เพื่อการซื้ อขาย หลักทรัพย์ของ
บริ ษทั อันนํามาซึ่ งผลประโยชน์ของตนเองและผูอ้ ื่น โดยให้หลีกเลี่ยงหรื องดการ ซื้ อขายหลักทรัพย์ของ บริ ษทั ในช่วงเวลา 1
เดือนก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน
2) บริ ษทั มีหน้าที่เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานที่สาํ คัญของบริ ษทั ให้สาธารณชน ทราบโดยทันที และ
อย่างทัว่ ถึง โดยผ่านสื่ อและวิธีการที่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนโยบายเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั กําหนดเพื่อให้แน่ ใจว่า ข้อมูล
ข่าวสารได้เข้าถึงนักลงทุนทุกกลุ่มอย่างทันท่วงทีและเท่าเทียม
3) กรรมการและผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุ นิ ติ ภ าวะต่ อ ส านัก งานคณะกรรมการกํากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ต ามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญ ญัติ
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หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรายงานการถือครอง หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ต่อคณะกรรมการบริ ษทั เป็ น
ประจําทุกไตรมาส
4) บริ ษทั กําหนดให้พนักงานทุกคนยึดมัน่ เกี่ ยวกับการปกป้ องรักษาความลับของข้อมูลข่าวสาร เกี่ ยวกับกิ จกรรม
ต่างๆ ในการดําเนิ นธุ รกิจ และห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูอ้ ื่นโดยใช้ขอ้ มูลใดๆ ของบริ ษทั ซึ่ งยังไม่ได้
เปิ ดเผยต่อสาธารณะหรื อดําเนินการใดๆในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อองค์กร
5) การกํากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน : บริ ษทั มีนโยบายและวิธีการดูแลพนักงาน ผูบ้ ริ หาร และ กรรมการบริ ษทั ใน
การนําข้อมูลภายในของบริ ษ ทั ไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่ วนตนไปเปิ ดเผยให้แก่บุคคลอื่ น รวมทั้งเพื่อการซื้ อขายหลักทรั พย์
รวมถึงยังถือปฏิบตั ิตามกฎของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่ องการรายงานการซื้ อขาย
หลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริ หารด้วย นอกจากนั้นบริ ษทั ยังสื่ อสารเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อเตือนใจให้ พนักงานทุก
ท่านทราบ ตั้งแต่ วันที่ ตดั สิ นใจเป็ นพนักงานของบริ ษทั โดยระบุรายละเอียดที่ สําคัญลงในสัญญาจ้างให้ ลูกจ้างทุกคนรับรู้
รายละเอี ยดสําคัญ คื อ “ให้คาํ นึ งถึ งผลประโยชน์ ของบริ ษ ทั เป็ นสําคัญ และสัญ ญาว่าจะไม่อาศัย ตําแหน่ ง หน้าที่ ในความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ที่ทาํ ให้บริ ษทั ต้องเสี ยหาย รวมทั้ง จะต้องไม่นาํ เอาความลับของ
บริ ษทั และ/หรื อของลูกค้าไปเปิ ดเผยให้คู่แข่งขันหรื อบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด”
9.7 การจัดการให้ เป็ นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
ตามที่ “พระราชบัญ ญัติ คุ ้ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล พ.ศ. ๒๕๖๒” เมื่ อ วัน ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ซึ่ ง
กฎหมายฉบับดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 สําหรับ หมวด1 คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
และ หมวด4 สํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล และในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลต่างๆ
จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกําหนดหนึ่ งปี นับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
ซึ่ งหากฝ่ าฝื นจะมี ท้ งั โทษจําคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 1 ปี และโทษปรั บตั้งแต่ 5 แสนบาทจนถึง 5 ล้านบาท แล้วแต่ประเภทของ
ข้อมูลความผิด
สําหรับเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปั จจุบนั มีการล่วงละเมิดสิ ทธิ ความเป็ นส่ วนตัว
ของข้อ มูลส่ วนบุ ค คลเป็ นจํานวนมาก จนสร้ างความเดื อ ดร้ อ นรําคาญ หรื อ ความเสี ยหายให้แ ก่ เจ้าของข้อ มูลส่ วนบุ ค คล
ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทําให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล อันเป็ นการล่วงละเมิ ด
ดังกล่าว ทําได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ ว ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อเศรษฐกิจโดยรวม สมควรกําหนดให้มีกฎหมายว่าด้วย
การคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นการทัว่ ไปขึ้น เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ กลไก หรื อมาตรการกํากับดูแลเกี่ยวกับการให้ความ
คุม้ ครองข้อมูล ส่ วนบุคคลที่เป็ นหลักการทัว่ ไป จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ี
ทั้งนี้ พระราชบัญ ญัติ คุ ้ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล พ.ศ. 2562 ได้ป ระกาศใช้ มี ผ ลบังคับ ใช้ท้ ังฉบับ ในวัน ที่ 28
พฤษภาคม 2563 บริ ษทั ฯ ในฐานะที่เป็ นผูเ้ ก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลมีความจําเป็ นต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย
นี้ ด้วยเหตุน้ ี บริ ษทั ฯ จึงได้พิจารณาหลักการของกฎหมายในเบื้องต้น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
ก. การเก็บรวบรวม การใช้และการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล
ข. การคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
ค. การเก็บรักษาและการทําลายข้อมูลส่ วนบุคคล
ง. การใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล
จ. การจัดให้มีเจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
ฉ. การจัดการเหตุละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคล
ช. โทษตามกฎหมาย และผลอันอาจเกิดขึ้นในเชิงภาพลักษณ์ขององค์กรหากมีเหตุละเมิดกฎหมาย
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จากการพิ จ ารณาประเด็ น ต่ า งๆ ดัง กล่ า ว คณะกรรมการจึ ง ได้มี ม ติ ใ นการประชุ ม ครั้ งที่ 20/2563 เมื่ อ วัน ที่ 31
กรกฎาคม 2563 โดยแต่งตั้งให้ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ของบริ ษทั รับผิดชอบในเรื่ องดังกล่าว ดังต่อไปนี้
1. เป็ นผูต้ รวจสอบรายละเอียดของข้อมูลส่ วนบุคคลที่ บริ ษทั ได้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผย สอบทานและ
วิ เคราะห์ ว ตั ถุ ป ระสงค์แ ละฐานกฎหมายที่ ท ํา ให้ บ ริ ษ ัท ฯ สามารถเก็ บ รวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลตาม
วัตถุประสงค์น้ ันต่อไปได้ รวมถึ งตรวจสอบวิธีการและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุ คคล การส่ งต่อข้อมูลส่ วน
บุคคลไปยังภายนอกองค์กร การส่ งออกข้อมูลไปยังต่างประเทศ โดยให้เก็บรวบรวมจากทุกแผนกภายในบริ ษทั ฯ เพื่อวิเคราะห์
และจัดทํา Data Inventory, Data Flow Diagram, Record of Data Processing ให้เป็ นไปตามกฎหมายต่อไป
2. เป็ นผูป้ ระเมิ นผลกระทบทางกฎหมายจากกระบวนการทํางานของหน่ วยงานต่างๆตั้งแต่การออกแบบวิธีการ
ดําเนิ นงาน ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การทั้งที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และที่จะดําเนิ นการใหม่เพิ่มเติม รวมทั้งวิเคราะห์วา่ การดําเนิ นการเก็บ
รวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลในปั จจุบนั ของบริ ษทั ฯ เป็ นไปตามที่ กาํ หนดไว้ในกฎหมายข้อมูลคุม้ ครองส่ วน
บุคคลหรื อไม่ อย่างไร และจัดทําแผนงานในการปิ ดประเด็นที่ ไม่เป็ นไปตามกฎหมายและจัดให้มีมาตรการ หรื อมาตรฐาน
รองรับในการดําเนินการ โดยให้จดั ทําเป็ นรายงานนําเสนอต่อคณะกรรมการ
3. เป็ นผูด้ าํ เนิ น การประสานงานกับ หน่ วยงานต่างๆ ทั้งภายในบริ ษ ทั ภายนอกบริ ษ ทั และในต่างประเทศ เพื่ อ
ดําเนิ นการปรับปรุ งนโยบาย เอกสารภายใน สัญญา และข้อกําหนดต่างๆ เพื่อให้การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วน
บุคคลของบริ ษทั ฯ เป็ นไปตามกฎหมาย โดยเฉพาะการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล รวมถึงการดําเนินการตาม
แผนงานที่ได้จดั ทําไว้ในข้อ 1. และข้อ. 2 ได้แก่ การดําเนิ นการเพื่อปิ ดช่องว่างทางกฎหมายโดยจัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ดําเนิ นการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล เช่น การจัดทํานโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุ คคล การ
จัดทําเอกสารแจ้งเตือนข้อมูลส่ วนบุคคล การจัดทําตัวอย่างหนังสื อให้ความยินยอม การจัดทํามาตรฐานสัญญาการประมวลผล
ข้อมูลส่ วนบุ คคล การกําหนดช่ องทางการใช้สิ ทธิ์ ถอนความยินยอม และการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของข้อมูลส่ วนบุ คคล
รับทราบเป็ นต้น
4. เป็ นผูด้ าํ เนินการจัดเตรี ยมสื่ อประชาสัมพันธ์ และจัดหลักสูตรซักซ้อมความเข้าใจและจัดการอบรมให้ความรู้ความ
เข้าใจพนักงานและหน่วยงานต่างๆทั้งภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบตั ิตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
5. เป็ นเจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล เพื่อควบคุมและดูแล รายงาน รวมถึงให้คาํ แนะนําบริ ษทั ฯ ให้ดาํ เนิ นการ
เป็ นไปตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลต่อไป รวมถึงดําเนินการจัดการความเสี่ ยงด้านต่างๆ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
6. ให้รายงานความคืบหน้าของการทํางานให้กบั คณะกรรมการทราบเป็ นระยะ รวมถึงปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ
เพื่อให้คณะกรรมการสัง่ การต่อไป
9.8 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตรวจสอบบัญชีประจําปี (Audit Fee)
สําหรับปี 2563 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 2563 โดยมี
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชีรวม 6,196,000.- บาท (หกล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
2. ค่าบริ การอื่น (non-audit fee)
คิดเป็ นจํานวนเงิน 303,483.- บาท (สามแสนสามพันสี่ ร้อยแปดสิ บสามบาทถ้วน)
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9.9 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
9.10 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ ํ าคัญของนโยบายแนวปฏิบัติ และ ระบบการกํากับดูแลกิจการทีผ่ ่านมา
การทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
เพื่ อเป็ นการปฏิ บ ัติตามหลักการกํากับ ดูแลกิ จการที่ ดิน สําหรั บ บริ ษ ัทจดทะเบี ยน คณะกรรมการได้มี ม ติ ในการ
ประชุมครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ให้ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้อง
กับกฎหมายสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
การรับผิดชอบต่ อสั งคมและสิ่ งแวดล้อม
คณะกรรมการได้ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบขององค์กรที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยัง่ ยืน ได้มีมติใน
การประชุ มคณะกรรมการบริ หาร ครั้ งที่ 11/2562 เมื่ อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ได้ให้นโยบายคํานึ งถึ งความปลอดภัยของ
สังคมและสิ่ งแวดล้อมและคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชน โดยอนุมตั ิบริ ษทั สมัครเข้าร่ วมโครงการส่ งเสริ มโรงงานอุตสาหกรรม
ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยัง่ ยืน (CSR-DIW) ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ นอกจากนี้
บริ ษ ัท ได้เข้าร่ วมโครงการอุ ตสาหกรรมสี เขี ยว ที่ จัดโดยกรมโรงงานอุ ตสาหกรรม กระทรวงอุ ตสาหกรรมเพื่อ ให้ส ถาน
ประกอบการมีความรู้เชิงลึกในการบริ หารจัดหารผลิตเพื่อสิ่ งแวดล้อม
นโยบายการจัดการให้ เป็ นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย “พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูล
ส่ วนบุคคล พ.ศ.2562 เนื่ องจากปั จจุบนั มีการล่วงละเมิดสิ ทธิ ความเป็ นส่ วนตัวของข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นจํานวนมาก จนสร้าง
ความเดือดร้อนรําคาญ หรื อความเสี ยหายให้แก่เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทําให้การ
เก็บรวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล อันเป็ นการล่วงละเมิดดังกล่าว ทําได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ ว ก่อให้เกิด
ความเสี ยหายต่อเศรษฐกิจโดยรวม สมควรกําหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นการทัว่ ไปขึ้น เพื่อ
กําหนดหลักเกณฑ์ กลไก หรื อมาตรการกํากับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุม้ ครองข้อมูล ส่ วนบุคคลที่ เป็ นหลักการทัว่ ไป จึ ง
จําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ี พ.รบ.คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ.2562 เป็ นพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องข้อมูลส่ วน
บุ คคลของเราทุ กคนโดยตรง ไม่ว่าจะเป็ นชื่ อ-นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน อายุ E-mail เบอร์ โทรศัพท์ เป็ นต้น
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คณะกรรมการบริ ษทั จึ งได้มีมติในการประชุ มครั้ งที่ 20/2563 เมื่ อ 31 กรกฎาคม 2563 แต่งตั้งให้ ฝ่ ายทรั พยากรบุ คคล ของ
บริ ษทั รับผิดชอบในเรื่ องดังกล่าว
การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริ ษ ทั ตระหนักและเล็งเห็ นถึ งความสําคัญ ต่อการการกับ ดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในให้เป็ นไปตาม
หลักการการกับดูแลกิ จการ ที่ ดี โดยยึดมัน่ ในหลักธรรมาภิบาล ความซื่ อสัตย์สุจริ ต คุณธรรม และจริ ยธรรม ในการดําเนิ น
ธุรกิจ และเพื่อให้ มัน่ ใจว่า นักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษทั ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมและทันท่วงที จึงมี
มติ ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้ งที่ 26/2563 เมื่ อ 16 ตุลาคม 2663 ในเรื่ องการดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายในของ
บริ ษทั
นโยบายการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
ในการกํากับดูแลและสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างมัน่ คง และยัง่ ยืนในระยะยาว จะต้องมีการติดตามผลการปฏิบตั ิ
และทบทวนนโยบายอย่างสมํ่าเสมอ เนื่ องจากปั จจุบนั บริ ษทั มีบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม รวม 12 บริ ษทั เห็นควรให้ทบทวน
นโยบายการกํากับดูแลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม จึงมีมติในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 26/2563
เมื่อ 16 ตุลาคม 2663 ในเรื่ องการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม เกี่ยวกับ
- กลไกการกํากับดูแล
- กรอบการบริ หารจัดการบริ ษทั ในกลุ่ม
- นโยบายการไปดํารงตําแหน่งกรรมการที่อื่นของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
นโยบายเคารพกฎหมายและหลักสิ ทธิมนุษยชนสากล
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ตะหนักว่าในสังคมโลกเป็ นสังคมที่ปกครองโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย หรื อนิติรัฐ แต่ละ
ประเทศที่ บริ ษทั เข้าไปลงทุน หรื อข้องเกี่ ยวมี ระบบกฎหมาย ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี ที่แตกต่างกัน แต่ก็ยึดถือหลักสิ ทธิ
มนุ ษยชนสากลเป็ นหลักปฏิ บตั ิร่วมกัน บริ ษทั และบุ คลากรทุกคนจึ งต้องเคารพกฎหมายของแต่ละประเทศและหลักสิ ทธิ
มนุ ษ ยชนสากล รวมทั้ง ยืน หยัด ทําในสิ่ งที่ ถูก ต้อ ง เป็ นธรรม และถู ก กฎหมาย และเพื่ อ ให้ก ารปฏิ บ ัติงานในหน้าที่ ข อง
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั จึงมีมติในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ครั้งที่ 30/2563 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 อนุมตั ิกาํ หนดนโยบายการเคารพกฎหมาย และหลักสิ ทธิ มนุษยชนสากล ของบริ ษทั
ดังนี้
1. บุคลากรของบริ ษทั ต้องทําความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ถี่ถว้ น
และปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด หากไม่แน่ใจ ให้ขอคําปรึ กษาจากฝ่ ายกฎหมาย ห้ามปฏิบตั ิไปตามความเข้าใจของตนเองโดยไม่
มีคาํ แนะนํา
2. บุ ค ลากรของบริ ษ ัท ที่ ต ้อ งไปปฏิ บ ัติ งานในต่ างประเทศ ควรศึ ก ษากฎหมาย ขนบธรรมเนี ย มประเพณี และ
วัฒนธรรมของประเทศปลายทางก่อนการเดินทาง เพื่อให้แน่ใจว่าสิ นค้า ตัวอย่างสิ นค้า และอุปกรณ์ที่นาํ ไปด้วย เอกสารใน
การเดินทาง วัตถุประสงค์ของการเดินทาง และการปฏิบตั ิงานในประเทศปลายทาง ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ขดั ต่อขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทาง
3. บริ ษทั ควรจัดรวบรวมกฎหมาย กฎ และระเบียบของทางราชการให้เป็ นหมวดหมู่เพื่อให้ บุคลากรของบริ ษทั ศึกษา
และให้การอบรมด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรของบริ ษทั อย่างเหมาะสม พอควร
4. บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามหลักสิ ทธิ มนุ ษยชนสากลอย่างเคร่ งครัด ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสิ ทธิ มนุ ษยชน
สากลแก่พนักงานเพื่อนําไปปฏิบตั ิเป็ นส่ วนหนึ่ งในการดําเนินงาน และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิ ทธิมนุษยชนสากล
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นอกจากนี้ ที่ผา่ นมาบริ ษทั ได้นาํ หลักการกับดูแลกิจการที่ดีสาํ หรับบริ ษทั จดทะเบียนมาปรับปรุ งนโยบาย แนวปฏิบตั ิ
และระบบการกํากับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่ องดังจะเห็นได้จากผลคะแนนรวมของ โครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการของ
บริ ษทั จดทะเบียนไทย (CGR) ที่มีการพัฒนาขึ้นตามลําดับดังนี้
ผลสํารวจโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั จดทะเบียนไทย (CGR)
ของบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ปี

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้

84% 86%

91%

94% 94%

98%

96%

การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน

96% 94%

94%

87% 94%

94%

96%

การคํานึงถึงบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย

41% 75%

76%

84% 86%

87%

90%

การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส

61% 61%

65%

82% 74%

74%

79%

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั

46% 46%

51%

57% 51%

65%

69%

เฉลีย่ รวม

58% 64% 68% 74% 72% 78% 81%

นโยบายและระยะเวลาการให้ สินเชื่อการทํา “Credit Term”
กลุ่มผลิตภัณฑ์

Credit Term

ฟอกหนัง

30 – 60 วัน

ของเล่นสุ นขั

30 – 60 วัน

เฟอร์นิเจอร์หนัง

30 – 60 วัน

เบาะหนังและชิ้นส่ วนหนังสําหรับรถยนต์

30 – 60 วัน

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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10. ความรับผิดชอบต่ อสั งคม
ทางบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นธุ รกิจควบคู่ไปกับการใส่ ใจดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมในชุมชนและสังคม ปฎิ บตั ิตามกฎหมาย
ระเบียบข้อกําหนดต่าง ๆ โดยมุ่งที่การให้ประโยชน์กบั คน, ชุมชน และสังคม นอกจากนั้นยังต้องคํานึ งถึงบทบาทขององค์กร
ภาคธุรกิจที่ตอ้ งปฏิบตั ิอย่างสอดคล้องกันคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นสมควรให้กาํ หนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ดังต่อไปนี้
 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
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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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
กิจกรรม สะสมบุญ

จํานวนผู้เข้ าร่ วม (คน)
100

วิทยากรในการอบรม
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

กิจกรรม/การอบรมในเรื่องเกีย่ วกับความปลอดภัย
ชื่อโครงการ
อบรม จิตสํานึกด้านความปลอดภัย
อบรม ดับเพลิงเบื้องต้น

จํานวนผู้เข้ าร่ วม (คน)
350
100

วิทยากรในการอบรม
จป.วิชาชีพ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลบางโปรง

ตารางจํานวนการเกิดอุบัตเิ หตุประสบอันตรายหรือเจ็บป่ วยเนื่องจากการทํางานดังนี้
การเกิดอุบัตเิ หตุ
ปี
ราย
ร้ อยละ
ปี 2561
17
1.42
ปี 2562
20
1.78
ปี 2563
11
0.09
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ตารางจํานวนการเกิดอุบัตเิ หตุประสบอันตรายหรือเจ็บป่ วยเนื่องจากการทํางานจําแนกตามความรุ นแรงดังนี้
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
ปี 2561
7
0.58
10
0.84
ปี 2562
9
0.80
11
0.98
ปี 2563
7
0.06
4
0.03

รวม
ราย
17
20
11

ร้ อยละ
0.42
1.78
0.09

- การให้ความสําคัญกับการพัฒนาและฝึ กอบรมพนักงาน: บริ ษทั ฯมีนโยบายในการจัดแผนพัฒนาบุคลากรภายในที่ชดั เจน
ซึ่ งบริ ษทั ฯตระหนักดี ว่าบุคลากรที่ มีคุณภาพจะเป็ นแรงขับเคลื่ อนที่ 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 2561

ปี 2562

ปี 2563

8
1

8
3

6
26

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

1,215

432

1,011

- 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 เจนทําให้มนั่ ใจได้วา่ พนักงานของบริ ษทั ฯ
จะได้รับการส่ งเสริ มอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกันในความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยการปรับตําแหน่งพนักงานจะ
พิจารณาจากผลการประเมินผลงาน ซึ่ งบริ ษทั ฯจัดทําขึ้นเป็ นประจําทุกปี
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- 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 รกิจ 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, กิจกรรมวันเกษียณอายุ และ กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์วนั ส่ งท้ายปี เก่าต้อนรับ
ปี ใหม่ เป็ นต้น
กิจกรรมวันตรุษจีน

กิจกรรมวันสงกรานต์
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กิจกรรมร้ อยใจ ผูกพัน วันเกษียณ

- สวัส ดิ การตรวจสุ ข ภาพประจําปี พนักงาน: บริ ษ ทั ฯ ได้จัดให้ผูบ้ ริ ห ารและพนักงานทุ กคนได้รับ การตรวจสุ ข ภาพ
ประจําปี จากสถานพยาบาลที่น่าเชื่อถือ เพื่อส่ งเสริ มการมีสุขพลานามัยที่ดี
- 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
 ความรับผิดชอบต่ อสั งคมภายนอกองค์ กร :
ด้ านการรักษาสภาพแวดล้อม:
บริ ษ ัท ฯ มี ก ารดําเนิ น การในเรื่ อ งการรั ก ษาสภาพแวดล้อ มในเรื่ อ งการบําบัด นํ้าเสี ย ซึ่ งบริ ษ ัท ฯ มี น โยบายให้
ความสําคัญกับเรื่ องนี้ มาตั้งแต่เริ่ มต้นประกอบกิจการมา เนื่ องจากเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องโดยตรง โดยบริ ษทั ฯได้สนับสนุ นบ่อ
บําบัดนํ้าเสี ยในเขตอุตสาหกรรมฟอกหนัง กม.34 เพื่อให้มีการดําเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสมตามกฎหมายทุกประการถึงแม้
จะมีค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นการก็ตาม บริ ษทั ฯ ก็ยินดีให้การสนับสนุ นอย่างเต็มใจ ซึ่ งสมาชิ กในกลุ่มก็เห็นว่ากิจการบําบัดนํ้า
เสี 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
ที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยัง่ ยืน โดยได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริ หาร ครั้งที่ 11/2562 เมื่ อวันที่ 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)

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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142

บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

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

ผู้บริหารรับมอบโล่รางวัล CSR-DIW ประจําปี 2562 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมือ่ 23 กันยายน 2562

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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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

ด้ านการศึ กษา: บริ ษ ัท ฯ ตระหนักดี ว่าเด็กและเยาวชนคื อ รากฐานสําคัญ ในการสร้ างความเจริ ญ ก้าวหน้าให้กับ
ประเทศ บริ ษทั ฯ จึงได้ดาํ เนินโครงการพัฒนาเยาวชนและส่ งเสริ มการศึกษาที่หลากหลายดังนี้
ผู้บริหารเป็ นตัวแทนมอบทุนการศึกษากองทุนร้ อยโรงงาน ร้ อยดวงใจ หนึ่งโรงเรียน เมือ่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
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มอบสิ่ งของต่ าง ๆ เนื่องในวันเด็กแห่ งชาติปี 2563

 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
 การส่ งเสริมให้ ผ้บู ริหารและพนักงานร่ วมทํากิจกรรมเพือ่ สั งคม: บริ ษทั ฯ ยึดถือและเห็นความสําคัญ คือการเปิ ดโอกาสให้
ผูบ้ ริ หารและพนักงานมีส่วนร่ วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์และโครงการเพื่อสังคมด้านต่างๆ ที่ตอบแทนในสิ่ งที่ดีงาม
สู่สังคมอย่างจริ งจัง โดยในปี 2563 นี้ บริ ษทั ฯ ได้มีการดําเนินการกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ดังต่อไปนี้
- 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

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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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
ผลการสํ ารวจข้ อมูลความพึงพอใจของคู่ค้า
รายชื่อลูกค้ า
ในประเทศ
ต่างประเทศ

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

85-100
มากทีส่ ุ ด

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


20-39.99
น้ อยทีส่ ุ ด
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 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
บริ ษทั ทีเอสเทค (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั เอนเอชเค สปริ ง (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั โนโซมิ เอนเตอร์ไพร์ส จํากัด
บริ ษทั ซี เอสอินดัสตรี่ จํากัด
บริ ษทั ดํารงศิลป์ ออโตโมทีฟ จํากัด

85-100
มากทีส่ ุ ด


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

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
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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

มอบเงินเพือ่ กิจกรรมวันเด็ก ให้ นักเรียน รร.หนองไทร ณ 11 ม.ค. 2563

กิจกรรมร่ วมรณรงค์ ป้องกันไข้ เลือดออกกับ รพ.สต.หนองไทร และผู้นําชุ มชน ภายในชุ มชนหนองไทร ณ 30 ก.ย. 2563
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ร่ วมปรับปรุงและซ่ อมระบบไฟส่ องสว่ างทางเข้ าหมู่บ้าน ณ 22 มิ.ย. 2563

ช่ วยพ่นฆ่ าเชื้อโรคป้ องกันโควิด19 ในชุ มชนหมู่ 4
และหมู่ 14 ต.ศาลาลําดวน ณ 16 เม.ย. 2563

บริจาคไข่ ไก่ให้ ผญ.บ้ านหมู่4 และหมู่14 เพือ่ มอบต่ อ
ชาวบ้ านทีไ่ ด้ รับผลกระทบจากโควิด-19 ณ 6-8 พ.ค. 2563

GP2 เป็ นประฐานทอดกฐิ นวัดหนองไทร ณ 10 ต.ค. 2563
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นโยบายต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น
บทนํา
บริ ษ ัท ชัยวัฒ นา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษ ัท ” หรื อ “CWT”) มุ่ งมั่น ที่ จะดําเนิ น ธุ รกิ จด้วยความ
ซื่ อสัตย์สุจริ ต โปร่ งใส ยึดมัน่ ในคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ทั้งไม่สนับสนุ นการทุจริ ตและ
คอร์ รัปชัน่ ต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ ด้วยตระหนักดีถึงภัยร้ายแรงของการคอร์ รัปชัน่ ที่ทาํ ลาย การแข่งขันอย่างเสรี
และเป็ นธรรม ทั้งยังก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงเห็นเป็ นการสมควรที่
จะกําหนด “ นโยบายการต่อต้านการทุ จริ ตและคอร์ รัป ชั่น” เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร เพื่อใช้เป็ นแนวทางการปฏิ 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 และแนวทางปฏิ บตั ิ
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 ิตามระดับอํานาจอนุมตั ิ
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
ช่ องทางการรับแจ้ งเบาะแสหรือร้ องเรียนการทุจริต
พนักงาน หรื อผูร้ ้องเรี ยน ต้องระบุรายละเอียดของเรื่ องที่แจ้งเบาะแส หรื อข้อร้องเรี ยนเกี่ยวกับการทุจริ ต พร้อมชื่อนามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่ งมาตามที่อยูข่ องบริ ษทั ฯ
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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
นโยบายการจัดการให้ เป็ นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
ตามที่ ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุ คคล พ.ศ. 2562 มี ผลบังคับใช้ท้ งั ฉบับในวันที่ 28
พฤษภาคม 2563 บริ ษทั ได้พิจารณาหลักการของกฎหมายข้างต้น คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 20/2563
เมื่อ 20 กรกฎาคม 2563 แต่งตั้งให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริ ษทั รับผิดชอบในเรื่ องดังกล่าว ดังนี้
1.

2.

3.

4.
5.

6.

เป็ นผูต้ รวจสอบรายละเอี ยดของข้อ มู ลส่ วนบุ ค คลที่ บ ริ ษ ัท ได้มี การเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิ ดเผย สอบทานและ
วิเคราะห์วตั ถุประสงค์และฐานกฎหมายที่ทาํ ให้บริ ษทั ฯ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลตาม
วัตถุประสงค์น้ นั ต่อไปได้ รวมถึงตรวจสอบวิธีการและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคล การส่ งต่อข้อมูล
ส่ วนบุคคลไปยังภายนอกองค์กร การส่ งออกข้อมูลไปยังต่างประเทศ โดยให้เก็บรวบรวมจากทุกแผนกภายในบริ ษทั
เพื่ อ วิเคราะห์ และจัดทํา Data Inventory, Data Flow Diagram, Record of Data Processing ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
ต่อไป
เป็ นผูป้ ระเมิ น ผลกระทบทางกฎหมายจากกระบวนการทํางานของหน่ ว ยงานต่ างๆตั้งแต่ ก ารออกแบบวิธี ก าร
ดําเนิ น งาน ผลิ ตภัณ ฑ์ห รื อ บริ การทั้งที่ มี อยู่ในปั จจุ บ ัน และที่ จะดําเนิ น การใหม่ เพิ่ ม เติ ม รวมทั้งวิเคราะห์ ว่าการ
ดําเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลในปั จจุบนั ของบริ ษทั ฯ เป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ในกฎหมาย
ข้อมูลคุม้ ครองส่ วนบุคคลหรื อไม่ อย่างไร และจัดทําแผนงานในการปิ ดประเด็นที่ไม่เป็ นไปตามกฎหมายและจัดให้
มีมาตรการ หรื อมาตรฐานรองรับในการดําเนินการ โดยให้จดั ทําเป็ นรายงานนําเสนอต่อคณะกรรมการ
เป็ นผูด้ ําเนิ น การประสานงานกับ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ทั้งภายในบริ ษ ัท ภายนอกบริ ษ ัท และในต่ างประเทศ เพื่ อ
ดําเนิ นการปรับปรุ งนโยบาย เอกสารภายใน สัญญา และข้อกําหนดต่างๆ เพื่อให้การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผย
ข้อมูลส่ วนบุ คคลของบริ ษทั ฯ เป็ นไปตามกฎหมาย โดยเฉพาะการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่ วนบุ คคล
รวมถึ งการดําเนิ น การตามแผนงานที่ ได้จัด ทําไว้ในข้อ 1. และข้อ . 2 ได้แ ก่ การดําเนิ น การเพื่ อ ปิ ดช่ อ งว่างทาง
กฎหมายโดยจัดทําเอกสารที่ เกี่ยวข้องเพื่อดําเนิ นการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล เช่น
การจัดทํานโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล การจัดทําเอกสารแจ้งเตือนข้อมูลส่ วนบุคคล การจัดทําตัวอย่างหนังสื อ
ให้ความยินยอม การจัดทํามาตรฐานสัญญาการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล การกําหนดช่องทางการใช้สิทธิ์ ถอน
ความยินยอม และการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลรับทราบเป็ นต้น
เป็ นผูด้ าํ เนิ นการจัดเตรี ยมสื่ อประชาสัมพันธ์ และจัดหลักสู ตรซักซ้อมความเข้าใจและจัดการอบรมให้ความรู ้ความ
เข้าใจพนักงานและหน่วยงานต่างๆทั้งภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบตั ิตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
เป็ นเจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล เพื่อควบคุมและดูแล รายงาน รวมถึงให้คาํ แนะนําบริ ษทั ฯ ให้ดาํ เนิ นการ
เป็ นไปตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลต่อไป รวมถึงดําเนิ นการจัดการความเสี่ ยงด้านต่างๆ ให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย
ให้ รายงานความคื บ หน้าของการทํางานให้กบั คณะกรรมการทราบเป็ นระยะ รวมถึ งปั ญ หาและอุ ปสรรคต่างๆ
เพื่อให้คณะกรรมการสั่งการต่อไป

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

รับรองความถูกต้อง :
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11. 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
เปลี่ ยนแปลง ทั้งนี้ บริ ษทั ที .เค.แอคเคาน์ติ้ง โซลูชนั่ จํากัด ได้มอบหมายให้ นางทัศนี ย ์ สอนเพ็ชร ตําแหน่ งผูจ้ ดั การฝ่ าย
ตรวจสอบภายใน บริ ษทั ที.เค.แอคเคาน์ติ้ง โซลูชน่ั จํากัด เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในการปฎิบตั ิหน้าที่ผตู้ รวจสอบภายในของ
บริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ บริ ษทั ที.เค.แอคเคาน์ติ้ง โซลูชนั่ จํากัด และนางทัศนี ย ์ สอน
เพ็ชร แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฎิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าว เนื่องจากมีความเป็ นอิสระ และมีประสบการณ์ในการ
ปฎิบตั ิงานด้านการตรวจสอบภายใน มาเป็ นระยะ 15 ปี และเคยเข้ารับการอบรมในหลักสู ตรที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบตั ิงานด้าน
ตรวจสอบ 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 2563 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

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

รับรองความถูกต้อง :

155

บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

12. 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

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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ชื่อบริ 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
- ดอกเบี้ยรับ

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

แบบ 56-1
ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

0.52
1.80
0.10
2.36

0.48
1.80
0.10
1.96

0.48
1.80
1.80

39.51
2.38

28.10
2.04

22.34
1.59

180.00
39.51

28.10

22.34

-

-

-

538.80

568.18

653.13

39.49

37.90

36.38

รับรองความถูกต้อง :

เงื่อนไขความสมเหตุสมผลและความจําเป็ น
- 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
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวแล้ว
- 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
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บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ชื่อบริ ษทั /
บุคคลที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

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

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

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

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

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

แบบ 56-1
ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

12.19

50.05

7.80

135.99

179.33

83.07

7.98

12.22

9.08

98.00
15.13
0.24
12.92
0.006
0.001

รับรองความถูกต้อง :

72.55
10.09
0.24
14.70
1.47
0.14

เงื่อนไขความสมเหตุสมผลและความจําเป็ น

43.34
9.18
0.08
12.25
-

- บริ ษทั ให้เงินกูย้ มื แก่บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด เป็ นเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นและ
ระยะยาว คิดดอกเบี้ยร้อยละ 9 ต่อปี โดยมีกาํ หนดชําระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยและ
ได้วางหลักประกันเป็ นแม่พิมพ์ผลิตรถยนต์ และหุน้ สามัญของบริ ษทั สกุลฎ์ซี อิน
โนเวชัน่ จํากัด และคุณนําชัย สกุลฎ์โชคนําชัย ผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูค้ ้ าํ ประกันวงเงิน
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
เนื่ องจากบริ ษทั ดังกล่าวเป็ นบริ ษทั ย่อยและเป็ นการกูย้ ืมเพื่อความจําเป็ นในการประกอบ
ธุรกิจ โดยอัตราดอกเบี้ยเป็ นไปตามอัตราดอกเบี้ยปกติในตลาด
- 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
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บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ชื่อบริ ษทั /
บุคคลที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

บริ ษทั โชคนําชัย
ไฮ-เทค เพรสซิ่ ง
จํากัด

กรรมการของ
บริ ษทั ย่อยคือ
คุณนําชัย สกุลฎ์
โชคนําชัย และ
คุณรุ จิภา สกุลฎ์
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 (แม่พิมพ์)
- ซื้ อสิ นค้า
- ค่าเช่า
- ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
- ต้นทุนทางการเงิน
- ดอกเบี้ยรับ
- รายได้อื่น
- ลูกหนี้อื่น
- ลูกหนี้อื่น-เงินจ่ายล่วงหน้า
ค่าสิ นค้า สุ ทธิ
- เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นและ
ดอกเบี้ยค้างจ่าย

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

แบบ 56-1
ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

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

102.14
25.83
0.29
0.92
0.73
0.43
6.52
28.66

-

15.00

-

รับรองความถูกต้อง :

เงื่อนไขความสมเหตุสมผลและความจําเป็ น
- 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 และได้รับชําระคืน
เรี ยบร้อยแล้วเมื่อปี 2563
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
มี ค วามเหมาะสม และเป็ นการกู้ยืม เพื่ อ ความจําเป็ นในการประกอบธุ ร กิ จ โดยอัต รา
ดอกเบี้ยเป็ นไปตามอัตราดอกเบี้ยปกติในตลาด
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บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ชื่อบริ ษทั /
บุคคลที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

บริ ษทั เดวิกา เอ็น คณะกรรมการ
เตอร์ไพรส์ จํากัด ของบริ ษทั ย่อย
คือ คุณดาริ กา
ศรัณย์เกตุ เป็ น
กรรมการใน
บริ ษทั เดวิกา
เอ็นเตอร์ไพรส์
จํากัด
นายวีระพล
ไชยธีรัตต์

ผูบ้ ริ หารและ
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

สรุ ปรายการ
บริ ษทั เดวิกา เอ็นเตอร์ ไพรส์
จํากัด มีรายการระหว่างกัน
กับบริ ษทั สกุลฎ์ซี อิน
โนเวชัน่ จํากัด กับบริ ษทั
ดังนี้
- ค่าบริ หารจัดการกับบริ ษทั
- ค่าบริ หารจัดการกับบริ ษทั
สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด
- เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

แบบ 56-1
ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

1.10
1.10

1.40
2.40

1.20
2.40

-

-

2.12

รับรองความถูกต้อง :

เงื่อนไขความสมเหตุสมผลและความจําเป็ น
- บริ ษทั เดวิกา เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด เป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญและมี ประสบการณ์ ทางด้านการ
บริ หารจัดการเกี่ยวกับระบบการบัญชี และการเงิน บริ ษทั ฯ จึงว่าจ้าง บริ ษทั เดวิกา เอ็น
เตอร์ไพรส์ จํากัด ให้เป็ นผูจ้ ดั หาสิ นเชื่อทางธุรกิจแก่บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
มี ความเหมาะสมและเกิ ดขึ้ นตามราคาตลาด นอกจากนี้ ขอ้ กําหนดและเงื่ อนไขต่าง ๆที่
เกี่ยวข้องมีความเหมาะสมและปฎิบตั ิกนั อยูโ่ ดยทัว่ ไป

- กรรมการให้เงินยืมแก่บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด เป็ นเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นมีท้ งั
คิดดอกเบี้ยร้อยละ 8.0 ต่อปี และไม่คิดดอกเบี้ย โดยมีกาํ หนดชําระคืนเงินต้นพร้อม
ดอกเบี้ย
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
มี ความเหมาะสมและเป็ นไปตามธุ รกรรมตามปกติ ในสถานการณ์ COVID 19 และคิ ด
อัตราดอกเบี้ยเป็ นไปตามดอกเบี้ยปกติในตลาด
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บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

12.1 การคํา้ ประกันเงินกู้ให้ กบั บริษัทย่อย
บริ ษทั ย่อยได้มีการกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งในประเทศจํานวน 62.5 ล้านบาทในวันที่ 31 กรกฎาคม 2540
และ 107.50 ล้านบาท ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2543 และเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการดําเนิ นธุ รกิจของบริ 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 นเชื่อจากสถาบัน
การเงินของบริ ษทั ย่อย เนื่ องจากในช่วงเวลาดังกล่าวเป็ นช่วงที่บริ ษทั ย่อยเริ่ มจัดตั้งและมีผลการดําเนิ นงานขาดทุน การขอรับ
การสนับสนุนทางการเงินใดๆ จากสถาบันการเงินในนามของบริ ษทั ย่อยนั้นนอกเหนือจากการมีหลักประกันเป็ นที่ดินและสิ่ ง
ปลูกสร้างแล้วทางสถาบันการเงินจึงได้มีการขอให้บริ ษทั ในฐานะผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ย่อยเข้าคํ้าประกันเงินกูด้ งั กล่าว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด ไม่มีภาระหนี้สินกับสถาบันการเงิน
สําหรับการเข้าคํ้าประกันเงินกูย้ ืมของบริ ษทั ให้แก่บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด จํานวน 48 ล้านบาทจากสถาบัน
การเงินแห่ งหนึ่ ง เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการดําเนิ นธุ รกิจ โดยมี บริ ษทั และบริ ษทั โชคนําชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ ง

จํากัด และคุณนําชัย สกุลฎ์โชคนําชัย เป็ นผูค้ ้ าํ ประกันวงเงินดังกล่าวด้วย
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 2563
ชื่อ
ตําแหน่ง
จํานวนหุน้
1. นายวีระพล
ไชยธี รัตต์
ประธานกรรมการ
132,349,086
2. บริ ษทั ไชยดียงิ่ จํากัด
108,828,452
3. นางวนิดา
สิ กขมาน
กรรมการ
258,756
บริษัท พลาทรัพย์ จํากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ชื่อ
ตําแหน่ง
จํานวนหุ น้
1. บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
14,999,993
2. นายวีระพล
ไชยธีรัตต์
กรรมการ
1
3. นางวนิดา
สิ กขมาน
กรรมการ
1
4. นายอนุพงศ์
สิ กขมาน
กรรมการ
1
บริษัท ไชยดียงิ่ จํากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ชื่อ
ตําแหน่ง
จํานวนหุ น้
1. นายวีระพล
ไชยธีรัตต์
กรรมการ
3,438,000
2. นางกิมไน้
ไชยธีรัตต์
กรรมการ
268,000
3. นางวนิดา
สิ กขมาน
กรรมการ
274,000

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

รับรองความถูกต้อง :

สัดส่ วนการถือหุ น้ (%)
21.00
17.27
0.04
สัดส่ วนการถือหุน้ (%)
99.99%
สัดส่ วนการถือหุน้ (%)
76.40%
5.95%
6.09%

161

บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

12.2 ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเข้าทํารายการระหว่างกันด้วยความระมัดระวัง โดยคํานึ งถึงผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และ
บริ ษ ทั ย่อย และผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นสําคัญ การทํารายการระหว่างกันของบริ ษทั และบริ ษ ทั ย่อยกับ บุ คคลที่ อาจมี ความขัดแย้งทุ ก
รายการเป็ นรายการตามธุ รกิ จปกติ และเป็ นรายการที่ มีความจําเป็ นและมี ความสมเหตุสมผลเพื่อสนับสนุ นธุ รกิจปกติของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยมีเงื่อนไขต่าง ๆ ของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจะถูกกําหนดให้เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ
ทัว่ ไป และเป็ นไปตามราคาตลาด และดําเนิ นการเช่นเดียวกับที่ปฎิบตั ิกบั คู่คา้ ทัว่ ไป ซึ่ งรายการระหว่างกันรวมถึงการกูย้ มื เงิน/
การให้กยู้ ืมเงินระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง และการกูย้ ืมระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร
หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่ งดําเนินการไปเพื่อเสริ มสภาพคล่องตามความจําเป็ นเท่านั้น
12.3 การอนุมตั ิการทํารายการระหว่ างกัน
ที่ผา่ นมารายการระหว่างกันของบริ ษทั จะเกิดขึ้นระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อยและกรรมการของบริ ษทั โดยรายการ
ระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับบริ ษทั ย่อยจะเป็ นธุ รกรรมจากทางการค้าและการสนับสนุ นทางการเงินเป็ นหลัก สําหรับในส่ วนของ
กรรมการของบริ ษทั นั้น จะเป็ นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริ ษทั ทั้งนี้ การทํารายการระหว่างกันที่ผา่ นมา บริ ษทั มี
การกําหนดอํานาจดําเนินการไว้อย่างชัดเจนในการอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกัน โดยได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
พร้ อมทั้งกําหนดไม่ให้ผูบ้ ริ ห ารมี ส่ วนในการอนุ ม ัติรายการที่ มี ส่วนได้เสี ย ซึ่ งการกําหนดอํานาจอนุ มตั ิ ได้มีการพิ จารณา
ทบทวนสมํ่าเสมอ เพื่อให้มีความคล่องตัวในการดําเนินงาน และมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งบริ ษทั
ได้จดั ให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าวด้วย เพื่อดูแล
ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
12.4 นโยบายการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
หากในอนาคตมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้น บริ ษทั จะยึดถือนโยบายที่ จะดําเนิ นการให้รายการระหว่างกันดังกล่าว
ตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความยุติธรรมและเหมาะสม รวมทั้งเป็ นราคาที่ ยุติธรรมสามารถเทียบเคียงกับราคาตลาดที่ใช้กบั ลูกค้า
ทัว่ ไปได้ รวมทั้งจะมีการจัดให้ คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าที่ ในการดูแลให้การทํารายการระหว่างกันในอนาคตของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย หรื อบุ คคลที่ เกี่ ยวโยง หรื อรายการที่ อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
เป็ นไปตามลักษณะการดําเนินธุ รกิจทัว่ ไป หรื อเพื่อสนับสนุนการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั โดยมุ่งเน้นเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของ
บริ ษทั เป็ นสําคัญ และผลตอบแทนที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะได้รับหรื อจ่ายไปเป็ นราคายุติธรรม (Fair Market value)
ในกรณี ที่รายการดังกล่าวกําหนดให้บริ ษทั ต้องจัดทํารายงานแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ และต้องขอมติอนุ มตั ิจากที่
ประชุมผูถ้ ือหุ ้น และแต่งตั้งที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั จะดําเนิ นการอย่างเคร่ งครัด เพื่อให้
เป็ นไปตามระเบียบข้อกําหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ในส่ วนที่เกี่ยวกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยจะยึด
หลักการดังนี้
 เป็ นรายการที่ผา่ นกระบวนการอนุมตั ิที่โปร่ งใส โดยผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่ได้มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
 เป็ นรายการที่กระทําโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษทั เสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก
 มีระบบการติดตามและตรวจสอบที่ทาํ ให้มน่ั ใจได้วา่ การทํารายการเป็ นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

รับรองความถูกต้อง :
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ทั้งนี้ บริ ษทั จะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรื อผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระ ในกรณี ที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบหรื อผูส้ อบบัญชีไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันนั้น พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึง
ความเหมาะสมของราคา ความสมเหตุสมผลของการทํารายการ ตลอดจนการเปิ ดเผยข้อมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน การ
ได้มาหรื อจําหน่ายทรัพย์สินที่สําคัญของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรื อข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รวมทั้งเป็ นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีที่กาํ หนด โดยสมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
กรอบวงเงินอนุมตั ิในการทํารายการระหว่างกัน
ประเภทรายการ
1. รายการธุรกิจปกติ
2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
- เงื่อนไขการค้าทัว่ ไป
- ไม่มีเงื่อนไขการค้าทัว่ ไป
3. รายการเช่าหรื อให้เช่า
อสังหาริ มทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และ
ไม่มีเงื่อนไขการค้าทัว่ ไป
4. รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อ
บริ การ
5. รายการให้หรื อรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน
- ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงหรื อบริ ษทั
ที่บุคคลที่เกี่ยวโยงถือหุน้
มากกว่า บจ. ถือ
- ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่บริ ษทั ที่บริ ษทั จดทะเบียนถือ
หุ น้ มากกว่าบุคคลเกี่ยวโยง
- รับความช่วยเหลือทางการเงิน

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

ฝ่ ายจัดการ

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

ผูถ้ ือหุน้

หมายเหตุ
เงื่อนไขการค้าทัว่ ไป คือ เงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็ นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่ งรวมถึง
เงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- ราคาและเงื่อนไขที่บริ ษทั จดทะเบียนหรื อบริ ษทั ย่อยได้รับหรื อให้กบั บุคคลทัว่ ไป
- ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันให้กบั บุคคลทัว่ ไป
- ราคาและเงื่อนไขที่บริ ษทั จดทะเบียนสามารถแสดงได้วา่ เป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจในลักษณะทํานองเดียวกันให้กบั บุคคลทัว่ ไป

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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การขออนุ มตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ต้องได้รับอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง 3 ใน 4 ของผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยง โดยไม่นบั รวมผูถ้ ือหุ น้ ที่มีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษ ทั้งนี้ในการขออนุมตั ิจากผูถ้ ือหุ น้ จะต้องแต่งตั้งที่ปรึ กษาทางการเงิน
อิสระ (IFA) ให้ความเห็ นต่อการทํารายการดังกล่าว โดย IFA จะต้องแสดงความเห็นในเรื่ องต่าง ๆ เช่น ความสมเหตุสมผล
และประโยชน์ของรายการต่อบริ ษทั ความเป็ นธรรมของราคาและเงื่อนไขรายการ และความเสี่ ยง เป็ นต้น
กรณี บุคคลที่เกี่ยวโยงกันเป็ นหน่วยงานของรัฐ นิ ติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรื อกิจการที่หน่วยงานของรัฐ
หรื อนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็ นเจ้าของ ให้บริ ษทั ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งขออนุมตั ิการเข้าทําธุรกรรมดังกล่าวจากที่
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ หากได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษทั แล้ว
การคํานวณขนาดรายการ
 การนับรวมรายการอาจนับรวมรายการที่เกี่ยวโยงกันหลายรายการเป็ นรายการเดียวกัน หากปรากฏว่ารายการดังกล่าว
ทําขึ้นโดยมีเจตนาแยกเป็ นหลายรายการเพื่อเลี่ยงการปฏิบตั ิตามเกณฑ์โดยในการนับรวมรายการดังกล่าว ให้รวมถึง
การรายการที่ เกิ ด ขึ้ น ในระหว่าง 6 เดื อ นก่ อ นวัน ที่ มี ก ารตกลงเข้าทํารายการซึ่ งเกิ ด จากบุ ค คลเดี ย วกัน หรื อ ผูท้ ี่
เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ยกเว้นเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
แล้ว
 บริ ษทั วัดขนาดรายการเพื่อพิจารณาว่าหากมีการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน บริ ษทั จะต้องเปรี ยบเทียบมูลค่ารายการกับ
ค่าที่สูงกว่าระหว่างจํานวนอ้างอิง 2 จํานวนตามงบการเงินงวดล่าสุ ด (โดยให้ X เป็ นมูลค่ารายการ) ดังนี้
ขนาดรายการ
เล็ก
กลาง
ใหญ่

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

* มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ (NTA) หมายถึง สิ นทรัพย์รวม – สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน – หนี้สินรวม – ส่ วนผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม (ถ้ามี)
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ส่วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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13. ข้ อมูลทางการเงินทีส่ ํ าคัญ
ภาพรวมการดําเนินงาน (โปรดดูในส่ วนที่ 1. หัวข้ อ ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้ า 23 - 57 )
งบการเงิน
13.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี


รายงานของผูส้ อบบัญชี สําหรับงบการเงินปี 2561 ซึ่ งตรวจสอบโดยนายสุ รชัย ดําเนิ นวงศ์ ผูส้ อบบัญชี รับ
อนุ ญาตเลขทะเบียน 4721 จากบริ ษทั อาร์ เอสเอ็ม ออดิท เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด ได้ให้ความเห็ น
อย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ของบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่
กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษ ทั ย่อย (กลุ่มบริ ษ ทั ) และของเฉพาะบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด
(มหาชน) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิ นรวมและงบแสดงฐานะการเงิ นเฉพาะบริ ษ ทั ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2561 งบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จเฉพาะบริ ษทั งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เฉพาะบริ ษทั และงบกระแส
เงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริ ษทั สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวมและหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะบริ ษทั รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชี ที่สําคัญ เห็ นว่า
ยกเว้นผลกระทบที่ อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่ องที่ กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็ นอย่างมี เงื่อนไขต่องบ
การเงินรวม งบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริ ษทั ของบริ ษทั ชัยวัฒนา แทน
เนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และผลการดําเนิ นงานรวมและผล
การดําเนินงานเฉพาะบริ ษทั และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริ ษทั สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ยกเว้นผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ได้รวมเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ย จํานวน 6.31 ล้านบาท มีส่วนแบ่งผลขาดทุนของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และผลต่าง
จากการแปลงค่ างบการเงิ นสําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน จํานวน 5.10 ล้านบาท และ จํานวน 0.13 ล้านบาท
ตามลําดับ ทั้งนี้ เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบได้แก่ การด้ อยค่ าของเงิ นลงทุนในบริ ษัทร่ วมและบริ ษัทย่ อยณ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมแสดงราคาทุนในงบการเงินเฉพาะจํานวน 6.31 ล้าน
บาท (สุ ทธิ จากค่าเผือ่ การด้อยค่าจํานวน 24.77 ล้านบาท) คิดเป็ นร้อยละ 0.20 ของสิ นทรัพย์รวม และเงินลงทุนใน
บริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะ จํานวน 506.36 ล้านบาท (สุ ทธิ จากค่าเผื่อการด้อยค่า จํานวน 23.90 ล้านบาท)
คิ ดเป็ นร้ อยละ 16.30 ของสิ นทรั พย์รวม เนื่ องจากบริ ษ ทั ดังกล่าวมี ผลการดําเนิ นงานขาดทุ น อย่างต่อเนื่ อ ง
สถานการณ์ดงั กล่าวจึ งเป็ นข้อบ่งชี้ ของการด้อยค่าของเงินลงทุน บริ ษทั จึ งมีการทดสอบการด้อยค่าของเงิน
ลงทุนดังกล่าวโดยผลทดสอบผูบ้ ริ หารเชื่อมัน่ ว่า ค่าเผือ่ การด้อยค่าเงินลงทุนบันทึกไว้อย่างเพียงพอแล้ว ดังนั้น
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ คือ การแสดงมูลค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อยและค่าเผือ่ การด้อย
ค่าว่าเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ นโยบายการบัญชี สําหรับเงินลงทุน การด้อยค่าและ
รายละเอียดสําหรับเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อย ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13
ข้อ 14 ข้อ 4.7 และข้อ 4.22 ตามลําดับ สําหรับค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือตามหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 10 บริ ษทั มีสินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคา
ใดจะตํ่ากว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จํานวน 574.76 ล้านบาทในงบแสดงฐานะการเงินรวมและจํานวน

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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565.94 ล้านบาทในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริ ษทั โดยผูส้ อบบัญชีให้ความสําคัญกับการพิจารณาค่าเผื่อ
การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ เนื่ องจากต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารค่อนข้างมากในการพิจารณา
จํานวนค่าเผือ่ การลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือที่เหมาะสมสําหรับสิ นค้าล้าสมัย และสิ นค้าที่คา้ งนาน ซึ่ งสมมติฐานที่
ผูบ้ ริ หารใช้ในการคํานวณค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้า โดยมีการตรวจนับสิ นค้าคงเหลือประจําปี เพื่อระบุสินค้าที่
เคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย จัดทํารายงานสิ นค้าคงเหลือค้างนาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วิเคราะห์ปริ มาณ
สิ นค้าที่คงเหลือและการเคลื่อนไหวของสิ นค้าเพื่อระบุสินค้าที่คา้ งนานหรื อสิ นค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบจํานวนเงินสุ ทธิ ที่บริ ษทั ได้รับจากการขายสิ นค้าภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุน
ของสิ นค้าคงเหลื อโดยเก็บ ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ปี ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญ ชี ได้เข้าร่ วมสังเกตการณ์ ตรวจนับ สิ นค้า
คงเหลือและทดสอบข้อมูลตามรายงานสิ นค้าคงเหลือด้วย นอกจากนี้ ผสู้ อบบัญชีมีขอ้ มูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 บริ ษทั ได้เข้าลงทุนโดยซื้ อหุ ้นจากผูถ้ ือ
หุ ้นเดิ มในสัดส่ วนร้ อยละ 50.01 ของบริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จํากัด โดยมี ทุนจดทะเบี ยน 1,000,000 บาท
(หุ ้นสามัญ 10,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท) ซึ่ งการเข้าลงทุนดังกล่าวทําให้กลุ่มบริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมจึงได้
นํางบการเงินของบริ ษทั ย่อยนี้ มารวมไว้ในงบการเงินรวม ปั จจุบนั บริ ษทั อยูใ่ นระหว่างการดําเนิ นการให้มีการ
วัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้ สินที่รับมา ณ วันที่ซ้ื อกิจการ โดยการวัดมูลค่านี้ ส่วน
ใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับการระบุและวัดมูลค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สิน กระบวนการวัดมูลค่านี้ จะถูกดําเนิ นการให้
แล้วเสร็ จภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซ้ื อกิจการตามที่กาํ หนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ
ที่ 3 (ปรั บปรุ ง 2560) เรื่ อง การรวมธุ รกิ จ และในระหว่างช่ วงระยะเวลาในการวัดมูลค่ากลุ่มบริ ษ ทั จะทําการ
ปรับปรุ งย้อนหลังประมาณการที่เคยรับรู้ไว้ ณ วันที่ซ้ื อ เมื่อได้รับข้อมูลทางบัญชีที่สมบูรณ์เพื่อรายงานในงบ
การเงิน ทั้งนี้ผสู ้ อบบัญชีมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณี น้ ี แต่อย่างใด


รายงานของผูส้ อบบัญชี สําหรับงบการเงินปี 2562 ซึ่ งตรวจสอบโดยนายสุ รชัย ดําเนิ นวงศ์ ผูส้ อบบัญชี รับ
อนุ ญาตเลขทะเบียน 4721 จากบริ ษทั อาร์ เอสเอ็ม ออดิท เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด ได้ให้ความเห็ น
อย่างมี เงื่ อ นไขว่า งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะบริ ษ ัท ของบริ ษ ัท ชัย วัฒ นาแทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั ) และของเฉพาะบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ซึ่ ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2562 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะบริ ษทั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วน
ของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะบริ ษทั และงบกระแสเงินสดรวม และงบกระแสเงินสดเฉพาะบริ ษทั สําหรับปี สิ้ นสุ ดวัน
เดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะบริ ษทั รวมถึงหมาย
เหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ ยกเว้นผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่ องที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินรวม งบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน
เฉพาะบริ ษทั ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามลําดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ผลการดําเนิ นงานรวมและ
ผลการดําเนิ นงานเฉพาะบริ ษทั และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริ ษทั สําหรับปี สิ้ นสุ ดวัน
เดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ เกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมประกอบด้วย หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 งบการเงินรวม ณ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ได้รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ย จํานวน 9.50 ล้านบาท มีส่วน
แบ่งผลกําไรของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
จํานวน 4.36 ล้านบาท และ จํานวน 1.17 ล้านบาท ตามลําดับ งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ้นโดยอาศัยข้อมูลทาง

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

รับรองความถูกต้อง :

167

บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

การเงินที่ จดั ทําขึ้นโดยผ่ายบริ หารของบริ ษทั ร่ วม ซึ่ งยังไม่ได้มีการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี เนื่ องจากฝ่ าย
บริ หารของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวไม่สามารถจัดเตรี ยมงบการเงินให้มีการตรวจสอบได้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลา
ที่กาํ หนด อีกทั้งบริ ษทั ร่ วมไม่อยูใ่ นอํานาจการควบคุมของฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั
นอกจากนี้เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสําหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี้
- การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริ ษทั มี เงินลงทุ นในบริ ษทั ร่ วมแสดงราคาทุนในงบการเงินเฉพาะ จํานวน
6.31 ล้านบาท (สุ ทธิ จากค่าเผือ่ การด้อยค่า จํานวน 24.77 ล้านบาท) คิดเป็ นร้อยละ 0.20 ของสิ นทรัพย์รวม และ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะจํานวน 576.12 ล้านบาท (สุ ทธิ จากค่าเผื่อการด้อยค่า จํานวน 3.90
ล้านบาท) คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 18.70 ของสิ น ทรั พ ย์รวม เนื่ อ งจากบริ ษ ัท ดังกล่ าวมี ข าดทุ น สะสม สถานการณ์
ดังกล่าวจึงเป็ นข้อบางชี้ของการด้อยค่าของเงินลงทุน บริ ษทั จึงมีการทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าว
โดยผลทดสอบผูบ้ ริ หารเชื่อมัน่ ว่า ค่าเผือ่ การด้อยค่าเงินลงทุนบันทึกไว้อย่างเพียงพอแล้ว
เนื่องจากการพิจารณาเกี่ยวกับการด้อยค่าของเงินลงทุนขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจและข้อสมมติฐานที่สาํ คัญที่ผบู้ ริ หาร
ของบริ ษทั นํามาใช้ในการประมาณค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน ดังนั้นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือ การ
แสดงมู ลค่าของเงิ นลงทุ นในบริ ษ ทั ร่ วมและบริ ษ ทั ย่อยและค่าเผื่อการด้อยค่าว่าเป็ นไปตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ทั้งนี้ นโยบายการบัญชีสาํ หรับเงินลงทุน การด้อยค่าและรายละเอียดสําหรับเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วมและบริ ษ ทั ย่อยได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุป ระกอบงบการเงิ นข้อ 12 ข้อ 13 ข้อ 4.7 และข้อ 4.22
ตามลําดับ
- ค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 บริ ษทั มีสินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่คาด
ว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จํานวน 427.78 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและจํานวน 418.97 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริ ษทั ซึ่ งการพิจารณาค่าเผื่อการ
ลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ เนื่องจากต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารค่อนข้างมากในการพิจารณาจํานวน
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือที่เหมาะสมสําหรับสิ นค้าล้าสมัย และสิ นค้าที่คา้ งนาน และได้ประเมิน
เกี่ ยวกับความเหมาะสมของสมมติ ฐานที่ ผูบ้ ริ หารใช้ในการคํานวณค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ น ค้า โดยเข้าร่ วม
สังเกตการณ์ตรวจนับสิ นค้าคงเหลือประจําปี เพื่อระบุสินค้าที่เคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย ทดสอบรายงานสิ นค้า
คงเหลือค้างนาน วิเคราะห์ปริ มาณสิ นค้าที่คงเหลือและการเคลื่อนไหวของสิ นค้าเพื่อระบุสินค้าที่คา้ งนานหรื อ
สิ นค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว วิเคราะห์เปรี ยบเทียบจํานวนเงินสุ ทธิ ที่บริ ษทั ได้รับจากการขายสิ นค้าภายหลัง
วันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือ และพิจารณาความเหมาะสมของการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่า
ของสิ นค้าคงเหลือ


รายงานของผูส้ อบบัญชี สําหรั บงบการเงินปี 2563 ซึ่ งตรวจสอบโดยนายสุ รชัย ดําเนิ นวงศ์ ผูส้ อบบัญชี รับ
อนุ ญาตเลขทะเบี ยน 4721 จากบริ ษทั อาร์ เอสเอ็ม ออดิท เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด ได้ให้ความเห็ น
อย่างมี เงื่ อ นไขว่า งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะบริ ษ ัท ของบริ ษ ัท ชัย วัฒ นา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั ) และของเฉพาะบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ซึ่ ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะบริ ษทั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของ
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ผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะบริ ษทั และงบกระแสเงินสดรวมและงบ
กระแสเงินสดเฉพาะบริ ษทั สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเฉพาะบริ ษทั รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่ องที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมี
เงื่อนไขต่องบการเงินรวม งบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริ ษทั ของกลุ่ม
บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ตามลําดับ ณ วันที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2563 ผลการดําเนิ น งานรวมและผลการดําเนิ น งาน
เฉพาะบริ ษทั และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริ ษทั สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็นอย่ างมีเงือ่ นไขต่ องบการเงินรวม
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ได้รวม
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ย จํานวน 10.53 ล้านบาท มีส่วนแบ่งผลกําไรของเงินลงทุนในบริ ษทั
ร่ วม และผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน จํานวน 0.15 ล้านบาท และ จํานวน
0.88 ล้านบาท ตามลําดับ งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ้นโดยอาศัยข้อมูลทางการเงินที่จดั ทําขึ้นโดยฝ่ ายบริ หารของ
บริ ษทั ร่ วม ซึ่ งยังไม่ได้มีการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี เนื่องจากฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวไม่สามารถ
จัดเตรี ยมงบการเงินให้มีการตรวจสอบได้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาที่กาํ หนด อีกทั้งบริ ษทั ร่ วมไม่อยูใ่ นอํานาจ
การควบคุมของฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคของ
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในรายงานของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พ
บัญชี ที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่ วนที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตาม
ความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่
ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็ นอย่างมี เงื่อนไขต่องบการเงินของ
ข้าพเจ้า

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

รับรองความถูกต้อง :
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แบบ 56-1

13.2 สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบตรวจสอบ (งบปี )
31 ธ.ค. 2561
ล้ านบาท ร้ อยละ

งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรั พ ย์
สิ นทรั พ ย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น - สุทธิ
เงินให้กยืู ้ มระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน - สุทธิ
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
เงินลงทุนชัวคราว
่
เงินฝากสถาบันการเงินทีใ่ ช้เป็ นหลักประกันระยะสั้น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรั พ ย์ หมุนเวียน
สิ นทรั พ ย์ ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินทีใ่ ช้เป็ นหลักประกันระยะยาว
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม - สุทธิ
เงินลงทุนในตราสารทีไ่ ม่ใช่หลักทรัพย์จดทะเบียน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
ทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์ -สุทธิ
ทีด่ ินทีไ่ ม่ได้ใช้ดําเนิ นงาน
สินทรัพย์ไม่มีต ัวตน-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สุทธิ
สิทธิในการดําเนิ นการผลิตและจําหน่ ายไฟฟ้ า - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรั พ ย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรั พ ย์
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถื อ หุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยื้ มระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เงินกูยื้ มระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ ายจากกรรมการ
ส่วนของหุ ้นกูที้ ถ่ ึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
ส่วนของเงินกูยื้ มระยะยาวจากสถาบันการเงินทีถ่ ึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
ส่วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่าทีถ่ ึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
ภาษีเ งินได้นิตบิ คุ คลค้างจ่ าย

งบการเงินรวม
งบตรวจสอบ (งบปี )
31 ธ.ค. 2562
ล้ านบาท
ร้ อยละ

งบตรวจสอบ (งบปี )
31 ธ.ค. 2563
ล้ านบาท ร้ อยละ

60.48
420.70
574.76
0.23
9.25
104.11
1,169.54

1.53
10.63
14.52
0.01
0.23
2.63
29.55

46.60
384.48
15.00
427.78
0.23
19.02
89.71
982.82

1.21
10.02
0.39
11.15
0.01
0.50
2.34
25.61

57.66
377.43
432.74
0.22
22.77
63.65
954.46

1.51
9.90
11.36
0.01
0.60
1.67
25.05

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
0.16
3.43
63.43
1.09
0.34
1.62
0.18
70.45
100.00

7.36
9.50
135.91
2,582.75
43.23
12.11
59.56
4.69
2,855.11
3,837.93

0.19
0.25
3.54
67.30
1.13
0.32
1.55
0.12
74.39
100.00

48.92
10.53
58.70
2,624.63
43.23
10.60
55.09
4.37
2,856.06
3,810.52

1.28
0.28
1.54
68.88
1.13
0.28
1.45
0.11
74.95
100.00

หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่หมุนเวียน
เงินกูยื้ มระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
หนี้ สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
หุ ้นกู ้ - สุทธิ
หนี้ สินภาษีเ งินได้รอตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงานระยะยาว - สุทธิ
หนี้ สินตราสารอนุ พนั ธ์
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

391.02
417.78
119.15
33.30
16.10
0.15
16.92
994.44

9.88
10.56
3.01
0.84
0.41
0.00
0.43
25.12

311.20
315.17
631.40
123.37
48.97
11.01
9.45
15.48
1,466.03

8.11
8.21
16.45
3.21
1.28
0.29
0.25
0.40
38.20

298.15
395.52
2.18
512.21
112.01
70.38
17.67
0.00
11.11
1,419.22

7.82
10.38
0.06
13.44
2.94
1.85
0.46
0.29
37.24

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

16.76
2.33
15.95
1.42
0.74
0.12
37.33
62.45

541.80
105.24
56.52
32.24
4.74
740.54
2,206.57

14.12
2.74
1.47
0.84
0.12
19.30
57.49

430.33
120.75
0.00
56.54
39.42
7.08
4.72
658.84
2,078.06

11.29
3.17
1.48
1.03
0.19
0.12
17.29
54.53

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

รับรองความถูกต้อง :

ส่วนของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานระยะยาวที่ถึงก ําหนดชําระภายในหนึ่งปี
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งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ส่ วนของผู้ถื อ หุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีอ่ อกจําหน่ ายและชําระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
ส่วนตํา่ กว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ ้นในบริษทั ย่อย
กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว -สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู ้ถือหุ ้น
รวมส่วนของบริษทั ใหญ่
ส่วนได้เ สียทีไ่ ม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถื อ หุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถื อ หุ้น

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

งบตรวจสอบ (งบปี )
31 ธ.ค. 2561
ล้ านบาท ร้ อยละ

งบการเงินรวม
งบตรวจสอบ (งบปี )
31 ธ.ค. 2562
ล้ านบาท
ร้ อยละ

749.74
619.05
334.78
-

18.94
15.64
8.46
-

692.01
630.10
356.89
-

18.03
16.42
9.30
-

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

0.69
4.47
5.67
34.93
2.62
37.55
100.00

33.08
243.99
224.74
1,488.80
142.56
1,631.36
3,837.93

0.86
6.36
5.86
37.61
3.60
42.51
100.00

รับรองความถูกต้อง :

งบตรวจสอบ (งบปี )
31 ธ.ค. 2563
ล้ านบาท ร้ อยละ
798.13
630.10
356.89
(1.31)

20.95
16.54
9.37
(0.03)

38.91
1.02
350.97
9.21
148.49
3.90
1,524.05 40.00
208.41 5.47
1,732.46 45.47
3,810.52 100.00
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

รายได้จากการขายและบริการ
ต้นทุนขายและบริการ
กําไรขั้นต้ น
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
ส่วนแบ่งกําไรจากการลงทุนบริษทั ร่วม
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ ายในการขาย
ค่าใช้จ่ ายในการบริหาร
ค่าตอบแทนผู ้บริหาร
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ ายทรัพย์สิน
ขาดทุนจากการตีราคาทีด่ ิน
กําไร (ขาดทุน) จากการขายสินทรัพย์
กําไรจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ ือไว้เพื่อขาย
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อ นภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ ายภาษีเ งินได้
กําไรสุ ทธิสาํ หรั บปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น
รายการทีอ่ าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
รายการทีจ่ ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีด่ ิน
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสํา หรั บปี
การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)
ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เ สียทีไ่ ม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรสุ ทธิสาํ หรั บปี
การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวม
ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เ สียทีไ่ ม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสํา หรั บปี
กําไรต่ อ หุ้น
ขั้นพื้นฐาน

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

สํา หรั บงวดปี
ตรวจสอบ
31 ธ.ค. 2561
ล้ านบาท
ร้ อยละ
1,955.69
100.00
(1,607.51)
-82.20
348.18
17.80
5.59
0.29
(5.11)
-0.26
60.77
3.11
(65.01)
-3.32
(162.33)
-8.30
(19.73)
-1.01
0.59
0.03
32.03
1.64
(99.09)
-5.07
95.89
4.90
(33.31)
-1.70

งบการเงินรวม
สํา หรั บงวดปี
ตรวจสอบ
31 ธ.ค. 2562
ล้ านบาท
ร้ อยละ
2,009.38
100.00
(1,567.59)
-78.01
441.79
21.99
17.92
0.89
4.36
0.22
37.87
1.88
(69.34)
-3.45
(174.98)
-8.71
(19.59)
-0.97
(9.54)
-0.47
(0.15)
-0.01
(101.54)
-5.05
126.79
6.31
(32.54)
-1.62

สํา หรั บงวดปี
ตรวจสอบ
31 ธ.ค. 2563
ล้ านบาท
ร้ อยละ
1,566.12
100.00
(1,152.67)
-73.60
413.45
26.40
2.35
0.15
0.15
0.01
36.29
2.32
(57.21)
-3.65
(149.33)
-9.53
(19.94)
-1.27
(1.53)
-0.10
0.00
0.00
(2.98)
-0.19
(92.12)
-5.88
129.14
8.25
(31.04)
-1.98

62.58

3.20

94.25

4.69

98.11

6.26

(0.13)

-0.01

(1.17)

-0.06

0.88

0.06

36.61
99.05

1.87
5.06

(11.72)
1.55
82.91

-0.58
0.08
4.13

0.95
0.08
100.02

0.06
0.01
6.39

74.16
(11.59)
62.58

3.79
-0.59
3.20

105.26
(11.01)
94.25

5.24
-0.55
4.69

117.03
(18.93)
98.11

110.64
(11.59)
99.05

5.66
-0.59
5.06

93.92
(11.01)
82.91

4.67
-0.55
4.13

118.94
(18.93)
100.02

7.47
-1.21
6.26
0.00
7.59
-1.21
6.39

0.12

-

0.17

-

0.19

-

รับรองความถูกต้อง :
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งบกระแสเงินสด
ตรวจสอบ
31 ธ.ค. 2561
ล้ านบาท

รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเ งินได้
ปรั บกระทบกําไร สุ ทธิเป็ นเงินสดรั บ (จ่ าย) จากกิจกรรมดําเนินงานก่อ นการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรั พย์ และหนีส้ ิ นดําเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ าย
หนี้ สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
ประมาณการส่วนลดจ่ ายและรับคืนสินค้า
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
สํารองผลประโยชน์ พนักงานระยะยาว
ตัดจําหน่ าย ค่าธรรมเนี ยมหุ ้นกู ้
ส่วนแบ่ง(กําไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ ายสินทรัพย์ถาวร
(กําไร) ขาดทุนจากการตัดจําหน่ ายสินทรัพย์ถาวร
กําไรจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ ือไว้เผือ่ ขาย
สิทธิ์ในการดําเนิ นการผลิตและจําหน่ ายไฟฟ้ าตัดจําหน่ าย
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนทีย่ งั ไม่ได้เ กิดขึ้นจริง
กําไรจากการขายและเช่ากลับคืนรอตัดบัญชี
ขาดทุนทีย่ งั ไม่เ กิดขึ้นจากตราสารอนุ พนั ธ์
ขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่ าย
กําไรจากการดําเนินงานก่อ นการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรั พ ย์ และหนีส้ ิ นดํา เนินงาน
สิ นทรั พ ย์ ดาํ เนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ิ นดํา เนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรั บ (จ่ าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดจ่ ายผลประโยชน์ พนักงาน
จ่ ายดอกเบี้ย
จ่ ายภาษีเ งินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดํา เนินงาน

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

งบการเงินรวม
ตรวจสอบ
31 ธ.ค. 2562
ล้ านบาท

ตรวจสอบ
31 ธ.ค. 2563
ล้ านบาท

95.89

126.79

129.14

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

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

107.25
7.25
0.09
4.25
4.26
1.53
(0.15)
1.53
0.23
4.47
(3.88)
1.99
2.98
(0.10)
(1.14)
92.12

265.36

362.89

351.80

(127.01)
(55.39)
(7.48)
7.11

28.08
151.97
18.75
2.58

(0.18)
(9.21)
26.05
0.32

(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

72.08
(2.95)
(0.02)
437.89
(5.58)
(92.49)
(24.38)
315.45

รับรองความถูกต้อง :
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แบบ 56-1

งบกระแสเงินสด
รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
รับเงินปันผล
ส่วนได้เ สียทีไ่ ม่มีอาํ นาจควบคุมเพิ่มขึ้น
ซือ้ คืนเงินลงทุนจากส่วนได้เ สียทีไ่ ม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินฝากสถาบันการเงินทีใ่ ช้เป็ นหลักประกันลดลง(เพิม่ ขึ้น)
เงินลงทุนชัวคราวเพิ
่
่มขึ้น
เงินลงทุนชัวคราวลดลง
่
เงินให้กยืู ้ มระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษทั ย่อย(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ ือไว้เพื่อขาย
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ ายซือ้ สินทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ ายซือ้ สินทรัพย์ไม่มีต ัวตน
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ ายเงินปันผล
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยื้ มระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
จ่ ายชําระคืนหุ ้นกู ้
เงินสดรับจากหุ ้นกู ้
เงินสดจ่ ายค่าธรรมเนี ยมหุ ้นกู ้
เงินกูยื้ มระยะสั้นจากกรรมการเพิ่มขึ้น
จ่ ายชําระหนี้ สินตามสัญญาเช่า
กูยื้ มระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ ายชําระเงินกูยื้ มระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ออกหุ ้นสามัญ
ส่วนได้เ สียทีไ่ ม่มีอาํ นาจควบคุมเพิ่มขึ้น
เงินสดคืนส่วนได้เ สียทีไ่ ม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

ตรวจสอบ
31 ธ.ค. 2561
ล้ านบาท

งบการเงินรวม
ตรวจสอบ
31 ธ.ค. 2562
ล้ านบาท

ตรวจสอบ
31 ธ.ค. 2563
ล้ านบาท

0.30
1.71
(4.61)
255.22
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)

1.00
0.10
99.98
(3.31)
(45.30)
0.02
15.00
2.26
(81.74)
(11.98)

(20.36)
39.31
(700.00)
631.40
(1.00)
(23.65)
396.18
(63.44)
0.00
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)
46.61

0.00
(11.13)
(395.43)
280.00
(5.29)
2.12
(39.03)
0.00
(123.64)
0.00
0.00

รับรองความถูกต้อง :

(292.41)
11.06
46.60
(0.00)
57.66
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อัตราส่ วนทางการเงินทีส่ ํ าคัญ
อัตราส่ วนทางการเงิน

หน่วย

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงิ นสด*
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า*
ระยะเวลาเก ็บหนี้เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ*
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า*
ระยะเวลาชํา ระหนี้
Cash Cycle
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทํากํา ไร
อัตราส่วนก ําไรขั้นต้น
อัตราก ําไรจากการดําเนินงาน
อัตราส่วนเงิ นสดต่อการทํากาไร
ํ
อัตราก ําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนของผู ถ้ ือหุน้ *
อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์*
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร*
อัตราการหมุนของสินทรัพย์*
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู ถ้ ือหุน้
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิตอ่ ส่วนของผู ถ้ ือหุน้ (1)
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิตอ่ ก ําไรก ่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงิ นได้คา่ เสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
อัตราส่วนหนี้สินที่มี่ภาระดอกเบี้ยที่ครบกาหนดภายใน
ํ
1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทัง้ หมด
อัตราส่วนเงิ นกูยื้ มจากสถาบันการเงิ นต่อหนี้สินรวม
อัตราส่วนความสามารถในการชํา ระดอกเบี้ย (Cash Basis) (2)
อัตราส่วนความสามารถชํา ระผู กพัน(3) (Cash Basis)
อัตราส่วนความสามารถในการชํา ระดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio : ICR)
อัตราส่วนความสามารถชํา ระผู กพัน (Debt Service Coverage Ratio : DSCR)
อัตราการจ่ายเงิ นปั นผล

งวดปี สิ้ นสุ ด งวดปี สิ้นสุ ด งวดปี สิ้ นสุ ด
(12 เดือน)
(12 เดือน)
(12 เดือน)
31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

1.18
0.49
(0.11)
6.85
52.54
3.17
113.67
5.84
61.60
104.62

0.67
0.31
0.26
6.88
52.31
3.45
104.36
7.09
50.79
105.88

0.67
0.32
0.22
5.90
61.07
2.95
121.88
4.94
72.83
110.12

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

17.80
9.95
(76.54)
3.20
4.39

21.99
10.25
137.42
4.69
6.05

26.40
13.97
142.57
6.26
5.83

ร้อยละ
ร้อยละ
เท่า

1.67
6.72
0.52

2.42
8.19
0.52

2.57
7.89
0.41

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
ร้อยละ

1.66
1.26
6.59
0.28
0.47
(0.12)
(0.11)
1.97
0.44
32.54

1.35
1.05
5.01
0.63
0.44
4.48
0.68
2.25
0.28
21.99

1.20
0.86
4.53
0.64
0.40
4.67
0.45
2.40
0.30
-

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)

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

รับรองความถูกต้อง :
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14.

แบบ 56-1

การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ

14.1 การวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน
การวิเคราะห์ผลดําเนินงาน บริ ษทั จะวิเคราะห์ภายใต้งบการเงินรวมซึ่ งรวมกลุ่มธุรกิจทั้งหมด 3 กลุ่มธุรกิจ คือ
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์หนัง ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ฟอก ผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์
และผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิ้นส่ วนหนังสําหรับรถยนต์
2. กลุ่มธุ รกิจพลังงาน ประกอบด้วยการผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน รวมถึงโรงกําจัดขยะ
และผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากขยะ
3. กลุ่มออกแบบและจัดจําหน่ายยานพาหนะ ประกอบด้วย การออกแบบและจัดจําหน่ายเรื อและรถโดยสารขนาด
เล็กที่ผลิตด้วยอลูมิเนียม
ในปี 2563 กลุ่มบริ ษทั มี ผลกําไรสุ ทธิ จาํ นวน 98.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.86 ล้านบาท เมื่ อเที ยบกับปี 2562 ที่ มีกาํ ไร
สุ ทธิ เท่ากับ 94.25 ล้านบาท โดยกลุ่มมีรายได้จากการขายและบริ การรวมจํานวน 1,566.12 ล้านบาท ลดลง 443.26 ล้านบาท
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 22.05 เมื่อเที ยบกับงวดเดียวกันของปี 2562 ที่ มีรายได้จากการขายและบริ การรวมจํานวน 2,009.38 ล้าน
บาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากธุรกิจหนังผืนมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์หนังผืนสําหรับเบาะรถยนต์ลดลงจากจํานวนผลิตรถ
ตามรุ่ นที่ได้รับ สําหรับรายได้จากกลุ่มธุรกิจพลังงานซึ่ งเกิดจากขายไฟฟ้ าเชิงพาณิ ชย์ในไตรมาสรายได้ใกล้เคียงกับปี ที่ผา่ นมา
โดยปี 2563 รวมจํานวน 340.24 ล้านบาท ขณะที่ปี 2562 ที่บริ ษทั มีรายได้จากกลุ่มธุ รกิจพลังงานจํานวน 343.70 ล้านบาท และ
รายได้จากธุ รกิจออกแบบและจัดจําหน่ายเรื อและรถโดยสารขนาดเล็กที่ผลิตด้วยอลูมิเนี ยมในปี 2563 จํานวน 31.41 ล้านบาท
ลดลง 87.79 ล้านบาท ขณะที่ปี 2562 จํานวน 119.20 ล้านบาท เนื่องจากลูกค้าชะลอคําสั่งซื้ อ
รายได้ จากการขายและบริการ
กลุ่มบริ ษทั มีโครงสร้างรายได้จากการขายและบริ การแบ่งตามส่ วนงานของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ของธุ รกิจหลักของ
กลุ่มบริ ษทั ตามตารางด้านล่างดังนี้
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
รายได้ จากการดําเนินงาน
ดําเนินการโดย
ล้านบาท ร้ อยละ ล้านบาท ร้ อยละ ล้านบาท ร้ อยละ
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์หนัง
- ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ฟอก
CWT
181.04
9.26
177.28
8.82
104.62
6.68
- ผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลี้ยง
CWT
105.57
5.40
146.61
7.30
97.41
6.22
- ผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์หนัง
CWT
53.97
2.76
27.75
1.38
47.22
3.02
- ผลิ ต ภัณ ฑ์ เบาะหนังและชิ้ น ส่ ว นหนัง
CWT
1,346.79
68.86 1,194.84
59.46
945.22
60.35
สําหรับรถยนต์
2. กลุ่มธุรกิจกลุ่มพลังงาน
GP2 และ BFS3
- ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจาก
17.11
247.43
12.65
343.70
340.24
21.73
พลังงานทดแทน
3. กลุ่มออกแบบและจัดจําหน่ายเรื อและรถ
SKC
20.89
1.07
119.20
5.93
31.41
2.01
โดยสารขนาดเล็ก
รายได้ จากการขายและบริการรวม
1,955.69
100 2,009.38
100 1,566.12
100

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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สําหรับปี 2563 กลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากการขายและบริ การจํานวน 1,566.12 ล้านบาท ลดลง 443.26 ล้านบาท หรื อคิด
เป็ นร้อยละ 22.05 เมื่อเทียบงวดเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (Covid-19) ที่ส่งผลกระทบต่อหลายธุรกิจและอุตสาหกรรมรวมถึงการชะลอในอุตสาหกรรมยานยนต์ทวั่ โลก โดย
กลุ่มผลิตภัณฑ์หนังซื่ งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ฟอก ผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ หนัง และ
ผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิ้นส่ วนหนังสําหรับรถยนต์ มีรายได้รวมในปี 2563 จํานวน 1,161.83 ล้านบาทลดลงจากปี 2562 ที่มี
รายได้จาํ นวน 1,514.55 ล้านบาท ทั้งนี้ สาเหตุที่รายได้ของกลุ่มผลิตภัณฑ์หนังลดลงเนื่องจากลูกค้าชะลอคําสั่งซื้ อ รวมถึงการ
นําเข้าวัตถุดิบล่าช้าจากการที่หลายประเทศพบเจอสถานการณ์การแพร่ ระบาด สําหรับรายได้จากกลุ่มธุรกิจพลังงานซึ่ งเกิดจาก
ขายไฟฟ้ าเชิ งพาณิ ชย์ใกล้เคียงกับปี ที่ ผ่านมา โดยปี 2563 จํานวน 340.24 ล้านบาท ขณะที่ ปี 2562 ที่ บริ ษทั มี รายได้จากกลุ่ม
ธุรกิจพลังงานจํานวน 343.70 ล้านบาท และรายได้จากธุ รกิจออกแบบและจัดจําหน่ายเรื อและรถโดยสารขนาดเล็กที่ผลิตด้วย
อลูมิเนี ยมในปี 2563 จํานวน 31.41 ล้านบาท ลดลง 87.79 ล้านบาท ขณะที่ ปี 2562 รายได้จาํ นวน 119.20 ล้านบาท เนื่ องจาก
ลูกค้าชะลอการสั่งซื้ อ โดยการส่ งมอบจะเกิดขึ้นในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564
สําหรับปี 2562 กลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากการขายและบริ การจํานวน 2,009.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 53.69 ล้านบาท หรื อ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่อตั ราร้อยละ 2.75 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากธุ รกิจกลุ่มหนังได้รับผลกระทบมาก
จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจและการค้าโลก โดยเฉพาะหนังเบาะรถยนต์และเฟอร์ นิเจอร์ ที่ครึ่ งหลังของปี 2562 เข้าสู่ ภาวะ
หดตัวจากการที่ เศรษฐกิ จไทยกําลังเข้าสู่ ช่วงชะลอตัวประกอบกับ ความเข้มงวดของสถาบัน การเงิ นในการปล่อยสิ นเชื่ อ
สําหรับกลุ่มธุ รกิจพลังงานของกลุ่มบริ ษทั มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก 247.43 ล้านบาทในปี 2561 เพิ่มเป็ น 343.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จํานวน 96.27 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโตของรายได้ดงั กล่าวเท่ากับร้อยละ 38.91 นอกจากนี้กลุ่มธุ รกิจออกแบบและ
จัดจําหน่ายยานยนต์ ซึ่ งได้แก่ เรื อและรถโดยสารขนาดเล็ก มีรายได้เพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีจาํ นวน 20.89 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นเป็ น 119.20 ล้านบาท ในปี 2562 โดยเพิ่มขึ้นจํานวน 98.31 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโตของรายได้ดงั กล่าว
เท่ากับร้อยละ 470.61
รายได้ อื่น
รายได้อื่นของกลุ่มบริ ษทั ประกอบด้วย กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้ดอกเบี้ ย รายได้ค่าบริ หารจัดการ และ
รายได้ค่าเช่า เป็ นต้น โดยใน ปี 2563 กลุ่มบริ ษทั มีรายได้อื่นจํานวน 36.29 ล้านบาท และมีกาํ ไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน
2.35 ล้านบาท
สําหรับปี 2562 กลุ่มบริ ษทั มีรายได้อื่น จํานวน 37.87 ล้านบาท กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 17.92 ล้านบาท
รายได้ค่าเช่า 5.21 ล้านบาท
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ต้ นทุนขายและบริการ
กลุ่ม บริ ษ ัท มี โครงสร้ างต้นทุ น ขายและบริ การแบ่ งตามสายผลิ ตภัณ ฑ์ข องธุ รกิ จหลักของกลุ่ม บริ ษ ทั ตามตาราง
ด้านล่างดังนี้
งบการเงินรวม
สายผลิตภัณฑ์ ตามธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท
1. ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ฟอก

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ล้านบาท ร้ อยละ
159.93
9.95

ล้านบาท ร้ อยละ
112.20
7.16

ล้านบาท ร้ อยละ
77.69
6.74

2. ผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลี้ยง

112.58

7.00

116.47

7.43

71.02

6.16

3. ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์หนัง

44.13

2.74

24.27

1.55

34.51

2.99

4. ผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิ้นส่ วนหนังสําหรับรถยนต์

1,109.10

68.99

993.16

63.36

730.47

63.37

5. ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน

164.08

10.21

218.59

13.94

212.73

18.46

6. ออกแบบและจัดจําหน่ายเรื อและรถโดยสารขนาดเล็ก

17.71

1.10

102.90

6.56

26.25

2.28

1,607.51

100

1,567.59

100

1,152.67

100

ต้ นทุนขายและบริการรวม

ในส่ วนของต้นทุนขายและบริ การ กลุ่มบริ ษทั มีตน้ ทุนขายและบริ การรวมเท่ากับ 1,152.67 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อย
ละ 73.60 ของรายได้จากการขายและบริ การรวม ซึ่ งลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน ที่มีตน้ ทุนขายและบริ การ
รวมทั้งสิ้ น 1,567.59 ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 78.01 ของรายได้จากการขายและบริ การรวม โดยกลุ่มผลิ ตภัณฑ์ห นังมี
ต้น ทุ น ขายและบริ ก ารรวม 893.91 ล้านบาทหรื อ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 76.93 ของรายได้จ ากการขายและบริ ก าร ซึ่ งลดลงเมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2562 ที่มีตน้ ทุนขายและบริ การรวม 1,226.93 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 81.00 ของรายได้
จากการขายและบริ การ โดยต้นทุนขายและบริ การของกลุ่มผลิตภัณฑ์หนังแบ่งเป็ นผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ฟอก ผลิตภัณฑ์ของเล่น
สัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ หนัง และผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิ้นส่ วนหนังสําหรับรถยนต์ ในปี 2563 จํานวน 77.89 ล้าน
บาท 71.02 ล้านบาท 34.51 ล้านบาท และ 63.37 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 6.74, 6.16, 2.99 และ 63.37 ของต้นทุนขายและ
บริ การรวมตามลําดับ นอกจากนี้ ในกลุ่มยังมี การปรับปรุ งกระบวนการผลิตใหม่ทาํ ให้ Productivity เพิ่มขึ้ นประมาณ 10%
สําหรับต้นทุนขายของการผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทนปี 2563 จํานวน 212.73 ล้านบาท ลดลงจํานวน
5.86 ล้านบาทเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับปี 2562 ที่มีตน้ ทุนขายจํานวน 218.59 ล้านบาท โดยอัตราร้อยละของการผลิตและจําหน่ าย
กระแสไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทนในปี 2563 คิ ดเป็ นร้ อยละ 18.46 ของต้นทุ นขายและบริ การรวม เพิ่มขึ้ นจากปี 2562 ที่ มี
ต้นทุนขายคิดเป็ นร้อยละ 13.94 ของต้นทุนรวม เนื่ องจากต้นทุนของกลุ่มธุ รกิจผลิตภัณฑ์หนังลดลงจากราคาวัตถุดิบลดลงจึง
ส่ งผลให้อตั ราร้อยละของต้นทุ นของการผลิตพลังงานทดแทนเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับทุ กสายผลิตของบริ ษทั เพิ่มขึ้ น ทั้งนี้ หาก
เปรี ยบเที ยบต้นทุ นจากการผลิ ตกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทนของปี 2563 และ ปี 2562 พบว่า ต้นทุ นขายของการผลิต
กระแสไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทนในปี 2563 จํานวน 212.73 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 62.52 ของรายได้จากการขาย ลดลง
เมื่ อเที ยบกับ งวดเดี ยวกันของปี ก่อ นที่ มี ตน้ ทุ นขายรวม 218.59 ล้านบาทหรื อคิ ดเป็ นร้ อ ยละ 63.60 ของรายได้จากการขาย
เนื่ องจากราคาเชื้ อเพลิ งลดลง สําหรั บต้นทุ นขายของธุ รกิ จผลิ ตและจําหน่ าย สําหรั บ ธุ รกิ จกลุ่มออกแบบและจัดจําหน่ าย
ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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ยานพาหนะมีตน้ ทุนขายและบริ การปี 2563 จํานวน 26.26 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 2.28 ของต้นทุนรวม ลดลงจากปี 2562
ที่มีตน้ ทุนขายจํานวน 102.90 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 6.56 ของต้นทุนรวม และหากเปรี ยบเทียบระหว่างงวดเดียวกันพบว่า
ปี 2563 ต้นทุนของธุ รกิจออกแบบและจัดจําหน่ายเรื อและรถโดยสารขนาดเล็ก รวม 26.25 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 83.60
ของรายได้จากการขายและบริ การ ลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มีตน้ ทุนขายและบริ การจํานวน 102.90
ล้านบาทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 86.32 ของรายได้จากการขายและบริ การเนื่องจากราคาวัตถุดิบลดลงเช่นเดียวกัน
สําหรั บปี 2562 กลุ่มบริ ษทั มี ตน้ ทุ นขายและบริ การรวมจํานวน 1,567.59 ล้านบาท ปรับตัวลดลงเล็กน้อยที่ 39.94
ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 2.48 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักจากการที่อตั ราแลกเปลี่ยนแข็งค่าขึ้นส่ งผลให้ตน้ ทุน
นําเข้าวัตถุดิบหนังและเคมีของกลุ่มธุรกิจหนังผืนลดลง นอกจากนี้ ตามที่กลุ่มธุรกิจพลังงานมีการปรับปรุ งกระบวนการทํางาน
และการเจรจาต่อรองซื้ อวัตถุดิบในปริ มาณมากขึ้นจากปี ที่ผา่ นมาทําให้ตน้ ทุนวัตถุดิบลดลง
กําไรขั้นต้ น
ในปี 2563 กลุ่มบริ ษทั มีกาํ ไรขั้นต้นจํานวน 413.45ล้านบาท ลดลงจํานวน 28.34 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นการลดลงที่
ร้ อยละ 6.41 เมื่ อ เที ยบกับ กําไรขั้น ต้น ของปี 2562 ที่ มี ก าํ ไรขั้น ต้น จํานวน 441.79 ล้านบาท โดยมี ส าเหตุ ม าจากยอดขายที่
ปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ยังคงรักษาอัตราส่ วนกําไรขั้นต้นได้ที่ร้อยละ 26.39 ปรับตัวดีข้ ึนเมื่อเทียบกับปี ก่อนซึ่ ง
อยูท่ ี่ร้อยละ 21.98 โดยกําไรขั้นต้นของกลุ่มผลิตภัณฑ์หนังปี 2563 จํานวน 268.01 ล้านบาท ลดลง19.62 ล้านบาท หรื อลดลง
ร้อยละ 6.82 เมื่อเทียบกับกําไรขั้นต้นของปี 2562 ที่มีจาํ นวน 287.63 ล้านบาท เนื่ องจากรายได้ลดลง กลุ่มธุ รกิจออกแบบและ
จัดจําหน่ายเรื อและรถโดยสารขนาดเล็กมีกาํ ไรขั้นต้นในปี 2563 จํานวน 5.15 ล้านบาท ลดลง 11.15 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นการ
ลดลงร้อยละ 68.40 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มีกาํ ไรขั้นต้นจํานวน 16.30 ล้านบาท โดยกําไรขั้นต้นของทั้ง 2 กลุ่ม
ธุ รกิจลดลงเนื่ องจากสถานการณ์ COVID-19 ส่ งผลให้รายได้ปี 2563 ลดลงจากการที่ลูกค้าชะลอคําสั่งซื้ อ สําหรับธุ รกิจกลุ่ม
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทนมีกาํ ไรขั้นต้นปี 2563 จํานวน 127.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.41 ล้านบาทเมื่อ
เทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มีกาํ ไรขั้นต้นจํานวน 125.10 ล้านบาทเนืองจากต้นทุนวัตถุดิบลดลง
สําหรับปี 2562 กลุ่มบริ ษทั มีกาํ ไรขั้นต้นจํานวน 441.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 93.61 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.88
เมื่อเทียบกับกําไรขั้นต้นของปี 2561 ที่มีค่าเท่ากับ 348.18 ล้านบาท โดยสาเหตุส่วนใหญ่มาจากปี 2562 กลุ่มธุ รกิจพลังงานของ
กลุ่มบริ ษทั มีการรับรู้รายได้จากการขายไฟฟ้ าเต็มปี ในขณะที่ปี 2561 กลุ่มธุ รกิจดังกล่าวเริ่ มมีการรับรู้รายได้ดงั กล่าวในไตร
มาส 2 ของปี 2561
ส่ วนแบ่ งกําไรจากการลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ในปี 2563 และปี 2562 ส่ ว นแบ่ ง กํา ไรจากเงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท รว่ม เท่ ากับ 0.15 ล้า นบาท และ 4.36 ล้า นบาท
ตามลําดับ โดยส่ วนแบ่งกําไรจกการลงทุนลดลง 4.21 ล้านบาทหรื อร้อยละ96.55 เนื่ องจากผลกระทบจากการชะลอตวของ
อุตสาหกรรมยานนต์และผลกระทบการการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายของกลุ่มบริ ษทั ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่านายหน้า ค่าส่ งเสริ มการขาย ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางเป็ นต้น โดยปี 2563 กลุ่มบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการขาย 57.21 ล้านบาท ลดลงจํานวน 12.13 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น
ร้อยละ 17.49 เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยการลดลงดังกล่าวมีสาเหตุมาจากการที่บริ ษทั ลดการจัดทํารายการส่ งเสริ มการขายของ
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กลุ่มธุ รกิจเรื อและรถโดยสาร และค่านายหน้าลดลงจากการที่รายได้ของกลุ่มธุรกิจเบาะหนังและชิ้นส่ วนหนังสําหรับรถยนต์
ของบริ ษทั ลดลง
สําหรับปี 2562 กลุ่มบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการขายจํานวน 69.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.33 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการ
เพิ่มขึ้ นที่ ร้อยละ 6.66 เมื่ อเที ยบกับปี 2561 โดยมี สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการขายที่ เพิ่มขึ้ นจากกลุ่มธุ รกิ จเรื อและรถ
โดยสารขนาดเล็กอัตราการส่ งเสริ มการขาย
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าที่ปรึ กษาโครงการธุรกิจใหม่ ค่าภาษี ค่า
สาธารณูปโภค เป็ นต้น โดยปี 2563 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารจํานวน 149.32 ล้านบาท ลดลง 25.65 ล้านบาท
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 14.65 เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยการลดลงของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดจากการบริ หารค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
อย่างต่อเนื่องซึ่ งรวมถึงการบริ หารค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพลังงานทดแทน
สําหรับปี 2562 กลุ่มบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารจํานวน 174.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.65 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น
อัตราการเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 7.79 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายพนักงานในกลุ่มบริ ษทั
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุ เบกษา
ซึ่ งได้กาํ หนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณี นายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลูกจ้างที่ทาํ งานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไป ให้มีสิทธิ ได้รับ
ค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทําให้บริ ษทั ตั้งสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานเพิ่ มขึ้ น 5.62 ล้านบาท นอกจากนี้ บริ ษ ทั ปรั บค่าใช้จ่ายพนักงานประจําปี เพิ่ม ขึ้ นและรวมถึ งการพัฒนาระบบการ
ทํางานให้มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น
ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ในปี 2563 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารจํานวน 19.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.35 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นการเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.78 เมื่อเทียบกับปี 2562
สําหรับปี 2562 กลุ่มบริ ษทั มีค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารจํานวน 19.59 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจํานวน 0.14 ล้านบาท หรื อ
คิดเป็ นร้อยละ 0.71 เมื่อเทียบกับงวดปี 2561
ต้ นทุนทางการเงิน
ในปี 2563 กลุ่มบริ ษทั มีตน้ ทุนทางการเงินจํานวน 92.12 ล้านบาท ลดลง 9.42 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นการลดลงที่ร้อย
ละ 9.27 เมื่ อ เที ย บกับ งวดเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น ซึ่ งมี ส าเหตุ จ ากอัต ราดอกเบี้ ยที่ ล ดลง และการบริ ห ารแหล่ ง เงิ น ทุ น ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นทําให้จ่ายคืนเงินต้นบางส่ วนให้แก่สถาบันการเงินตามข้อตกลง
สําหรับปี 2562 กลุ่มบริ ษทั มีตน้ ทุนทางการเงินจํานวน 101.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.44 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการ
เติบโตร้อยละ 2.47 เมื่อเทียบกับต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั ในปี 2561 ที่มีค่าเท่ากับ 99.09 ล้านบาท เนื่องจากหนี้ สินที่มี
ภาระดอกเบี้ยของบริ ษทั สําหรับใช้ลงทุนในอุปกรณ์และแม่พิมพ์ของกลุ่มธุ รกิจเรื อและรถโดยสารขนาดเล็กมีตน้ ทุนที่สูงขึ้น
เล็กน้อย
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กําไรสุ ทธิ
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ ในปี 2563 จํานวนทั้งสิ้ น 98.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อนจํานวน 3.86
ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโตร้อยละ 4.09 เมื่อเปรี ยบเทียบกับกําไรสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั ปี 2562 ที่มีกาํ ไรสุ ทธิ จาํ นวน
94.25 ล้านบาท โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนวัตถุดิบของกลุ่มธุ รกิจหนังที่ปรับตัวลดลงและการบริ หาร
จัดการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร และการบริ หารจัดการเกี่ยวกับต้นทุนทางการเงินของทุกกลุ่มธุรกิจ จีงส่ งผลให้
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่ปี 2563 จํานวน 117.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 11.77 ล้านบาท เมื่ อเทียบกับส่ วน
แบ่งของกําไรส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ปี 2562 ที่มีจาํ นวน 105.26 ล้านบาท
สําหรับปี 2562 กลุ่มบริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิ จาํ นวนทั้งสิ้ น 94.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.68 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการ
เติบโตร้อยละ 50.62 เมื่อเทียบกับกําไรสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั ในปี 2561 ที่มีค่าเท่ากับ 62.58 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากปี
2562 กลุ่มธุ รกิจพลังงานของกลุ่มบริ ษทั มีการรับรู้รายได้จากการขายไฟฟ้ าเชิงพาณิ ชย์จากธุรกิจกลุ่มพลังงานเต็มปี ในขณะที่ปี
2561 กลุ่มธุรกิจดังกล่าวเริ่ มมีการรับรู ้รายได้ดงั กล่าวในไตรมาส 2 ของปี 2561 ประกอบกับต้นทุนของวัตถุดิบกลุ่มธุรกิจหนัง
ลดลงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ แข็งค่าขึ้น และต้นทุนวัตถุดิบของกลุ่มธุ รกิจพลังงานลดลงจากการเจรจาต่อรองซื้ อวัตถุดิบใน
ปริ มาณเพิ่มขึ้น
14.2 การวิเคราะห์ ฐานะการเงิน
สินทรั พย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มี สินทรั พย์รวมจํานวน 3,958.13
ล้านบาท 3,837.93 ล้านบาท และ 3,810.52 ล้านบาท ตามลําดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มี สินทรัพย์รวม
ลดลง 27.41 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นการลดลงร้อยละ 0.71 เมื่อเทียบกับสิ้ นปี 2562 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มี
สิ น ทรั พ ย์รวมลดลง 120.20 ล้านบาท หรื อ ลดลงร้ อ ยละ 3.04 เมื่ อ เที ยบกับ สิ้ น ปี 2561 ซึ่ งสามารถจําแนกรายละเอี ยดการ
เปลี่ยนแปลงได้ดงั ต่อไปนี้
กลุ่มบริ ษทั มี สินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 954.46 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจํานวน 28.36
ล้านบาท หรื อคิดเป็ นการลดลงร้อยละ 2.88 โดยสิ นทรัพย์หมุนเวียนส่ วนใหญ่ที่ปรับตัวลดลงได้แก่ ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้
อื่นปรับตัวลดลงจํานวน 7.05 ล้านบาท และสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง 26.06 ล้านบาท ในส่ วนของสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของกลุ่มบริ ษทั นั้น มีจาํ นวน 2,856.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.95ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.03 โดย
สิ นทรัพย์ไม่เหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นคือ แม่พิมพ์รถโดยสารมินิบสั ของบริ ษทั ย่อยซึ่ งส่ งมอบเมื่อปลายปี 2563
และ ณ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 982.82 ล้านบาท ลดลง 186.72 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 15.97 เมื่อเทียบกับสิ้ น
ปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก การลดลงของลูกหนี้ การค้าและสิ นค้าคงเหลือ โดยลูกหนี้ การค้าลดลง 36.22 ล้านบาท และ
สิ นค้าคงเหลือลดลง 146.99 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม สัดส่ วนของสิ นทรัพย์หมุนเวียนต่อสิ นทรัพย์รวมของกลุ่มบริ ษทั ณ สิ้ นปี
2562 มีค่าเท่ากับร้อยละ 25.61 ในขณะที่ กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจํานวนเท่ากับ 2,855.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 66.52
ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ นร้อยละ 2.39 เมื่ อเที ยบกับสิ้ นปี 2561 โดยมี สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้ นของ เงินลงทุนในตราสารที่
ไม่ใช่หลักทรัพย์จดทะเบียน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็ นหลัก

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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ทั้งนี้ รายละเอียดของสิ นทรัพย์ที่มีสาระสําคัญต่อการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ดังนี้
 ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
- ลูกหนีก้ ารค้ าสุ ทธิ
หน่ วย : ล้ านบาท

ลูกหนีก้ ารค้ ากิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระไม่เกิน 3 เดือน
รวม
ลูกหนีก้ ารค้ าบุคคลหรือกิจการอืน่
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระไม่เกิน 3 เดือน
เกินกําหนดชําระมากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน
เกินกําหนดชําระมากกว่า 6 เดือนถึง 12 เดือน
เกินกําหนดชําระมากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
รวมลูกหนีก้ ารค้ า สุ ทธิ

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2563

-

10.09

9.18

15.13

-

-

15.13

10.09

9.18

263.26
15.61
0.01
0.01
1.47
280.36
(1.47)
278.89

246.55
28.12
2.51
1.19
278.37
(1.19)
277.18

257.30
16.42
1.86
2.40
277.98
(2.38)
275.59

294.02

287.27

284.77

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลูกหนี้ การค้าแสดงตามมูลค่าสุ ท ธิ ที่จะได้รับ กลุ่มบริ ษ ทั บันทึ กค่าเผื่อผลขาดทุ นด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นซึ่ งประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชําระหนี้ ในอนาคต
ของลูกค้า โดยกลุ่มบริ ษทั มีลูกหนี้ การค้าสุ ทธิ จาํ นวน 284.77 ล้านบาท ลดลง 2.50 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.87 เมื่อเทียบ
กับณ สิ้ นปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากกลุ่มบริ ษทั มีรายได้ลดลง
หากพิจารณาตามงบการเงินหากพิจารณาตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 พบว่า ลูกหนี้ การค้าที่เกิน
กําหนดชําระเพิ่ม ขึ้ นเป็ น 31.82 ล้านบาท เมื่ อเที ยบกับ จํานวน 17.10 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยลูกหนี้
การค้าที่คา้ งชําระเกินกําหนดชําระส่ วนใหญ่เกินกําหนดชําระไม่เกิน 3 เดือนเพิ่มขึ้นเป็ น 28.12 ล้านบาท เนื่องจากลูกค้าบริ ษทั
แห่ งหนึ่ งในกลุ่มธุ รกิจยานยนต์เลื่อนการจ่ายชําระออกไปอีก 1 เดือน ซึ่ งมีมูลค่าคงค้างประมาณ 9.40 ล้านบาท ณ ต้นปี 2563
บริ ษทั ได้รับชําระค่าสิ นค้าจากลูกหนี้ รายดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้ว สําหรับปี 2563 จะพบว่าลูกหนี้ การค้าบุคคลหรื อกิจการอื่นที่
เกินกําหนดชําระลดลง จาก ณ สิ้ นปี 2562 ซึ่ งมีจาํ นวน 31.82 ล้านบาท เหลือ 20.68 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดย
สัดส่ วนดังกล่าวคิดเป็ นร้อยละ 11.4 และร้อยละ 7.43 ของลูกหนี้การค้ารวม
สําหรับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญปี 2563 จํานวน 2.38 ล้านบาทเพิ่มขึ้น
จํานวน 1.19 บ้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 100.00 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้ นปี 2562 เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน TFRS 9 ฉบับที่ 9 กําหนดให้บริ ษทั ฯ จะต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss)
ซึ่ งประเมิ น โดยการวิเคราะห์ ป ระวัติ ก ารชําระหนี้ และการคาดการณ์ เกี่ ยวกับ การชําระหนี้ ในอนาคตของลูก ค้า ซึ่ งตาม
มาตรฐานให้ใช้ 2 วิธีคื อ 1. วิธีการทั่วไป (General Approach) หรื อ 2.วิธีการอย่างง่าย (Simplified Approach) ซึ่ งบริ ษ ทั ได้
ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

รับรองความถูกต้อง :

182

บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ประมาณการค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตจากลูกหนี้ การค้าที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยวิธีการอย่างง่าย (Simplified Approach) ส่ งผล
ให้กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเพิ่มใน ปี 2563 โดยที่ ผ่านมาอัตราส่ วนหนี้ สงสัยจะสู ญต่อลูกหนี้ การค้าในปี
2561 ถึง ปี 2563 อยูร่ ะหว่างร้อยละ 0.5 ถึงร้อยละ 1.5 ซึ่ งยังคงอยูใ่ นเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ สามารถควบคุมได้
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั บันทึกตั้งสํารองค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญโดยประมาณขึ้นจากจํานวนหนี้ ที่อาจเรี ยกเก็บเงินจาก
ลูกหนี้ ไม่ได้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บเงินและตามสถานะปั จจุบนั ของลูกหนี้ คงค้าง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ
การเงิน หนี้ สูญจะถูกตัดจําหน่ ายเมื่อไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ สําหรั บลูกหนี้ การค้าที่ คา้ งชําระมากกว่า 12 เดือนนั้น กลุ่ม
บริ ษทั ฯ จะมีการบันทึกหนี้สูญและเข้าสู่ขบวนการติดตามหนี้ต่อไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีลูกหนี้ การค้าสุ ทธิ จํานวน 287.27 ล้านบาท ลดลง 6.75 ล้านบาท หรื อลดลง
ร้อยละ 2.35 เมื่อเทียบกับสิ้ นปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายของกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์หนังลดลงจึงส่ งผลให้
ลูกหนี้ ในเกณฑ์ที่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระลดลงเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ บริ ษทั ได้มีการนําลูกหนี้ การค้าบางส่ วนของกลุ่มธุ รกิ จ
ผลิตภัณฑ์หนังเกี่ยวกับเบาะหนังรถยนต์ไปขายลดกับสถาบันการเงิน โดยเป็ นการขายสิ ทธิ เรี ยกร้องในลูกหนี้ การค้าดังกล่าว
ของบริ ษทั (แบบมีสิทธิเรี ยกร้องความเสี ยหาย) เป็ นจํานวน 112.43 ล้านบาท เพื่อเสริ มสภาพคล่องของบริ ษทั
ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั แบ่งลูกหนี้ การค้าออกเป็ น 5 กลุ่ม ตามระยะเวลาการรับชําระหนี้ ได้แก่ 1) ลูกหนี้ ที่ยงั ไม่ถึงกําหนด
ชําระ 2) ลูกหนี้ เกิ นกําหนดชําระไม่ เกิ น 3 เดื อน 3) ลูกหนี้ เกิ นกําหนดชําระระหว่าง 3-6 เดื อน 4) ลูกหนี้ เกิ นกําหนดชําระ
ระหว่าง 6-12 เดือน และ 5) ลูกหนี้ เกิ นกําหนดชําระมากกว่า 12 เดื อน โดยข้อมูลค้างชําระของลูกหนี้ การค้านั้นแสดงไว้ดงั
ตารางด้านบน ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นลูกหนี้การค้าปกติที่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระ
สําหรั บ นโยบายในการตั้งค่าเผื่อ หนี้ สงสั ยจะสู ญ กลุ่ม บริ ษ ัท มี การตั้งค่าเผื่อ หนี้ สงสัยจะสู ญ เท่ ากับ จํานวนหนี้ ที่
ประมาณว่าจะเรี ยกเก็บ ไม่ ได้จากลูกหนี้ ท้ งั หมด โดยการพิจารณาฐานะการเงิ นปั จจุ บ ันของลูกหนี้ ซึ่ งจะร่ วมกันประเมิ น
ระหว่างฝ่ ายการตลาด และฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั
-

ลูกหนีอ้ นื่

หน่ วย : ล้ านบาท
ลูกหนีอ้ นื่
ลุกหนี้อื่น-บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้-บริ ษทั อื่น
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า-บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า-บริ ษทั อื่น
เงินทดรองจ่าย
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รายได้คา้ งรับ
รวมลูกหนีอ้ นื่
รวมลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่ สุ ทธิ

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2563

5.47
7.96
56.97
2.09
4.39
20.95
28.85

7.51
9.11
36.27
0.22
2.96
11.38
29.77

1.56
2.27
34.34
10.30
1.57
12.76
29.85

126.68

97.21

92.65

420.70

384.48

377.43
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ลูกหนี้ อื่น ประกอบด้วย ลูกหนี้ อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลูกหนี้ กิจการอื่น เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้ากิจการที่เกี่ยวข้อง
กัน สุ ท ธิ เงิ น จ่ ายล่วงหน้าค่ าสิ น ค้ากิ จ การอื่ น เงิ น ทดรองจ่ ายกิ จการที่ เกี่ ยวข้อ งกัน เงิ น ทดรองจ่ าย ค่ าใช้จ่ ายจ่ ายล่วงหน้า
ดอกเบี้ ยค้างรับ และรายได้คา้ งรับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีลูกหนี้ อื่นจํานวน 92.64 ล้านบาท ลดลง 4.56
ล้านบาท เนื่องจากบริ ษทั ในกลุม่ มีการจ่ายชําระคืนเงินรวมถึงจ่ายคืนเงินล่วงหน้าค่าสิ นค้าระหว่างกัน
สําหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีลูกหนี้ อื่นจํานวน 97.21 ล้านบาท ลดลง 29.47 ล้านบาท หรื อลดลง
ร้อยละ 23.26 เมื่อเทียบกับสิ้ นปี 2561 เนื่องจากบริ ษทั ในกลุ่มมีการจ่ายคืนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้าระหว่างกัน
 สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือของกลุ่มบริ ษทั 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 นหนังสัตว์ที่ผา่ นกระบวนการทางเคมีไปแล้วบางส่ วนเพื่อให้การเก็บรักษาหนัง
สัตว์ทาํ ได้สะดวกและเก็บได้เป็ นระยะเวลานาน ในส่ วนของวัตถุดิบ ได้แก่ หนังดิบของโคหรื อกระบือ หนังชั้นล่าง และเคมี
สําหรั บ เชื้ อ เพลิ ง ได้แ ก่ วัตถุ ดิ บ เปลื อ กไม้ และสิ น ค้าระหว่างทาง ประกอบไปด้วยหนังเค็ม และเคมี เป็ นต้น โดยแสดง
รายละเอียดส่ วนประกอบของสิ นค้าคงเหลือไว้ตามตารางด้านล่าง
หน่ วย : ล้านบาท
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
เชื้อเพลิง
สิ นค้าระหว่างทาง
รวมสิ นค้ าคงเหลือสุ ทธิ

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2562

35.80
342.15
136.56
8.67
51.58
574.76

27.81
263.22
103.33
8.76
24.66
427.78

31 ธันวาคม 2563
24.07
247.86
102.16
12.07
46.58
432.74

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีสินค้าคงเหลือสุ ทธิ จาํ นวน 432.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 4.96 ล้านบาท
หรื อคิดเป็ นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.15 จาก ณ สิ้ นปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของสิ นค้าระหว่างผลิตและเชื้อเพลิง
เพื่อใช้ในธุ รกิจพลังงานไฟฟ้ า นอกจากนี้ ในปี 2563 กลุ่มบริ ษทั รับรู้ผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือจํานวน
4.25 ล้านบาท โดยคํานวนค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าจากการจัดทํารายงานอายุสินค้าเพื่อพิจารณาการเคลื่อนไหวของ
สิ นค้าเพื่อระบุสินค้าที่คา้ งนานหรื อสิ นค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว วิเคราะห์เปรี ยบเทียบจํานวนเงินสุ ทธิ ที่บริ ษทั ได้รับจากการ
ขายสิ นค้าภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของสิ นค้าเพื่อประมาณการค่าเผื่อสําหรับสิ นค้าที่มีราคาขายตํ่ากว่าทุนเพื่อ
สะท้อนถึงประมาณการผลขาดทุนอันเป็ นผลมากจากสิ นค้าที่มีราคาขายตํ่ากว่าทุน ซึ่ งพิจารณาจากราคาขายที่ได้มีการตกลงกับ
ลูกค้าและแนวโน้มของราคาขายในตลาด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มี สินค้าคงเหลื อสุ ทธิ จาํ นวน 427.78 ล้านบาท ลดลง 146.98 ล้านบาท หรื อ
ลดลงร้อยละ 25.57 เมื่อเทียบกับสิ้ นปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากสิ นค้าระหว่างผลิต ซึ่ งได้แก่ หนังผืนกึ่งสําเร็ จรู ป เป็ นหลัก
ลดลงจากการปรับปรุ งกระบวนการผลิตหนังผืน ที่มีการปรับลดกระบวนการผลิต อาทิ การลดกระบวนการ Wet Stretching
แ ต่ ค ว บ คุ ม ก ร ะ บ ว น ก าร Vacuuming เพื่ อ ให้ ห นั งเรี ย บ ม าก ขึ้ น แ ล ะ ก าร ล ด ก ร ะ บ ว น ก าร Trimming จ าก
2 ขั้นตอน เหลือเพียง 1 ขั้นตอนที่หน่ วยงาน Crust Inspection เพื่อนําไปใช้ในการผลิตหนังเบาะรถยนต์และหนังสําหรับทํา
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เฟอร์ นิเจอร์ ประกอบกับบริ ษทั มีการลงทุนในเครื่ องจักรที่เพิ่มขึ้น อาทิ เครื่ องเซี ยร์ กระดาษทราย เครื่ องผ่าหนังเขียว ในธุ รกิจ
ฟอกหนัง จึงทําให้กระบวนการผลิตใช้เวลาในการพักลดลง
 เงินลงทุนในบริษัทร่ วมและบริษัทย่อยสุ ทธิ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมแสดงมูลค่าเงินลงทุนวิธีส่วน
ได้เสี ยจํานวน 10.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 1.03 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นการเพิ่มขึ้ นร้ อยละ 10.84 เมื่ อเที ยบกับ ณ สิ้ นปี 2562 ที่ มี
มูลค่าเงิ นลงทุนวิธีส่วนได้เสี ยจํานวน 9.50 ล้านบาท เนื่ องจากสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ร่ วมเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เงินลงทุนดังกล่าว
แสดงราคาทุนในงบการเงินเฉพาะจํานวน 6.31 ล้านบาท (สุ ทธิ จากค่าเผื่อการด้อยค่าจํานวน 24.77 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
0.21 ของสิ นทรั พย์รวมเนื่ องจากบริ ษทั ร่ วม-บริ ษทั เอ็นเอชเค สปริ ง (กัมพูชา)จํากัด เริ่ มมี ผลประกอบการที่ ดีข้ ึ น แต่ยงั คง
สิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ร่ วมยังคงน้อยกว่าราคาทุน บริ ษทั จึงยังคงพิจารณาบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนดังกล่าวในอัตรา
ร้อยละ 25 ของสิ นทรัพย์สุทธิ ณ วันสิ้ นงวดของแต่ละปี
สําหรับเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมแสดงมูลค่าเงินลงทุน
วิธีส่วนได้เสี ยจํานวน 9.50 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 3.15 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นการเพิ่มร้อยละ 49.92 เมื่อเที ยบกับ ณ สิ้ นปี 2561 ที่ มี
มูลค่าเงิ นลงทุ นวิธีส่ วนได้เสี ยจํานวน 6.31 ล้านบาท เนื่ อ งจากปี 2561บริ ษ ัท ร่ วม-บริ ษ ทั เอ็นเอชเค สปริ ง (กัม พูชา)จํากัด
ประสบสภาวะขาดทุนจากการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง บริ ษทั จึงพิจารณาบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนดังกล่าวในอัตราร้อยละ
25 ของสิ นทรัพย์สุทธิ ณ วันสิ้ นงวดของแต่ละปี
เงินลงทุนในบริ ษยั อ่ ยทางตรง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มูลค่าเงินลงทุนวิธีราคาทุนในงบแสดงการเงินเฉพาะสุ ทธิ
จํานวน 681.04 ล้านบาท ประกอบด้วย
1.เงินลงทุนในบริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด จํานวน 200.00 ล้านบาท ประกอบธุ รกิจออกแบบและจัดจําหน่ ายเรื อ
และรถโดยสารขนาดเล็ก โดยเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 200
ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 200 ล้านบาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่เท่ากับ 400 ล้านบาท และบริ ษทั ยังคงรักษาสัดส่ วนการ
ทําลงทุนเท่าเดิมคือ 50.01
2. เงินลงทุนในบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี จํากัด จํานวน 1.00 ล้านบาท เนื่ องจากเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ได้มี
มติอนุมตั ิแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่ วนให้บริ ษทั ย่อยนั้น บริ ษทั จึงได้ดาํ เนินการจดทะเบียนจัดตั้ง
บริ ษทั ย่อยแห่ งใหม่ชือ บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี จํากัด เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 โดยมีทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท และ
บริ ษทั ถื อหุ ้นในบริ ษทั ดังกล่าวในสัดส่ วน 100% เพื่อรองรั บการโอนกิ จการบางส่ วนซึ่ งบริ ษทั ยังไม่ได้ดาํ เนิ นการรับโอน
กิจการ.ในปี 2563 เนืองจากบริ ษทั มีหุน้ กูท้ ี่จะต้องจ่ายชําระให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขของการออกหุน้ กู้
3.เงินลงทุนในบริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด จํานวน 400.00 ล้านบาท ซึ่ งประกอบธุ รกิจลงทุนในบริ ษทั ผลิตและจําหน่ าย
กระแสไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน
4.บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด เงินลงทุนจํานวน 80.00 ล้านบาท ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั แสดงมูลค่าเงินลงทุนวิธีราคาทุนในงบแสดงการเงินเฉพาะสุ ทธิ จาํ นวน 681.04
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 104.92 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้ นปี 2562 แสดงมูลค่าเงินลงทุนวิธีราคาทุนจํานวน 576.12 ล้านบาท โดยสาเหตุเกิด
จากการลงทุนเพิ่มในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั มีการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ซึ่ งพิจารณามูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนดังกล่าวโดยประเมินจากผลการดําเนิ นงานและแผนงานในอนาคต และบริ ษทั ได้โอนกลับค่าการด้อยค่าเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อย-บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด จํานวน 3.90 ล้านบาท ทั้งนี้ ณ 31 ธันวาคม 2562 เงินลงทุนดังกล่าวได้ถูกบันทึกด้อย
ค่าเงินลงทุนไว้ จํานวน 3.90 ล้านบาท
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 เงินลงทุนในตราสารทุนทีไ่ ม่ ใช่ หลักทรัพย์จดทะเบียนสุ ทธิ
ณ วัน ที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่ ม บริ ษ ัท มี ก ารจัด ประเภทและวัด มู ล ค่ าของสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ตามที่ ก าํ หนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 โดยกลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริ ษทั ที่
ไม่ ใช่ บริ ษ ทั จดทะเบี ยน และจัดประเภทเงิ นลงทุ นดังกล่าวเป็ นสิ นทรั พย์ทางการเงินที่ วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุ น
เบ็ ด เสร็ จ อื่ น (FVOCI) โดยใช้เทคนิ ค การวัด มู ล ค่ าจากมู ล ค่ าสิ น ทรั พ ย์สุ ท ธิ แ ละใช้วิธี ท ั่ว ไป (General Approach)ในการ
พิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุ นจากการด้อยค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินลงทุ นในตราสารทุนที่ วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นแสดงมูลค่าสุ ทธิ จาํ นวน 58.70 ล้านบาท ลดลลง 77.21 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นการลดลงร้อยละ 56.80 เมื่อ
เทียบกับ ณ สิ้ นปี 2562 ที่มีเงินลงทุนในตราสารทุนมูลค่าตามราคาทุนจํานวน 135.91 ล้านบาท
 ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
มูลค่าของที่ดินแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมตามราคาประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระภายนอกได้ประมาณการไว้และ
ทบทวนการประเมินทุกๆ 5 ปี สําหรับอาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า โดย
ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ ของกลุ่มบริ ษทั ประกอบไปด้วย ที่ ดิน อาคาร เครื่ องจักร อุป กรณ์ และเครื่ องมื อเครื่ องใช้ เครื่ อง
ตกแต่งและติดตั้งสํานักงาน ยาพาหนะ และสิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง เป็ นต้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ จาํ นวน 2,624.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.88 ล้าน
บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 1.62 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้ นปี 2562 โดยมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นจากการซื้ อเครื่ องจักรใหม่เพื่อทดแทน
เครื่ องจักรเก่าที่หมดสภาพและการซื้ อแม่พิมพ์ผลิตรถโดยสารบางส่ วน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ จาํ นวน 2,582.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 72.22 ล้าน
บาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.88 เมื่อเทียบกับสิ้ นปี 2561 เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั มีการซื้ อเครื่ องจักรของกลุ่มธุ รกิจหนังผืนและการ
ซื้ อแม่พิมพ์เพื่อใช้ในการผลิตรถของกลุ่มธุรกิจรถและเรื อโดยสารขนาดเล็ก
หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 และ 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีหนี้ รวมจํานวน 2,471.86 ล้านบาท
2,206.57 ล้านบาท และ 2,078.06 ล้านบาท ตามลําดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มี หนี้ สินรวมลดลง 128.51
ล้านบาท หรื อคิดเป็ นการลดลงร้อยละ 5.82 จาก ณ สิ้ นปี 2562 ซึ่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีหนี้ สินหมุนเวียน
จํานวน 1,419.22 ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิ้ นปี 2562 จํานวน 46.81 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 3.19 โดยการลดลงส่ วนใหญ่
เกิดจากการชําระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 13.05 ล้านบาทและหุ น้ กู้ สําหรับหนี้ สิน
ไม่หมุนเวียนของกลุ่มบริ ษทั ใน ณ สิ้ นปี 2563 นั้นมีจาํ นวน 658.84 ล้านบาท ลดลงจากสิ้ นปี 2562 จํานวน 81.70 ล้านบาทหรื อ
คิดเป็ นร้อยละ 11.03 ซึ่ งการลดลงเกิดจากการจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวให้แก่สถาบันการเงินซึ่ งเป็ นไปตามข้อตกลง
สําหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีหนี้ สินรวมลดลง 265.29 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 10.73 เมื่อเทียบ
กับสิ้ นปี 2561 และณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั มีหนี้ สินรวมเพิ่มขึ้น 286.71 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.12 เมื่อ
เทียบกับสิ้ นปี 2560 ซึ่ งสามารถจําแนกรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ดงั ต่อไปนี้
กลุ่มบริ ษทั มีหนี้ สินหมุนเวียน ณ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 1,466.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 471.60 ล้านบาท หรื อ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 47.42 เมื่อเทียบกับสิ้ นปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการจัดประเภทหุ ้นกูเ้ ป็ นหนี้ สินหมุนเวียนเนื่ องจากเมื่อ
วันที่ 23 สิ งหาคม 2561 บริ ษทั ได้ออกจําหน่ายหุ ้นกูช้ นิ ดระบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีหลักประกันในมูลค่าเสนอ
ขายรวม 337.10 ล้านบาท (หุ น้ กู้ 337,100 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) โดยมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.75 ต่อปี
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กําหนดไถ่ถอนเริ่ มต้นทั้งจํานวนในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2563 และเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 บริ ษทั ได้ออกจําหน่ายหุ ้น
กู้ ชนิ ดระบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีหลักประกันในมูลค่าเสนอขายรวม 294.30 ล้านบาท (หุ ้นกู้ 294,300 หน่ วย
มูลค่าที่ ตราไว้หน่ วยละ 1,000 บาท) โดยมี อตั ราดอกเบี้ ยคงที่ ร้อยละ 5.80 ต่อปี กําหนดไถ่ถอนเริ่ มต้นทั้งจํานวนในวันที่ 1
กันยายน พ.ศ.2563 โดยหนี้ สินหมุนเวียน ณ 31 ธันวาคม 2562 คิดเป็ นอัตราส่ วนหนี้ สินหมุนเวียนต่อสิ นทรัพย์รวมเท่ากับร้อย
ละ 38.20
ทั้งนี้ รายละเอียดของหนี้ สินที่มีสาระสําคัญต่อการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31
ธันวาคม 2563 มีดงั นี้
 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 298.15 ล้าน
บาท ลดลง 13.05 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นการลดลงร้อยละ 4.19 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้ นปี 2562 โดยมีสาเหตุมาจากการจ่ายคืนเงิน
กูย้ มื คืนให้แก่สถาบันการเงินตามข้อตกลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 311.20 ล้าน
บาท ลดลง 79.82 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 20.41 เมื่อเทียบกับสิ้ นปี 2561 เนื่องจากบริ ษทั ใช้เงินกูด้ งั กล่าวลดลง
 เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่นจํานวน 395.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 80.35 ล้านบาท
หรื อคิดเป็ นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.49 จาก ณ สิ้ นปี 2562 โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ การค้า
บริ ษทั อื่นที่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่นจํานวน 315.17 ล้านบาท ลดลง 102.61 ล้านบาท
หรื อลดลงร้อยละ 24.56 เมื่อเทียบกับสิ้ นปี 2561 โดยเกิดจากการลดลงของยอดเจ้าหนี้ การค้ากิจการอื่น และเงินรับล่วงหน้าค่า
สิ นค้าลดลง เนื่องจากบริ ษทั ได้ดาํ เนินการส่ งมอบสิ นค้าให้แก่ลกู ค้าเรี ยบร้อยแล้ว
 หุ้นกู้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มี หุ้นกูจ้ าํ นวน 512.21 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ ้นกูจ้ าํ นวน 235.97 ล้านบาท
โดยหุ ้ น กู้ดัง กล่ าวจะครบกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี ซึ่ ง ณ วัน ที่ 22 พฤษภาคม 2563 บริ ษ ัท ได้จัด ประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น กู้ รุ่ น
(CWT205A) และได้รับการอนุ มตั ิจากที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นกูใ้ นการขยายเวลาครบกําหนดออกไปอีก 1 ปี จากเดิมครบกําหนด
วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 เป็ นครบกําหนดวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 โดยบริ ษทั มีการชําระคืนเงินต้นจํานวนร้อยละ 30 ของ
มูลค่าหุ ้น คงค้างเงินต้นจํานวน 101.13 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ ยงวดวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ส่ งผลให้หุ้นกูด้ งั กล่าว
คงเหลือเงินต้นจํานวน 235.97 ล้านบาท) และปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยจากเดิมร้อยละ 5.75 ต่อปี เป็ นอัตราร้อยละ 6.75 ต่อปี ทั้งนี้
สามารถไถ่ถอนหุ ้นกูก้ ่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนได้ และ 2. หุ ้นกูจ้ าํ นวน 280.00 ล้านบาท ชนิ ดระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ย
สิ ทธิ และมีหลักประกันบางส่ วน (หุ ้นกู้ 280,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ) โดยมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ
6.50 ต่อปี กําหนดไถ่ถอนเงินต้นทั้งจํานวนในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มี การจัดประเภทหุ ้นกูเ้ ป็ นหนี้ สินหมุนเวียนเป็ นส่ วนของหุ ้นกูท้ ี่ ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่ งปี เนื่ องจากเมื่อวันที่ 23 สิ งหาคม 2561 บริ ษทั ได้ออกจําหน่ายหุ น้ กูช้ นิ ดระบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ และ
ไม่มีหลักประกันในมูลค่าเสนอขายรวม 337.10 ล้านบาท (หุ ้นกู้ 337,100 หน่ วย มูลค่าที่ตราไว้หน่ วยละ 1,000 บาท ) โดยมี
ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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อัต ราดอกเบี้ ย คงที่ ร้ อ ยละ 5.75 ต่ อ ปี กําหนดไถ่ ถ อนเริ่ ม ต้น ทั้งจํานวนในวัน ที่ 23 พฤษภาคม พ .ศ .2563 และเมื่ อ วัน ที่ 1
พฤศจิกายน 2561 บริ ษทั ได้ออกจําหน่ายหุ ้นกู้ ชนิ ดระบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีหลักประกันในมูลค่าเสนอขาย
รวม 294.30 ล้านบาท ( หุ ้นกู้ 294,300 หน่ วย มูลค่าที่ตราไว้หน่ วยละ 1,000 บาท) โดยมีอตั ราดอกเบี้ ยคงที่ร้อยละ 5.80 ต่อปี
ครบกําหนดไถ่ถอนเริ่ มต้นทั้งจํานวนในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2563
 หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ า
กลุ่มบริ ษทั มียอดหนี้ สินตามสัญญาเช่าสําหรับการจัดหาเครื่ องจักร อุปกรณ์ และยานพาหนะเพื่อใช้ในการดําเนินงาน
ของกลุ่มบริ ษทั โดยมี ระยะเวลา 24-60 งวด ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มี หนี้ สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
สุ ทธิ จาํ นวน 191.13 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 36.93 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้ อยละ 23.94 เมื่อเที ยบกับสิ้ นปี 2562 โดยมีสาเหตุมาจาก
บริ ษทั ได้เข้าทําสัญญาลิสซิ่ งเครื่ องจักรใหม่เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีหนี้ สินตามสัญญาเช่าสุ ทธิ จาํ นวน 154.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.53 ล้านบาท
หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.71 เมื่อเทียบกับสิ้ นปี 2561 โดยมีสาเหตุมาจากบริ ษทั ได้เข้าทําสัญญาลิสซิ่ งเครื่ องจักรใหม่เพิ่มขึ้น
 เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงิ นกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของกลุ่มบริ ษทั เป็ นเงินกูย้ ืมเพื่อนําไปใช้เป็ นทุ นหมุนเวียนในโครงการผลิต
ไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานไฟฟ้ าจากเชื้อเพลิงชีวมวลเป็ นหลัก ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มี
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 542.34 ล้านบาท ลดลงจํานวน 122.83 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 18.46 เมื่ อ
เทียบกับ ณ สิ้ นปี 2562 โดยมีสาเหตุมาจากจ่ายชําระคืนเงินกูซ้ ่ ึ งเป็ นไปตามข้อตกลงสัญญาเงินกูร้ ะยะยาวที่ทาํ ไว้กบั สถาบัน
การเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 665.17 ล้านบาท ลดลง 117.43
ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 15.01 เมื่อเทียบกับสิ้ นปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริ ษทั จ่ายคืนเงินกูย้ ืมตามสัญญาเงินกูท้ ี่ทาํ
ไว้สถาบันการเงิน
โดยตารางด้านล่างเป็ นสรุ ปหนี้สินระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยกับสถาบันทางการเงิน ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ซึ่ งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ เงินกูย้ มื ระยะยาวของทั้ง 3 บริ ษทั ฯ ได้มีการเบิกใช้เต็มวงเงินแล้วเหลือรอชําระคืนในแต่ละงวด
(หน่วย: ล้านบาท)
ยอดเงินกู้ยมื ระยะยาวคงค้ าง
ชื่อบริษัท
รายละเอียด
31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63
บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่
เงินกูย้ มื ระยะยาวกับบมจ.ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์
428.49
58.03
23.20
กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
จํานวน 100.00 ล้านบาท
เงินกูย้ มื ระยะยาวกับบมจ.ธนาคารกรุ งไทย จํานวน
557.15 ล้านบาท และวงเงินหมุนเวียนระยะสั้น 20.00
บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จํากัด
535.66
456.69
381.48
ล้านบาท (ชําระคืนแล้วในปี 2562 เนื่องจากเป็ นเงินที่ใช้
หมุนเวียนในช่วงแรก)
บริ ษั ท บลู โซลาร์ ฟาร์ ม 3
เงิ น กู้ยื ม ระยะยาวกับ บมจ.ธนาคารกรุ งเทพ จํา นวน
177.48
160.27
142.15
จํากัด
200.00 ล้านบาท
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ทั้งนี้ ภายใต้สัญญาเงินกูย้ ืมทั้งระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ มีหน้าที่ตอ้ งปฎิบตั ิ
ตามเงื่อนไขดังนี้
อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนทางการเงินทีต่ ้ องดํารงไว้ ตาม
คู่สัญญา
สั ญญาเงินกู้
31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63
บริ ษทั บลู โซลาร์ ฟาร์ ม 3 จํากัด
ดํารงสัดส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้
1.76 เท่า
1.53 เท่า
1.28 เท่า
และ ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) (Debt to Equity Ratio) ไม่เกิน 2.50 เท่า
บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จํากัด
1. DSCR ไม่ต่าํ กว่า 1.10 เท่า*
1.23 เท่า
1.17 เท่า
และธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) 2. Debt to Equity ไม่เกิน 1.50 เท่า
1.19 เท่า
0.92 เท่า
0.82 เท่า
3. การจ่ายเงินปันผล
ยังไม่มีการจ่ายเงินปันผล
(ต้อ งมี DSCR ไม่ ต่ าํ กว่า 1.30 เท่ า และ
จ่ายปันผลได้ไม่เกินปี ละ 4 ครั้ง)
หมายเหตุ: GP2 เริ่ มการคํานวณ DSCR ตั้งแต่ปี 2562 สําหรับปี 2561 ยังไม่ได้พิจารณาจากเงื่อนไขนี้เนื่องจากเป็ นปี แรกที่เริ่ มมี
การขายไฟฟ้ าในไตรมาส 2 /2561
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่ม บริ ษ ัท มี ทุ น จดทะเบี ยนจํานวน 798.13 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ ้น สามัญ จํานวน
798,130,629 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้น ละ 1 บาท โดยเป็ นทุ นที่ ออกจําหน่ ายและชําระแล้วจํานวน 630,103,128 บาท เป็ นหุ ้น
สามัญจํานวน 630,103,128 หุน้ โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 692.01 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ น้ สามัญจํานวน 692,007,924
หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็ นทุ นที่ ออกจําหน่ ายและชําระแล้วจํานวน 630,103,128 บาท เป็ นหุ ้นสามัญ จํานวน
630,103,128 หุ น้ โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
เมื่ อ วัน ที่ 22 กรกฎาคม 2563 ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ประจําปี 2563 มี ม ติ อ นุ ม ัติ ให้เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นจํานวน
168,027,501 ล้านบาท จากทุ นจดทะเบี ยนเดิ ม จํานวน 630,103,128 เป็ นทุ นจดทะเบี ยนใหม่ จาํ นวน 798,130,629 บาท เพื่ อ
รองรับการออกและเสนอขายหุ น้ สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate) โดยเสนอขายแก่ผถู้ ือหุ น้ เดิม (Right
Offering) จํานวนไม่เกิน 105,017,188 หุ น้ และ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่มทุน
ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 5 (CWT-W5) จํานวนไม่เกิน 63,010,313 หุ ้น โดยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวจะถูกจัดสรรในอัตราส่ วน
10 หุ ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่ งราคาใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวเท่ากับ 3.50 บาทต่อหุ ้น ทั้งนี้ ได้
จดทะเบี ย นต่อ นายทะเบี ยนบริ ษ ัท มหาชนจํากัด กรมพัฒ นาธุ รกิ จ กาค้า กระทรวงพาณิ ชย์เป็ นที่ เรี ยบร้ อยแล้วเมื่ อ วัน ที่ 4
สิ งหาคม พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2563 มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่
จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 5 (CWT-W5) ให้แก่ผถู้ ือหุ ้นเดิมตามสัดสวนการถือหุ ้นในอัตราส่ วนหุ ้นสามัญ 10 หุ ้นต่อ 1
หน่วย จํานวน 63,010,313 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า อัตราการใช้สิทธิ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยซื้ อหุ ้นสามัญได้ 1 หุ ้น ราคา
ใช้สิทธิ 3.50 บาทต่อหุ น้ อายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 3 ปี โดยเริ่ มการใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 30 กันยายน 2565 และครั้งสุ ดท้าย
วันที่ 29 กันยายน 2566 ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้รับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 5
(CWT-W5) เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563
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14.3 การวิเคราะห์ กระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีกระแสเงินสดได้มาจากกิ จกรรมดําเนิ นงานจํานวน 315.45 ล้านบาท ส่ วน
ใหญ่เป็ นผลมาจากกําไรจากการดําเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีกระแสเงินสดได้มาจากกิ จกรรมดําเนิ นงานจํานวน 313.76 ล้านบาท ส่ วน
ใหญ่เป็ นผลมาจากสิ นค้าคงเหลือที่ลดลง และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนจํานวน 11.98 ล้านบาท ส่ วนใหญ่โดย
มีสาเหตุจากการซื้ อสิ นทรัพย์ถาวรของบริ ษทั ฯ ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นเครื่ องจักรและแม่พิมพ์เพื่อใช้ในการผลิครถโดยสารขนาดเล็ก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนจํานวน 153.11 ล้านบาท ส่ วนใหญ่ใช้
ไปในการซื้ อสิ นทรัพย์ถาวรประเภทเครื่ องจักรและแม่พิมพ์เพื่อใช้ในการผลิตเรื อและรถโดยสารขนาดเล็ก
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 292.41 ล้านบาท ส่ วนใหญ่
เป็ นผลมาจากที่ กลุ่มบริ ษทั มี การชําระเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ชําระคืนหุ ้นกู้ ชําระคืนเงิน
กูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน และชําระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 174.35 ล้านบาท ส่ วนใหญ่
เป็ นผลมาจากที่ กลุ่มบริ ษทั มี การชําระเงินเบิ กเกิ นบัญ ชี และเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเงินกูย้ ืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน
14.4 การวิเคราะห์ อตั ราส่ วนทางการเงินทีส่ ํ าคัญ
14.4.1 อัตราส่ วนสภาพคล่อง
 อัตราส่ วนสภาพคล่อง อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
โครงสร้างเงิ นทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มี ยอดหนี้ คงเหลือจํานวน 2,078.06 ล้านบาท (ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 จํานวน 2,206.57 ล้านบาท) ยอดหนี้ คงเหลือดังกล่าวส่ วนหญ่เป็ นหุ ้นกูซ้ ่ ึ งออกโดยบริ ษทั จํานวน 512.21 ล้าน
บาท เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน 542.34 ล้านบาท และเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 298.15 ล้านบาท
อัตราส่ วนหนี้ สินสุ ทธิ ต่อทุน และอัตราหนี้ สินสุ ทธิ ต่อกําไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัดจํา
หน่ วย ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 เท่ ากับ 0.86 เท่ า และ 4.53 เท่ า ตามลําดับ ซึ่ งอยู่ในระดับ ใกล้เคี ยงกับ ปี ก่ อน ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2562 จํานวน 1.05 เท่าและ 5.01 เท่า ตามลําดับ
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนสภาพคล่องปี 2562 และปี 2563 ใกล้เคียงกันคือ 0.67 เท่า ลดลงเมื่ อเที ยบกับปี 2561 ที มี
อัตราส่ วนสภาพคล่องจํานวน 1.18 เท่า ทั้งนึ้ กลุ่มบริ ษทั มีสภาพคล่องเพียงพอในการบริ หารจัดการ โดยมีสาเหตุหลักจากการ
ที่กลุ่มบริ ษทั ฯ มีหุ้นกูท้ ี่จะครบกําหนดภายใน 1 ปี จํานวน 2 ซี รี่ย ์ ได้แก่ CWT205A และ CWT21NA มูลค่ารวมทั้งสิ้ น 512.21
ล้านบาท ประกอบกับสิ นทรัพย์หมุนเวียนของกลุ่มบริ ษทั ฯ ที่ลดลงจากลดลงของลูกหนี้ การค้าและสิ นค้าคงเหลือ รวมถึงการ
ลดลงสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่นในส่ วนของลูกหนี้ กรมสรรพากรซึ่ งเกิดจากการใช้เครดิตภาษีซ้ื อของกลุ่มบริ ษทั ฯ ส่ งผลให้สภาพ
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คล่องของกลุ่มบริ ษทั ฯ ลดลง ทั้งนี้ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 บริ ษทั ได้จดั ประชุมผูถ้ ือหุ ้นกู้ รุ่ น (CWT205A) และได้รับการ
อนุ มตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นกูใ้ นการขยายเวลาครบกําหนดออกไปอีก 1 ปี จากเดิมครบกําหนด 23 พฤษภาคม 2563 เป็ นครบ
กําหนดวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 โดยบริ ษ ทั มี การชําระคื นเงิ นต้นจํานวนร้ อยละ 30 ของมูลค่าหุ ้น คงค้าง (เงิ นต้นจํานวน
101.13 ล้านบาท) พร้อมดอกเบี้ยงวดวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ส่ งผลให้หุน้ กูด้ งั กล่าวคงเหลือเงินต้นจํานวน 235.97 ล้านบาท
 อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ารค้ าและระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลีย่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้ การค้า 5.90 เท่า ส่ งผลให้มีระยะเวลาเก็บหนี้ เฉลี่ย
56 วัน สําหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้ การค้า 6.88 เท่า ส่ งผลให้มีระยะเวลาเก็บหนี้
เฉลี่ย 61 วัน โดยระยะเวลาการเก็บหนี้ เฉลี่ยปกติของกลุ่มบริ ษทั อยูใ่ นช่วงประมาณ 45-90 วัน โดยระยะเวลาเก็บหนี้ เฉลี่ยที่
ปรับตัวเพิ่มขึ้นใน ปี 2563 นั้น มีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายที่ลดลงอย่างมากซึ่ งเกิดจากสถานการณ์ Covid-19 และ
ลูกหนี้ การค้าที่รอการเรี ยกชําระเนื่ องจากยังไม่ถึงกําหนดรับชําระ โดยกลุ่มบริ ษทั ยังคงมีลูกหนี้ การค้าค้างชําระใกล้เคียงกับ
งวดสิ้ นปี 2562
 อัตราส่ วนหมุนเวียนเจ้ าหนีก้ ารค้ าและระยะเวลาชําระหนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มี อตั ราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ การค้า 4.94 เท่า ส่ งผลให้มีระยะเวลาชําระหนี้
เฉลี่ย 73 วัน สําหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ การค้า 7.09 เท่า ส่ งผลให้มีระยะเวลา
ชําระหนี้ เฉลี่ย 51 วัน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาการชําระหนี้ เฉลี่ยปกติของกลุ่มบริ ษทั อยูใ่ นช่วงประมาณ 15 -120 วัน โดยในปี
2563 ระยะเวลาชําระหนี้ ของกลุ่มบริ ษทั ฯ เพิ่มขึ้นจากต้นทุนขายของบริ ษทั ฯ ที่ปรับตัวลดลงตามยอดขายที่ลดลง รวมถึงการ
ขยายเครดิตของเจ้าหนี้การค้าบางรายในกลุ่มผลิตภัณฑ์หนัง
 อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้ าคงเหลือและระยะเวลาชําระค่ าสิ นค้ าคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ 2.95 เท่า ส่ งผลให้มีระยะเวลาชําระขาย
สิ นค้าคงเหลือเฉลี่ย 122 วัน สําหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ 3.45 เท่า ส่ งผล
ให้มีระยะเวลาชําระขายสิ นค้าคงเหลือเฉลี่ย 105 วัน โดยระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ยที่ยาวนาน มีสาเหตุมาจากกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ ยวกับหนังนั้น มี ระยะเวลานาน ประกอบกับวัตถุดิบที่ ใช้ในการผลิตนั้น จะต้องนําเข้าจากต่างประเทศ ซึ่ งมี
ระยะเวลาการสั่งซื้ อประมาณ 3 เดือน ส่ งผลให้กลุ่มบริ ษทั ฯ มีความจําเป็ นจะต้องสั่งล่วงหน้าและเก็บสิ นค้าเอาไว้ในรู ปแบบ
ของสิ นค้ากึ่งสําเร็ จรู ป (Work in Process) ซึ่ งส่ งผลให้กลุ่มบริ ษทั ฯ มีมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ คงคลังในปริ มาณมาก เนื่ องจากต้อง
สํารองหนังให้เพียงพอต่อการผลิตตามคําสั่งซื้ อของลูกค้า รวมทั้งสถาณการณ์ COVID-19 ส่ งผลให้ลูกค้าชะลอการส่ งมอบ
สิ นค้า
 วงจรเงินสด (Cash cycle)
ในส่ วนของวงจรเงินสด (Cash Cycle) ของกลุ่มบริ ษทั ฯ นั้นอยู่ที่ 105 วัน 106 วัน และ 110 วัน สําหรับ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2563 ตามลําดับ แสดงให้เห็นถึงรอบการจัดเก็บเงินสดของกลุ่มบริ ษทั ฯ ที่
ค่อนข้างยาวนาน โดยมีสาเหตุหลักมาจากระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ยของกลุ่มบริ ษทั ฯ ที่ใช้ระยะเวลานาน โดยเฉพาะในในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์หนังนั้น จะมีระยะเวลาผลิตสิ นค้าที่ยาวนาน ประกอบกับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตนั้น จะต้องนําเข้าจากต่างประเทศ
ซึ่ งมี ระยะเวลาการสั่งซื้ อประมาณ 3 เดื อน ส่ งผลให้กลุ่มบริ ษทั ฯ มี ความจําเป็ นจะต้องสั่งล่วงหน้าและเก็บสิ นค้าเอาไว้ใน
รู ปแบบของสิ นค้ากึ่งสําเร็ จรู ป (Work in Process) เพื่อให้มีวตั ถุดิบเพียงพอต่อการผลิตตามคําสั่งซื้ อของลูกค้า
ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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14.4.2 อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทํากําไร
 อัตรากําไรขั้นต้ น อัตรากําไรจากการดําเนินงาน อัตรากําไรสุ ทธิ และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีอตั รากําไรขั้นต้นอยูท่ ี่ร้อยละ 26.40 อัตรากําไรจากการดําเนินงานอยูท่ ี่ร้อยละ
13.97 อัตรากําไรสุ ทธิ อยูท่ ี่ร้อยละ 6.26 และอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้นอยูท่ ี่ร้อยละ 5.83 ซึ่ งอัตรากําไรขั้นต้นของกลุ่มบริ ษทั
ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องมากจากต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวราคาลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีอตั รากําไรขั้นต้นอยูท่ ี่ร้อยละ 21.99 อัตรากําไรจากการดําเนินงานอยูท่ ี่ร้อยละ
10.74 อัตรากําไรสุ ทธิ อยูท่ ี่ร้อยละ 4.69 และอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้นอยูท่ ี่ร้อยละ 6.05 ซึ่ งอัตรากําไรขั้นต้นของกลุ่มบริ ษทั
ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่ องจากกําไรขั้นต้นในปี 2562 เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 26.88 เมื่อเทียบกับกําไรขั้นต้นของปี 2561โดยสาเหตุ
ส่ วนใหญ่มาจากปี 2562 กลุ่มธุรกิจพลังงานของกลุ่มบริ ษทั มีการรับรู้รายได้จากการขายไฟฟ้ าเต็มปี ซึ่ งธุรกิจดังกล่าวเป็ นธุรกิจ
ที่มีกาํ ไรขั้นต้นที่ค่อนข้างสู งเมื่อเทียบกับกลุ่มธุ รกิจอื่นๆ ของบริ ษทั ในขณะที่ปี 2561 กลุ่มธุ รกิจดังกล่าวเริ่ มมีการรับรู้รายได้
ดังกล่าวในไตรมาส 2 ของปี 2561 อย่างไรก็ตาม อัตรากําไรสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั ในปี 2562 มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อ
เทียบกับปี 2561 และสําหรับอัตราผลตอบแทนของผูถ้ ือหุน้ ในปี 2562 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสิ้ นปี 2561 เนื่องจากในปี 2562 กลุ่ม
บริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิเพิม่ ขึ้นประมาณร้อยละ 50.62 เมื่อเทียบกับกําไรสุ ทธิของปี 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั มีอตั รากําไรขั้นต้นอยูท่ ี่ร้อยละ 17.80 อัตรากําไรจากการดําเนินงานอยูท่ ี่ร้อยละ
4.91 อัตรากําไรสุ ทธิ อยู่ที่ร้อยละ 3.20 และอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้นอยู่ที่ร้อยละ 4.39 ซึ่ งอัตรากําไรขั้นต้นของกลุ่มบริ ษทั
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2560 เนื่ องจากในปี 2561 กลุ่มบริ ษทั เริ่ มมีการรับรู้รายได้จากการขายไฟฟ้ าเชิงพาณิ ชย์
จากธุรกิจกลุ่มพลังงานตั้งแต่ไตรมาส 2 ของปี 2561 ซึ่ งเป็ นธุรกิจที่มีอตั รากําไรขั้นต้นสูง เมื่อเทียบกับกลุ่มธุรกิจอื่นของบริ ษทั
อย่างไรก็ต าม อัต รากําไรสุ ท ธิ ข องกลุ่ ม บริ ษ ัท ในปี 2562 มี ก ารปรั บ ตัวเพิ่ ม ขึ้ น เล็ก น้อ ยเมื่ อ เที ย บกับ ปี 2560 ซึ่ ง
สอดคล้องกับอัตราผลตอบแทนของผูถ้ ือหุ ้นในปี 2561 ที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสิ้ นปี 2560 เช่นเดียวกัน เนื่ องจากในปี
2561 กลุ่มบริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 15.83 เมื่อเทียบกับกําไรสุ ทธิ ของปี 2560 ในขณะที่ส่วนของผูถ้ ือหุ ้นของ
กลุ่มบริ ษทั ในปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.69 เมื่อเทียบกับส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของปี 2560
14.4.3 อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดําเนินงาน
 อัตราส่ วนผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ อัตราส่ วนผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร และอัตราการหมุนของสิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์รวมอยูท่ ี่ร้อยละ 2.57 อัตราผลตอบแทนจาก
สิ นทรัพย์ถาวรอยูท่ ี่ร้อยละ 7.89 และอัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์อยูท่ ี่ 0.41 เท่า อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวรและ
อัตราการหุ มนของสิ นทรัพย์ลดลงเมื่อเทียบกับงวดปี 2562 เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์ในส่ วนที่เป็ นแม่พิมพ์สาํ หรับผลิต
รถโดยสารขนาดเล็กเพิ่มขึ้นซึ่ งแม่พิมพ์ดงั กล่าวยังคงอยูร่ ะหว่างการรอผลทดสอบซึ่ งยังไม่มีผลตอบแทนในปี 2563 นอกจากนี้
ในรอบปี 2563 รายได้ลดลง จึงทําให้การบริ หารทรัพย์สินได้รับผลตอบแทนลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์รวมอยูท่ ี่ร้อยละ 2.42 อัตราผลตอบแทนจาก
สิ นทรัพย์ถาวรอยูท่ ี่ร้อยละ 8.19 และอัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์อยูท่ ี่ 0.52 เท่า อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์รวมและ
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
ปี 2561 ในขณะที่อตั ราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ไม่แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์รวมอยูท่ ี่ร้อยละ 1.67 อัตราผลตอบแทนจาก
สิ นทรัพย์ถาวรอยูท่ ี่ร้อยละ 6.72 และอัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์อยูท่ ี่ 0.54 เท่า โดยอัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์และ
อัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2560 เนื่ องจากในปี 2561 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น
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จํานวน 405.60 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.42 เมื่อเทียบกับสิ นทรัพย์รวมของปี 2560 โดยมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของ
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นสุ ทธิ และสิ นค้าคงเหลือสุ ทธิ รวมถึงที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ ในขณะที่ อตั ราผลตอบแทน
จากสิ นทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากในปี 2561 กลุ่มบริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิก่อนค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่ายเป็ นจํานวน
เท่ากับ 151.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 53.20 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 54.08 เมื่อเที ยบกับกําไรสุ ทธิ ก่อนค่าเสื่ อมราคา
และค่าตัดจําหน่ ายในปี 2560 ที่ มีค่าเท่ากับ 98.37 ล้านบาท โดยที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 25.36 เมื่อ
เทียบกับปี 2560
14.4.4 อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
 อัตราส่ วนหนี้สินรวมต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้ น อัตราส่ วนความสามารถในการชํ าระดอกเบี้ย อัตราส่ วนความสามารถใน
การชําระภาระผูกพัน และอัตราส่ วนหนีส้ ิ นสุ ทธิต่อส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้ สินรวมต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นอยูท่ ี่
1.35 เท่า และ 1.20 เท่า ตามลําดับทั้งนี้ อตั ราส่ วนของหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นลดลงจากการเพิ่มขึ่นของผลดําเนิ นงานที่
ส่ งผลให้กาํ ไรสะสมของกลุ่มบริ ษทั เพิ่มขึ้น ณ สิ้ นปี 2563 และสิ้ นปี 2562 กลุ่มบริ ษทั มีกาํ ไรสะสมอยูท่ ี่ 389.88 ล้านบาท และ
277.07 ล้านบาท ตามลําดับ
ในปี 2561 ปี 2562 และปี 25663 กลุ่มบริ ษทั มี อตั ราส่ วนความสามารถชําระดอกเบี้ ยอยู่ที่ -0.12 เท่า, 4.48 เท่า และ
4.67เท่า ตามลําดับ และอัตราส่ วนความสามารถชําระภาระผูกพันอยูท่ ี่ -0.11 เท่า, 0.68 เท่า และ 0.45 เท่า ตามลําดับ
โดยอัตราส่ วนความสามารถในการชําระดอกเบี้ ยในปี 2563 สู งขึ้นจกปี 2562 และปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิ จกรรมดําเนิ นงานเพิ่มขึ้น และมีตน้ ทุนทางการเงินลดลงในปี 2563 ขณะที่ปิ 2561 เงินสดสุ ทธิ ได้มา
จากกิจกรรมดําเนินงานลดลงและมีผลดําเนินงานลดลง
บริ ษ ทั อัตราส่ วนความสามารถชําระภาระผูกพันของกลุ่มบริ ษทั ลดลงปี 2563 ลดลงจากปี 2562 เนื่ องจากบริ ษ ทั
ลงทุนซื้ อแม่พิมพ์สาํ หรับผลิตรถโดยสารขนาดเล็กและมีภาระที่จะจ่ายหุ ้นกูท้ ี่ครบกําหนดในปี 2564 จํานวน 512.21 ล้านบาท
ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงโครงสร้างเงินทุนของกลุ่มบริ ษทั พบว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีสัดส่ วนของหนี้ สินรวมคิดเป็ นร้อย
ละ 54.53 ของสิ นทรัพย์รวม โครงสร้างเงินทุนดีข้ ึนเมื่ อเทียบกับสิ้ นปี 2562 ที่มีสัดส่ วนหนี้ สินรวมคิดเป็ นร้อยละ 57.49 ของ
สิ นทรัพย์รวม
นอกจากนี้ ตามข้อกําหนดสิ ทธิ ของหุ ้นกุข้ องกลุ่มบริ ษทั ได้กาํ หนดไว้ว่าหุ ้นกูจ้ ะดํารงอัตราส่ วนจํานวนรวมของ
หนี้ สินสุ ทธิ (Net Debt) ต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ )Net Debt to Equity Ratio) ไม่เกิน 3.00 เท่า ณ วันสิ้ นงวดของแต่ละไตรมาสหรื อ
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้สินสุ ทธิ ต่อ
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ากับ 1.05 เท่า และ 0.86 เท่า ตามลําดับ
14.5 ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิ นงานต่างๆ ตามธุ รกิจปกติ
ดังต่อไปนี้
1. สัญญาเช่าโรงงานและเครื่ องจักร โดยบริ ษทั ฯ ได้ทาํ สัญญาเช่ าอาคารโรงงานกับ PALA บริ ษทั ย่อย ตั้งแต่วนั ที่ 1
มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร โดยมีภาระผูกพันภายใน 1 ปี จํานวน 2.44
ล้านบาท
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2. สัญญาซื้ อสิ นทรัพย์และบริ การ ประกอบด้วยสัญญา Operation and Maintenance Agreement ระหว่าง BSF3 กับบจ.
คอนเนอร์ยี (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
3. สัญญาก่อสร้างและบริ การจัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนระหว่าง บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 1 จํากัด กับเทศบาล
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (เทศบาล1) โดยมื่ อวันที่ 14 สิ งหาคม 2563 อายุสัญญา 25 ปี โดยภาระผูกพันต้อง
ชําระค่าเช่าที่ดินให้แก่เทศบาล ปี ที่ 1-3 เป็ นจํานวน 1,000,000 บาทต่อปี และปรับค่าเช่าเพิ่มเป็ นอัตราร้อยละ 10 ต่อปี
ทุกๆ 3 ปี และต้องทําประกันภัยคุม้ ครองทรัพย์สินและระบุให้เทศบาลเป็ นผูร้ ับผลประโยชน์ นอกจากนี้ บริ ษทั ย่อย
ทางอ้อมต้องจ่ายผลตอบแทนให้แก่เทศบาลเป็ นรายเดื อนๆละ ไม่น้อยกว่า 83,333 บาทรวมแล้วไม่น้อยกว่าปี ละ
1,000,000 บาทนับจากวันที่เริ่ มดําเนิ นการกําจัดขยะและปรับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี ในทุกๆ 3 ปี และ
เทศบาลตกลงชําระค่ากําจัดขยะให้บริ ษทั ย่อยทางอ้อมสําหรับปี ที่ 1-3 ในอัตราตันละ 250 บาท และจะปรับปรุ งค่า
กําจัดขยะในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ทุก 3 ปี
14.6 ปัจจัยและอิทธิพลทีอ่ าจมีผลต่ อการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
 ผลกระทบจากภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์
เนื่ องจากในปั จจุบนั รายได้ของกลุ่มบริ ษทั มากกว่าร้อยละ 50 มาจากธุ รกิจเบาะหนังสําหรับรถยนต์ ดังนั้น รายได้ใน
อนาคตของกลุ่มบริ ษทั จึงมีอตั ราการเติบโตที่สัมพันธ์กบั การเติบโตของธุ รกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ ทําให้ในอนาคตผลการ
ดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั อาจได้รับผลกระทบและมีอตั ราการเติบโตของรายได้ลดลงหากธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์มีอตั รา
การเติบโตที่ลดลง
ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ตระหนักถึงปั จจัยข้างต้น จึงได้พยายามดําเนินนโยบายการทําธุรกิจให้มีความหลากหลายด้วยการ
ดําเนินธุ รกิจด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายในกลุ่มผลิตภัณฑ์หนัง ซึ่ งได้แก่ หนังสัตว์ฟอก เฟอร์ นิเจอร์ และของเล่นสัตว์เลี้ยง ซึ่ ง
ในอนาคตบริ ษทั มีแผนการโอนธุ รกิจในกลุ่มผลิตภัณฑ์หนังบางส่ วนไปให้บริ ษทั ย่อยดําเนิ นการ ทั้งนี้ ปัจจุบนั บริ ษทั ยังไมได้
ดําเนินการโอนธุรกิจดังกล่าวแต่อย่างใด
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั มี การขยายการลงทุนเพิ่มในธุ รกิ จกลุ่มพลังงาน ได้แก่ ผลิตและจําหน่ ายกระแสไฟฟ้ าจาก
พลังงานทดแทน เพื่อเป็ นการลดความเสี่ ยงด้านรายได้ของกลุ่มบริ ษทั นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ยังวางแผนที่จะเพิ่มสิ นค้าในแต่
ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบหลากหลายเพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าในแต่ละผลิตภัณฑ์
 ผลกระทบจากผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทย่อย
จากการที่ ก ลุ่ ม บริ ษ ัท ได้ให้ค วามช่ วยเหลื อ แก่ บ ริ ษ ัท ย่อ ยทั้งในส่ วนของธุ รกรรมทางการค้าและการสนับ สนุ น
ทางด้านการเงิน ซึ่ งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. การให้ความช่วยเหลือทางด้านการค้าโดยการว่าจ้างให้บริ ษทั ย่อยฟอกหนังสัตว์ให้กบั บริ ษทั และเปลี่ยนเป็ นการ
เช่าโรงงาน
2. การให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน แบ่งออกเป็ น
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2.1 การคํ้าประกันเงินกูย้ มื ให้กบั บริ ษทั ย่อยวงเงินรวม 805.15 ล้านบาท
โดยบริ ษทั ได้ร่วมคํ้าประกันวงเงินกูย้ ืมรวม 757.15 ล้านบาทนั้น ประกอบด้วย เงินกูย้ ืมที่บริ ษทั ย่อย (บจ.
กรี นเพาเวอร์ 2) กูย้ ืมจาก ธ.กรุ งไทยเพื่อสร้างโรงไฟฟ้ าชีวมวล รวมวงเงิน 557.15 ล้านบาท และเงินกูย้ มื ที่
บริ ษทั ย่อย (บจ. บลูโซลาฟาร์ม 3) กูย้ มื จาก ธ.กรุ งเทพ รวมวงเงิน 200 ล้านบาทเพื่อสร้างโรงไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิ ต ย์ และบริ ษ ัท ได้ร่ ว มคํ้าประกัน วงเงิ น กู้ยืม รวม 48 ล้านบาทที่ บ ริ ษ ัท ย่อ ย (บจ.สกุ ล ฎ์ ซี อิ น
โนเวชัน่ ) กูย้ ืมจากธนาคารเพื่อการส่ งอออกและนําเข้าแห่ งประเทศไทยเพื่อหมุนเวียนในบริ ษทั ย่อย ทั้งนี้
ปั จ จุ บ ัน บริ ษ ัท ย่อ ยและโรงไฟฟ้ ยังคงสามารถจ่ ายชําระคื น เงิ น กู้ยืม ปกติ เป็ นไปตามสั ญ ญาที่ ให้ไว้แ ก่
สถาบันการเงินและการเข้าร่ วมคํ้าประกันวงเงินกูย้ มื เป็ นไปตามสัดส่ วนการถือหุน้ ที่ลงทุนในแต่ละบริ ษทั
2.2 การลงทุนในบริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนในกลุ่มพลังงานทดแทน
2.3 การลงทุนในบริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด เพื่อประกอบธุรกิจออกแบบและจัดจําหน่ายเรื อและรถ
โดยสารขนาดเล็ก
2.4 การลงทุนในบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี จํากัด เพื่อรองรับการโอนกิจการบางส่ วนจากบริ ษทั

1.
2.
3.
4.
5.

ตารางสรุ ปธุรกรรมทางการค้ าและมูลค่ าของการให้ ความช่ วยเหลือแก่บริษัทย่อย
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563
ประเภทของรายการ
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
ค่าเช่าอาคาร
0.52
0.48
0.48
ดอกเบี้ยรับ
49.85
52.15
47.05
ภาระหนี้ที่บริ ษทั ย่อยมีกบั สถาบันการเงิน
699.24
661.44
567.14
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
530.26
580.02
681.04
เงินให้กยู้ มื และดอกเบี้ยค้างรับ
693.21
825.65
762.78
รวม
1,973.08
2,119.74
2,058.49

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

รับรองความถูกต้อง :

195

บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

รับรองความถูกต้อง :

196

บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

รับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
“บริ ษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ฉบับนี้ แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริ ษทั ขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผอู้ ื่นสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ นอกจากนี้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(1) งบการเงิ นและข้อมู ลทางการเงิ นที่ ส รุ ป มาในแบบแสดงรายการข้อมู ลประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อ ง
ครบถ้วนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่ วนที่เป็ นสาระสําคัญทั้ง
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และบริ ษทั ได้
แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั
แล้ว ซึ่ งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมี
ผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริ ษทั
ได้มอบหมายให้ นายวีระพล ไชยธี รัตต์ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่ อของ
นายวีระพล ไชยธีรัตต์ กํากับไว้ บริ ษทั จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ-สกุล

ตําแหน่ ง

1. นายวีระพล

ไชยธีรัตต์

ประธานกรรมการ

2. ดร.ณัฏฐ์สิชา

ภาภัคธนานันท์

กรรมการ

3. นางวนิดา

สิ กขมาน

กรรมการ

ลายมือชื่อ

ผูร้ ับมอบอํานาจ
ชื่อ-สกุล

นายวีระพล

ตําแหน่ ง

ไชยธีรัตต์

รับรองความถูกต้อง :

ลายมือชื่อ

กรรมการผู้จัดการ
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บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษทั

รับรองความถูกต้อง :

198

บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563
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 )
53

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

56

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
Stamford Group of College, Singapore

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

ตําแหน่ง

2559 - 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

-

2559 - 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

54

- ปริ ญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
- ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- หลักสูตรกรรมการ DAPสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทยปี 2554
- หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่ นที่ 8
- หลักสูตร CFO Refresher Course รุ่ นที่ 1

4. นายธี ระวัฒน์ ภูไ่ พบูลย์
61 - ปริ ญญาตรี ศิลปะศาสตร์บนั ฑิต
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

รับรองความถูกต้อง :

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

2559 - 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

2559 - 2562

-

2559 - 2560
2561 - ปั จจุบนั

- วิทยากรระดับ 7
ฝ่ ายบัญชีและงบประมาณ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ

- การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

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

หน้า 1/3
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บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563
ชื่อ – สกุล / ตําแหน่ง
5. นายสุ พจน์ ปานน้อย
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ได้รับแต่งตั้งปี 2560
คูส่ มรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

อายุ
(ปี )
39

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

- หลักสูตรกรรมการDAPสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทยปี 2558

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

ช่วงเวลา (พ.ศ.)
2559 - ปั จจุบนั
2560 - ปั จจุบนั

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

-

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

6. นายชัชนนท์ โสภาจันทร์
กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ
ได้รับแต่งตั้งปี 2560
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

ได้รับแต่งตั้งปี 2560
คูส่ มรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

45

- ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์บณั ฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- หลักสูตรกรรมการDAPสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทยปี 2559
- หลักสูตรวุฒิบตั รสาขาวิชากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์และกฏหมายเกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจ
ปี 2561
- หลักสูตรวุฒิบตั รสาขาวิชากฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี 2561

7. นางณฐวรรณ์ ไชยธี รัตต์
60 - ปวช. (Commerce)
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
กรุ งเทพการบัญชีวิทยาลัย
ได้รับแต่งตั้งปี 2550
คูส่ มรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
หมายเหตุ : ลําดับที่ 1-3 เป็ นกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ตามที่กาํ หนดในหนังสื อรับรอง

รับรองความถูกต้อง :

-

2559 - ปั จจุบนั

-

2559 - 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

2559 - ปั จจุบนั

- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

- บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป

0.003

พี่สาวของ1และ2
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บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563
ชื่อ – สกุล / ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษาและประวัติการฝึ กอบรม

8 . นายอนุพงศ์ สิ กขมาน
57 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
Stamford Group of College, Singapore
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ได้รับแต่งตั้งปี 2550
คูส่ มรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
9 . นายธนกร ชัยวรโสภณ
54 - ปริ ญญาตรี บริ หารศาสตร์บณั ฑิต
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ได้รับแต่งตั้งปี 2557
คูส่ มรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
10. นางสาวสมฤทัย ไพฑูรย์รังสฤษฏ์
48 - ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ
ผูจ้ ดั การทัว่ ไปการเงิน-บัญชี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ได้รับแต่งตั้งปี 2561
- ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี
คูส่ มรส
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
11 . นางสาววรรณา ฉันทกิจโชคไชย
52 - ปริ ญญาตรี ศิลปะศาสตร์บณั ฑิต
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

รับรองความถูกต้อง :

สัดส่ วนการถือหุ น้
ในบริ ษทั (%)
0.040

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริ หาร
สามีของ 2

2559 - ปั จจุบนั

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

ช่วงเวลา (พ.ศ.)

0.041
-

-

2559 - ปั จจุบนั

- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

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

-

-

2559 - 2560
2561 - ปั จจุบนั

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

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

-

-

2559 - ปั จจุบนั

- ฝ่ ายนําเข้า-ส่ งออก
- เลขานุการบริ ษทั

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

หน้ า 3/3
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บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ตารางแสดงการดํารงตําแหน่ งกรรมการของกลุ่มบริษัทฯ
รายชื่อบริษัท
รายชื่อ กรรมการ
1. นายวีระพล
ไชยธีรัตต์
2. นางวนิดา
สิ กขมาน
3. ดร.ณัฏฐ์สิชา
ภาภัคธนานันท์
4. นายสุ พจน์
ปานน้อย
5. นายธีระวัฒน์
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

รับรองความถูกต้อง :

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
100
3
4
/
/
/

/

บริษัทย่ อย
GP2 CWTX
100
80
5
6
/
/
/

GP1
100
7
/

BSF3
60
8
/

SKC CWTT
50.01 100
12
13
/
/

บ.ร่ วม
APCON RBR
5
9.09
9
10

CNHK
25
11
/

/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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แบบ 56-1

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)

รับรองความถูกต้อง :

จํานวน
บริษัท

บริษัทแม่
CWT
1

PALA CWTG CWTGM
100
100
100
2
3
4

บริษัทย่ อย
GP2 CWTX
100
80
5
6

GP1
100
7

1
1
1
1
1
1
1
1

1. CWT
2. PALA
3. CWTG
4. CWTGM
5. GP2
6. CWTX
7. GP1
8. BSF3
9. APCON
10. RBR
11. CNHK
12. SKC
13. CWTT
/ = กรรมการบริ ษทั

BSF3 SKC CWTT
60 50.01 100
8
12
13

/
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 คอนเวอร์ชนั่ จํากัด
บริ ษทั รักษ์บา้ นเรา จํากัด
บริ ษทั เอ็นเอชเคสปริ ง (กัมพูชา) จํากัด
บริ ษทั สกุลฏ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด
บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี จํากัด
X = กรรมการบริ หาร // = กรรมการตรวจสอบ /// = ประธานกรรมการตรวจสอบ
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บ.ร่ วม
APCON RBR
5
9.09
9
10
/
/
/
/
/
/
/

CNHK
25
11

บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

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

รับรองความถูกต้อง :
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บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ของบริษทั ย่อย

รับรองความถูกต้อง :
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บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

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

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

หมายเหตุ....(2)

/ = กรรมการบริ ษทั

รับรองความถูกต้อง :

PALA
CWTG
CWTGM
GP2
CWTX
GP1
BSF3
SKC
CWTT

จํานวน
บริษัท PALA
1
9
/
1
/
4
1
/
1

CWTG
2
/

CWTGM
3
/

GP2
4
/

/

/

/

บริษัทย่ อย
CWTX
GP 1
5
6
/
/

BSF3
7
/

SKC
8
/

CWTT
9
/

/
/

บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด
บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด
บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น แมนเนจเม้นท์ จํากัด
บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จํากัด
บริ ษทั ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ ต จํากัด
บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 1 จํากัด
บริ ษทั บลู โซลาร์ฟาร์ม 3 จํากัด
บริ ษทั สกุลฏ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด
บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี จํากัด
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บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบ
ภายในและหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฎิบตั ิ งานของบริษทั

รับรองความถูกต้อง :
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บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

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

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริ ญญาตรี สาขาตรวจสอบบัญชี
(Audit)
มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุ งเทพ

ประสบการณ์การทํางาน
และการฝึ กอบรมที่เกี่ยวข้อง
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 หารระดับสูงในการทําให้มนั่ ใจว่าจะมีการกํากับการ
ปฏิบตั ิอย่างเพียงพอ
- นําข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และประเมินเสนอผูบ้ ริ หารในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการกํากับการปฏิบตั ิตาม
กฎเกณฑ์และทําให้ผบู ้ ริ หารได้รับรู้ขอ้ มูลอย่างเพียงพอเกี่ยงกับสถานะของความเสี่ ยงด้านCompliance Risk
- ให้ความรู้ ทําให้บุคลากรได้เรี ยนรู้ในประเด็นของการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
- จัดตั้งหน่วยงานกลางเป็ นเหมือนศูนย์กลางที่ทาํ หน้าที่ตอบปัญหาและข้อข้องใจเกี่ยวกับความเสี่ ยงในการปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์
- จัดทําแนวพึงปฏิบตั ิและคู่มือเพื่อให้บุคลากรในกิจการสามารถปฏิบตั ิตามเกณฑ์ไดอย่างเหมาะสม และปรับปรุ ง
แนวพึงปฏิบตั ิและคู่มือให้เหมาะสมกับสถานการณ์
- การค้นหา ระบุ วัดและประเมิ นความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิตามกฎเกณฑ์เพื่อให้ได้ขอ้ มูลความเสี่ ยงล่วงหน้า และ
สามารถเตรี ยมความพร้ อมขององค์กรและบุ ค ลากรในการตอบโต้กับ เหตุการณ์ ความเสี่ ยงด้านปฏิ บ ัติตาม
กฎเกณฑ์ได้อย่างทันท่วงที
- รวบรวมข้อมูลปั ญหาด้านการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ โดยเฉพาะข้อร้องเรี ยนของลูกค้า ความเห็นของหน่วยงานที่
กํากับมาพัฒนาปรับปรุ งมาตรการในการกํากับเพิม่ เติม

รับรองความถูกต้อง :
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บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ความเชื่อมโยงระหว่างงานกํากับดูแลการปฎิบตั ิงานกับงานตรวจสอบภายใน
(1) ผูต้ รวจสอบภายในต้องนําเอางานการตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์ เช่นเดียวกับการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน โดยใช้ฐานความเสี่ ยง (Risk-Based).ในการสุ่ มตรวจ
และทําแผนงานตรวจสอบหน่วยงานกํากับดูแลการปฎิบตั ิงาน รวมทั้งทดสอบมาตรการกํากับที่หน่วยงานกํากับดูแลการ
ปฎิบตั ิงาน ใช้อยูว่ า่ มีการใช้จริ งและใช้ได้ผล
(2) หน่วยงานกํากับดูแลการปฎิบตั ิงาน จึงต้องแยกออกจากการดูแลและรับผิดชอบของฝ่ ายงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้
ผูต้ รวจสอบภายในสามารถทําหน้าที่ตรวจสอบอย่างมีอิสระได้

รับรองความถูกต้อง :
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บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมิน
ราคาทรัพย์สิน

รับรองความถูกต้อง :
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บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
สิ นทรัพย์ถาวรหลักของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย
รายละเอียดทรัพย์สิน
1. ทีด่ นิ และส่ วนปรับปรุ งทีด่ นิ
1.1 ทีด่ นิ
โฉนดเลขที่ 2993 ที่ต้ งั ซ.ฟอกหนัง กม.30
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 3040 ที่ต้ งั ซ.ฟอกหนัง กม.30
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 5051 ที่ต้ งั ซ.ฟอกหนัง กม.30
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 5052 ที่ต้ งั ซ.ฟอกหนัง กม.30
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 6179 ที่ต้ งั ซ.ฟอกหนัง กม.30
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 7464 ที่ต้ งั ซ.ฟอกหนัง กม.30
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 264294 ที่ต้ งั ซ.ฟอกหนัง
กม.30 อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 15443 ที่ต้ งั โรงงานฟอกหนัง
ก.ม.30 (หอพัก) อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

รับรองความถูกต้อง :

ขนาด
(ไร่ -งาน-วา)

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี (ล้านบาท)
31 ธ.ค. 2562
31 ธ.ค. 2563

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์

0-1-00

1.70

1.70

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

0-1-00

1.70

1.70

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

0-1-00

1.70

1.70

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

0-1-00

1.70

1.70

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

0-0-72

1.22

1.22

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

1-0-10

6.97

6.97

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

0-3-09

5.25

5.25

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

0-0-74

1.63

1.63

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)
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ภาระผูกพัน

ถูกจํานองเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับสถาบันการเงิน
วงเงินเท่ากับ 40 ล้านบาท

บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดทรัพย์สิน

ขนาด
(ไร่ -งาน-วา)

แบบ 56-1

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี (ล้านบาท)
31 ธ.ค. 2562
31 ธ.ค. 2563

โฉนดเลขที่ 7465 ที่ต้ งั ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ

3-1-42

โฉนดเลขที่ 7468 ที่ต้ งั ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ

1-1-15

6.70

6.70

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

โฉนดเลขที่ 35084 ที่ต้ งั โรงงานแพรกษา
(หอพัก) อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

1-1-04

9.07

9.07

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

โฉนดเลขที่ 106927 ที่ต้ งั เมืองใหม่แพรกษา
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

0-0-84.4

2.45

2.45

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

โฉนดเลขที่ 106929 ที่ต้ งั เมืองใหม่แพรกษา
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

0-0-54.7

1.59

1.59

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

โฉนดเลขที่ 106930 ที่ต้ งั เมืองใหม่แพรกษา
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

0-0-50.0

1.45

1.45

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

โฉนดเลขที่ 106931 ที่ต้ งั เมืองใหม่แพรกษา
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

0-0-80.0

2.32

2.32

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

โฉนดเลขที่ 62431 ที่ต้ งั โรงงานแพรกษา
(หอพัก) อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

0-0-83

1.49

1.49

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

โฉนดเลขที่ 96205 ที่ต้ งั หมู่บา้ นร่ มเย็น
บางปิ้ ง สมุทรปราการ

0-0-16

1.30

1.30

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

รับรองความถูกต้อง :

17.45

17.45

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์

ภาระผูกพัน

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)
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ถูกจํานองเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับสถาบันการเงิน
วงเงินเท่ากับ 100 ล้านบาท

ถูกจํานองเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับสถาบันการเงิน
วงเงินเท่ากับ 52 ล้านบาท

บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดทรัพย์สิน
โฉนดเลขที่ 7125 ที่ต้ งั ซ.ฟอกหนัง กม.30
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 7126 ที่ต้ งั ซ.ฟอกหนัง กม.30
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 7455 ที่ต้ งั ซ.ฟอกหนัง กม.30
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 7457 ที่ต้ งั ซ.ฟอกหนัง กม.30
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 7458 ที่ต้ งั ซ.ฟอกหนัง กม.30
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 7459 ที่ต้ งั ซ.ฟอกหนัง กม.30
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 7461 ที่ต้ งั ซ.ฟอกหนัง กม.30
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 7462 ที่ต้ งั ซ.ฟอกหนัง กม.30
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 7463 ที่ต้ งั ซ.ฟอกหนัง กม.30
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 4556 ที่ต้ งั โรงงานแพรกษา
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 82093 ที่ต้ งั โรงงานแพรกษา อ.
เมือง จ.สมุทรปราการ

รับรองความถูกต้อง :

ขนาด
(ไร่ -งาน-วา)
2-0-13

แบบ 56-1

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี (ล้านบาท)
31 ธ.ค. 2562
31 ธ.ค. 2563
13.82
13.82

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์

ภาระผูกพัน

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

1-2-07

10.32

10.32

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

7-2-23

51.39

51.39

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

2-0-35

14.20

14.20

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

2-0-19

13.92

13.92

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

2-0-34

14.18

14.18

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

1-0-30

7.31

7.31

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

2-0-60

14.62

14.62

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

2-0-00

13.60

13.60

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

9-2-83

69.89

69.89

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

9-0-37

65.47

65.47

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)
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ถูกจํานองเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับสถาบันการเงิน
วงเงินเท่ากับ 203.24 ล้านบาท

ถูกจํานองเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับสถาบันการเงิน
วงเงินเท่ากับ 108 ล้านบาท

บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดทรัพย์สิน
โฉนดเลขที่ 15931 ที่ต้ งั โรงงานแพรกษา อ.
เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 81825 ที่ต้ งั โรงงานแพรกษา อ.
เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 77725 ที่ต้ งั โรงงานแพรกษา อ.
เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 82094 ที่ต้ งั โรงงานแพรกษา อ.
เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 95255 ที่ต้ งั โรงงานแพรกษา อ.
เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 81792 ที่ต้ งั ถนนสุ ขมุ วิท
กม.34 อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 264431 ที่ต้ งั ถนนสุ ขมุ วิท
กม.34 อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 124964 ที่ต้ งั อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 5180 ที่ต้ งั ต.ศาลาลําดวน
อ.เมือง จ.สระแก้ว
โฉนดเลขที่ 5185 ที่ต้ งั ต.ศาลาลําดวน
อ.เมือง จ.สระแก้ว
โฉนดเลขที่ 5186 ที่ต้ งั ต.ศาลาลําดวน
อ.เมือง จ.สระแก้ว

รับรองความถูกต้อง :

ขนาด
(ไร่ -งาน-วา)
4-0-46

แบบ 56-1

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี (ล้านบาท)
31 ธ.ค. 2562
31 ธ.ค. 2563
29.63
29.63

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

4-0-76

30.17

30.17

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

0-1-04

1.87

1.87

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

7-0-00

50.40

50.40

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

5-0-00

36.00

36.00

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

16-0-4

88.37

88.37

บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ (PALA)

2-2-51.3

16.82

16.82

บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ (PALA)

0-0-24.8

4.96

54-0-66

41.17

41.17

บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ (GP2)

02-02-63

2.39

2.39

บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ (GP2)

16-1-15

9.75

6.77

บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ (GP2)

4.96 บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ (CWTG)
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ภาระผูกพัน
ถูกจํานองเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับสถาบันการเงิน
วงเงินเท่ากับ 66 ล้านบาท
สํารองเพื่อเป็ นหลักประกันขอวงเงินสิ นเชื่อในอนาคต
สํารองเพื่อเป็ นหลักประกันขอวงเงินสิ นเชื่อในอนาคต
สํารองเพื่อเป็ นหลักประกันขอวงเงินสิ นเชื่อในอนาคต
สํารองเพื่อเป็ นหลักประกันขอวงเงินสิ นเชื่อในอนาคต
ใช้เป็ นหลักประกันในการออกและเสนอขายหุน้ กู้
ใช้เป็ นหลักประกันในการออกและเสนอขายหุน้ กู้
สํารองเพื่อเป็ นหลักประกันขอวงเงินสิ นเชื่อในอนาคต

ถูกจํานองเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับสถาบันการเงิน
วงเงินเท่ากับ 1,027.15 ล้านบาท

บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดทรัพย์สิน
โฉนดเลขที่ 79612 ที่ต้ งั ต.บ้านมะเกลือ
อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ขนาด
(ไร่ -งาน-วา)
15-1-61

แบบ 56-1

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี (ล้านบาท)
31 ธ.ค. 2562
31 ธ.ค. 2563
2.98
3.08

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์
บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ (GP1)

ภาระผูกพัน
เพื่อเป็ นหลักประกันขอวงเงินสิ นเชื่อในอนาคต

30.00

30.00

บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ (BSF3)

ถูกจํานองเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับสถาบันการเงิน
วงเงินเท่ากับ 200 ล้านบาท

-

15.52

บริ ษทั ย่อยเช่าจากเทศบาลนคร
นครสวรรค์

บริ ษทั ย่อยเช่ามีภาระหนี้สินสําหรับสัญญาเช่ากับเทศบาล
ปี ที่ 1-3 จํานวน 1.00 ล้านบาทต่อปี และปรับค่าเช่าเพิ่มขึ้น
ในอัตราร้อยละ 10 ต่อปี ในทุกๆ 3 ปี

69.48

64.92

บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ (GP2)

ถูกจํานองรวมกับที่ดินเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับ
สถาบันการเงิน วงเงินเท่ากับ 1,027.15 ล้านบาท

18.21

20.00

บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ (BSF3)

ถูกจํานองรวมกับที่ดินเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับ
สถาบันการเงิน วงเงินเท่ากับ 200 ล้านบาท

รวมทีด่ นิ และส่ วนปรับปรุงทีด่ ิน

786.61

796.48

2. อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร

80.23

83.01

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

ถูกจํานองรวมกับที่ดินเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับ
สถาบันการเงิน วงเงินเท่ากับ 569.24 ล้านบาท

โฉนดเลขที่ 156555 ที่ต้ งั ต.บางกระเจ้า
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

153-2-55.50

1.2 ทีด่ นิ ภายใต้ สัญญาเช่ า
โฉนดเลขที่ 127929 ที่ต้ งั ต.บ้านมะเกลือ อ.
เมือง จ.นครสวรรค์
1.3 ส่ วนปรับปรุ งทีด่ ิน

รับรองความถูกต้อง :

1.47

0.17 บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ (SKC)

-

1.70

1.15 บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ (PALA)

-

8.40

7.57 บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ (CWTG)

-
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มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี (ล้านบาท)
31 ธ.ค. 2562
31 ธ.ค. 2563
111.58
110.90

บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ (GP2)

ถูกจํานองรวมกับที่ดินเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับ
สถาบันการเงิน วงเงินเท่ากับ 1,027.15 ล้านบาท

50.63

48.30

บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ (BSF3)

ถูกจํานองรวมกับที่ดินเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับ
สถาบันการเงิน วงเงินเท่ากับ 200 ล้านบาท

253.34
274.74

251.78
256.60

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

93.20
647.56

86.53
610.86

บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ (SKC)
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (GP2)

167.10

159.54

บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ (BSF3)

รวมเครื่องจักร
4. อุปกรณ์ สํานักงาน
5. เครื่องตกแต่ งสํ านักงาน
6. ยานพาหนะ
7. งานระหว่ างก่ อสร้ าง

1,182.59
22.42
14.29
38.81
284.70

1,113.53
18.07
11.51
42.95
390.31

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ

รวมทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์

2,582.75

2,624.63

รายละเอียดทรัพย์สิน

รวมอาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
3. เครื่องจักร

รับรองความถูกต้อง :

ขนาด
(ไร่ -งาน-วา)

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์
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ภาระผูกพัน

ถูกคํ้าประกันกับสถาบันการเงิน วงเงินเท่ากับ 102.47 ล้าน
บาท
ถูกจํานองรวมกับที่ดินเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับ
สถาบันการเงิน วงเงินเท่ากับ 646.69ล้านบาท
ถูกจํานองรวมกับที่ดินเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับ
สถาบันการเงิน วงเงินเท่ากับ 200 ล้านบาท
ติดภาระผูกพันจํานวน 19.75 ล้านบาท
ถูกคํ้าประกันกับสถาบันการเงิน วงเงินเท่ากับ
75.82 ล้านบาท

บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 5 : อื่น ๆ
(ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง)

รับรองความถูกต้อง :
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เอกสารแนบ 5

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2563
คณะกรรมการตรวจสอบบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
ซึ่ งเป็ นผูท้ รงคุ ณ วุฒิ จํานวน 3 ท่ าน ซึ่ งมี ประสบการณ์ ดา้ นบัญ ชี การเงิ น กฎหมาย ประกอบด้วย นายสุ พ จน์ ปานน้อ ย เป็ น
ประธานกรรมการตรวจสอบ นายธี ระวัฒน์ ภู่ไพบูลย์ และนายชัชนนท์ โสภาจันทร์ เป็ นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนางทัศนี ย ์
สอนเพ็ชร 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 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมโดยการประชุมแต่ละครั้งมีการหารื อร่ วมกับฝ่ าย
บริ หาร ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน และในบางครั้ งเป็ นการประชุ มร่ วมกับผูต้ รวจสอบภายใน ผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่าย
บริ ห ารเข้าร่ วมด้วย นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มี การประชุ มโดยไม่ มี ฝ่ายบริ 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 และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลัก ทรั พ ย์ ผลการสอบทานรายการระหว่างกัน ที่ บ ริ ษ ัท ฯ มี ก ารดําเนิ น การกับ ผูเ้ กี่ ย วข้อ งพบว่า บริ ษ ัท ได้
ดําเนิ นการตามเงื่ อนไขการค้าทัว่ ไป มี ความเป็ นธรรม สมเหตุสมผล และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์
โดยยึดถือการปฏิ บตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ ดี และหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
กําหนด

รับรองความถูกต้อง :
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3. การสอบทานการบริหารความเสี่ ยง คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสําคัญกับการบริ หารความเสี่ ยง โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ทําหน้าที่กาํ หนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และบริ หารความเสี่ ยงที่มีผลกระทบต่อ
บริ ษทั โดยมีการประเมินทั้งปั จจัยภายในและภายนอก โอกาสที่ จะเกิด ผลกระทบ และจัดทําแผนบริ หารความ
เสี่ ยง เพื่อป้ องกันหรื อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดําเนินธุรกิจให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ และให้ครอบคลุม
ทุกความเสี่ ยง เช่น การบริ หารความเสี่ ยงในด้านกลยุทธ์ ความเสี่ ยงด้านการลงทุน การเงิน และรายงานทางการ
เงิ น ความเสี่ ยงด้านการปฏิ บ ัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อ ง เป็ นต้น ซึ่ งฝ่ ายจัดการได้มี การรายงาน
ความก้าวหน้าด้านการบริ หารความเสี่ ยงต่อคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสมํ่าเสมอ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้
ติดตามการสอบทานความมีประสิ ทธิ ผลระบบการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั และติดตามแผนการบริ หารความ
เสี่ ยงของกลุ่มธุ รกิจ รวมถึงความเสี่ ยงของเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสําคัญอันอาจจะส่ งผลกระทบต่อ
การดําเนิ น งานของบริ ษ ัท ผ่านการสอบทานระบบการควบคุ 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 และหัวหน้าตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่ อง แสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคัญต่อการควบคุมภายใน
ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งสามารถสร้างความเชื่อมัน่ อย่างสมผลได้วา่ บริ ษทั ฯ มีการควบคุมภายในเพียงพอ
5. การตรวจทานการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิ บตั ิงานตามระบบงานที่
กําหนดไว้ การดําเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท ฯ มี คุ ณ ธรรม มี การปฏิ บ ัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิ น
ธุ รกิจของบริ ษทั ฯ โดยเฉพาะเรื่ องรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการระหว่างกันของบริ ษทั ในกลุ่ม เพื่อให้มนั่ ใจว่า
บริ ษทั ฯ มีการดําเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติอย่างสมเหตุสมผล 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 ดูแ ลกิ จการที่ ดีสําหรั บ บริ ษ ทั จดทะเบี ยนปี 2560 (CG Code) ไปปรั บ ใช้ตามบริ บ ททางธุ รกิ จของ
บริ ษทั ฯ และบันทึ กการพิจารณาไว้เป็ นส่ วนหนึ่ งของมติคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว โดยการพิจารณาทบทวน
นโยบาย และแนวปฏิ บตั ิต่างๆ นั้น บริ ษทั ฯ ดําเนิ นการเป็ นประจําทุ กปี ให้เหมาะสมกับการดําเนิ นธุ รกิ จ และ
พัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิในระดับสากล ซึ่ งเป็ นแนวทางสําคัญใน
การเพิ่มความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายของบริ ษทั

รับรองความถูกต้อง :
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6. การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้กาํ กับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในให้มีความ
เป็ นอิ ส ระ โดยให้ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ ได้ระบุ ไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตลอดจนกํากับดูแลการตรวจสอบให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล กํากับดูแลและเสนอข้อแนะนําในการดําเนินการ
ของหน่ วยงานตรวจสอบภายในให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามแผนงานที่ ได้รับอนุ มตั ิ ซึ่ งจัดทําขึ้นจากฐานความ
เสี่ ยงของบริ ษทั ฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ และทิศทางขององค์กรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร เพื่อก่อให้เกิด
การกํากับดูแลกิ จการที่ ดี และมี การควบคุมภายในที่ เพียงพอ ตลอดจนประเมิ นผลการปฏิ บตั ิงานประจําปี ของ
หัวหน้าหน่ วยตรวจสอบภายใน พิจารณาสอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรการตรวจสอบ
ภายใน เพื่อให้มีการปฏิบตั ิงานที่ถกู ต้องตามวิชาชีพตรวจสอบภายใน และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
7. การพิจารณาเสนอแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และค่ าสอบบัญชี รอบปี บัญชี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
คัดเลือกผูส้ อบบัญชี โดยพิจารณาผูส้ อบบัญชี ที่มีความเป็ นอิ สระ และไม่มีความสัมพันธ์หรื อมี ส่วนได้เสี ยกับ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีคุณสมบัติทกั ษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญในวิชาชีพ รวมถึง
มี ผลการปฏิ บ ัติงานที่ ผ่านมาเป็ นที่ ยอมรั บ และน่ าพอใจ ตลอดจนค่าตอบแทนการสอบบัญ ชี คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อนําเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2564 พิจารณาแต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญ ชี จากบริ ษทั อาร์ เอสเอ็ม ออดิ ท เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญ ชี ของกลุ่มบริ ษ ทั
สําหรั บ รอบปี บัญ ชี 2564 และค่ าสอบบัญ ชี สํ าหรั บ รอบปี บัญ ชี 2564 นั้น ได้พิ จ ารณาแล้ว ว่าอยู่ในระดับ ที่
เหมาะสม สอดคล้องกับปริ มาณงานที่คาดว่าจะมีของกลุ่มบริ ษทั
โดยสรุ ป การปฏิ บ ัติ ห น้ าที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ติ ด ตามการดําเนิ 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 อรายการที่ อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ มีระบบการกํากับดูแลกิ จการที่ดี มีระบบการบริ หาร
ความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอกับการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งมีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ อย่างครบถ้วน

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

นายสุ พจน์ ปานน้อย
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รับรองความถูกต้อง :
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แบบยืนยันความถูกต้ องครบถ้ วนของค่ าตอบแทนทีจ่ ่ ายให้ แก่ ผ้ สู อบบัญชี
รอบปี บัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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 จากัด
บริ ษทั ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ต จากัด
บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จากัด
บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 1 จากัด
บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น แมนเนจเม้นท์ จากัด
บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จากัด
บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ จากัด
บริ ษทั บลูโซลาร์ ฟาร์ม 3 จากัด
บริ ษทั สกุลฏ์ซี อินโนเวชัน่ จากัด
NHK SPRING (CAMBODIA) CO.,LTD.

ชื่อผูส้ อบบัญชี
นายสุรชัย ดาเนินวงศ์
นายสุรชัย ดาเนินวงศ์
นายสุรชัย ดาเนินวงศ์
นายสุรชัย ดาเนินวงศ์
นายสุรชัย ดาเนินวงศ์
นายสุรชัย ดาเนินวงศ์
นายสุรชัย ดาเนินวงศ์
นายสุรชัย ดาเนินวงศ์
นายสุรชัย ดาเนินวงศ์
นายสุรชัย ดาเนินวงศ์
นายสุรชัย ดาเนินวงศ์

ค่าสอบบัญชี
2,200,000.160,000.113,000.930,000.113,000.230,000.750,000.50,000.450,000.800,000.400,000-

รวมค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี

6,196,000.-

ค่ าบริการอื่น (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 จากัด

ค่าเดินทาง

3

บริ ษทั ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ต จากัด

ค่าเดินทาง

4

บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จากัด

ค่าเดินทาง

5

บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 1 จากัด

ค่าเดินทาง

6

บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น แมนเนจเม้นท์
จากัด

ค่าเดินทาง

รับรองความถูกต้อง :

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)

ส่วนที่จ่ายไปใน ส่วนที่จะต้อง
ระหว่างปี บัญชี จ่ายในอนาคต
133,983.-

81,600.-

3,500.-

2,000.-

4,500.-

2,000.-

6,000.-

6,950.-

3,000.-

2,500.-

4,500.-

2,000.-
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ค่ าบริการอื่น (non-audit fee)
ราย
การ
ที่

ชื่อบริ ษทั
ผูจ้ ่าย

ประเภทของ
งานบริ การอื่น
(non-audit
service)

7

บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จากัด

ค่าเดินทาง

8

บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ จากัด

ค่าเดินทาง

9

บริ ษทั บลูโซลาร์ ฟาร์ม 3 จากัด

ค่าเดินทาง

10

บริ ษทั สกุลฏ์ซี อินโนเวชัน่ จากัด

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 าตอบแทนสาหรับงานบริการอื่น (non-audit fee)

ส่วนที่จ่ายไปใน ส่วนที่จะต้อง
ระหว่างปี บัญชี จ่ายในอนาคต
6,000.-

7,800.-

1,000.-

1,500.-

4,500.-

9,500.-

13,150.-

7,500.-

-

-

180,133.-

123,350.-

ข้ อมูลข้ างต้ น
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีขอ้ มูลการให้บริ การอื่นที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายให้ขา้ พเจ้า สานักงาน
สอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าสังกัด และบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสานักงานสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าสังกัด ที่ขา้ พเจ้าทราบและ
ไม่มีการเปิ ดเผยไว้ขา้ งต้นไม่ถูกต้อง
ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ..........................................................................................................เมื่อปรับปรุ งข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี)แล้ว
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์ มนี้ แสดงค่าตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริ การอื่นที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายให้ขา้ พเจ้า
สานักงานสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าสังกัดและบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสานักงานสอบบัญชีดงั กล่าว ที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ ......................................................
(นายสุรชัย ดาเนินวงศ์)
บ.อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย)
ผูส้ อบบัญชีของ บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป และบริ ษทั ย่อย

รับรองความถูกต้อง :
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