
 



 
 

 
สารบัญ 

                    หนา้ 
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ          1 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ         22 
ปัจจยัความเส่ียง          57 
ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ       68 
ขอ้พิพาททางกฎหมาย         86 
ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลสาํคญัอ่ืนๆ        87 
ขอ้มูลหลกัทรัพยแ์ละผูถื้อหุน้             89    
นโยบายการจ่ายเงินปันผล              94 
โครงสร้างการจดัการ            95 
การกาํกบัดูแลกิจการ              105 
ความรับผดิชอบต่อสงัคม            136 
การต่อตา้นการทุจริต        148 
การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง     153 
รายการระหวา่งกนั         154 
ขอ้มูลทางการเงินท่ีสาํคญั                    163  
การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ                  173 
เอกสารแนบ รายละเอียด 1 ถึง 5                   
งบการเงินปี 2563 (ภาษาไทย)                 
งบการเงินปี 2563 (ภาษาองักฤษ)               
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ                   
                        

       (แบบ 56-2  หรือ รายงานประจาํปี 2563 ฉบบัน้ี  จดัทาํข้ึนตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั 
      หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ.16/2548  เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการรายงาน 
      การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย)์ 
 

“ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษทัทีอ่อกหลกัทรัพย์เพิม่เตมิได้จากแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ของบริษทัทีแ่สดงไว้ใน www.sec.or.th 



            

 
 

1 
 

   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เร่ิมประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมฟอกหนังเม่ือวนัท่ี  17 
ตุลาคม 2515 ดว้ยทุนจดทะเบียน 1.60 ลา้นบาท จดทะเบียนเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เม่ือวนัท่ี  7 มิถุนายน 2537 ทั้ งน้ี ตลอด
ระยะเวลาท่ีผ่านมาตั้ งแต่เร่ิมก่อตั้ งบริษัท จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ดําเนินงานและบริหารโดยคนไทย ไม่มีผูร่้วมทุนจาก
ต่างประเทศ และยงัไม่มีการเปล่ียนแปลงอาํนาจในการควบคุมบริษทัฯ แต่อย่างใด ปัจจุบันบริษทัไดมี้การขยายกลุ่มธุรกิจ
ประกอบธุรกิจหลกั 3 กลุ่มธุรกิจคือ  

1. กลุ่มผลติภัณฑ์หนัง ได้แก่ ฟอกหนัง เบาะรถยนต์ ของเล่นสุนัข และ เฟอร์นิเจอร์ ดําเนินการโดย บริษัท ชัยวฒันา 
แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) มีสถานท่ีตั้งโรงงานอยู ่2 แห่ง ดงัน้ี 

        สถานท่ี 1 :  โรงงานผลิตหนงัฟอก 
 เลข ท่ี  176/1,1480 หมู่  1 ถนน สุขุมวิท  กม .30 ตําบลท้ายบ้ าน ให ม่  อํา เภอ เมื อง

สมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 
        สถานท่ี 2 : โรงงานผลิตของเล่นสัตว์เล้ียง, เฟอร์นิเจอร์หนัง และเบาะหนังและช้ินส่วนสําหรับ

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

สมุทรปราการ 10280 

2. กลุ่มพลังงาน ได้แก่ ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน รวมถึงโรงกําจัดขยะและผลิตและ
จําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากขยะ ดาํเนินการโดย  

        2.1  บริษัท กรีน เพาเวอร์ 2 จาํกดั  (โรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงชิวมวล) 
   : เลขท่ี 888 หมู่ท่ี 14  ตาํบลศาลาลาํดวน อาํเภอเมืองสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ 
         2.2  บริษัท บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จํากดั (โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์) 
   : เลขท่ี 11/11 หมู่ท่ี 1  ตาํบลบางกระเจา้ อาํเภอเมืองสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร 

3.      กลุ่มออกแบบและจัดจําหน่ายยานพาหนะ ซ่ึงประกอบกจิการออกแบบและจัดจําหน่ายเรือ และรถโดยสารขนาด 
        เลก็ทีผ่ลติด้วยอลูมเินียม ดาํเนินการโดย  
        บริษัท สกลุฎ์ซี อนิโนเวช่ัน จํากดั  มีสถานท่ีตั้งโรงงานอยูท่ี่ 
   : เลขท่ี 52/10 หมู่ท่ี 2  ตาํบลตะค่า อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี 

1.1 วสัิยทศัน์ พนัธกจิ และเป้าหมาย 
คณะกรรมการบริษทัร่วมกบัผูบ้ริหาร เป็นผูก้าํหนดนโยบาย และทิศทางการดาํเนินงานของบริษทั  

Corporate Vision  วสิัยทศัน์องคก์ร 
มุ่งพฒันาสู่ความเป็นเลิศ เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ และการเติบโตของบริษทัอยา่งย ัง่ยนื  

Mission  พนัธกิจ 
1. ความเป็นเลิศในธุรกิจนั้น ๆ 
2. สร้างผลตอบแทนกลบัมาใหสู้งสุด 
3. เติบโตอยา่งย ัง่ยนืดว้ยแนวปฏิบติั ESG (Environment, Social, Governance)  
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Corporate Value  คุณค่าแห่งองคก์ร 
Attitude   ดา้นทศันคติ, ท่าที Action ดา้นลงมือปฏิบติั 
Passionate รักในส่ิงท่ีทาํ, ทุ่มเทเตม็ท่ี Responsible รับผดิชอบ 
Humble อ่อนนอ้มถ่อมตน Collaborative การใหค้วามร่วมมือ 
Respectful เคารพใหเ้กียรติ, นบัถือซ่ึงกนัและกนั Innovative นวตักรรม ปรับปรุงใหดี้ข้ึน 

- มีความร่วมมือร่วมใจกนัในทุกระดบัชั้นของ คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานในการประสานงานให้เป็นไปตาม  
วสิัยทศัน์ท่ีไดต้ั้งไว ้เพ่ือความสาํเร็จร่วมกนั 
- มีการวิจัยและพฒันาดา้นวิศวกรรมเบาะหนังรถยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่งภายในรถยนต์ท่ีผลิตจากหนังแท  ้รวมถึงการนํา
วตัถุดิบเหลือใชจ้ากกระบวนการมาผลิตเป็นสินคา้ใหม่ ๆ  
- มีการตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ท่ีหลากหลาย ใหล้กูคา้มีความพึงพอใจในสินคา้และบริการ 
- มีการพฒันาบุคลากรอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 
เป้าหมายการดําเนินธุรกจิ 
 บริษทัฯวางเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มธุรกิจคือ กลุ่มผลิตภณัฑ์หนงั และกลุ่มธุรกิจพลงังาน และ
กลุ่มออกแบบและจดัจาํหน่ายยานพาหนะ  
 สําหรับกลุ่มผลิตภณัฑ์หนัง มุ่งเน้นในส่วนของการขยายสัดส่วนของรายไดใ้นส่วนของผลิตภณัฑ์เบาะหนังและ
ช้ินส่วนหนงัสาํหรับรถยนต ์รวมถึงรถประเภทต่างๆ เร่ิมจากการเป็นผูน้าํในอุตสาหกรรมผลิตภณัฑเ์บาะหนงัและช้ินส่วนหนงั
สําหรับรถยนต์ท่ีผลิตภายในประเทศ การขยายส่วนแบ่งทางการตลาดไปในรถประเภทต่างๆ หลายๆ รุ่นและหลายๆ ค่าย 
ตลอดจนการพฒันาความร่วมมือในการพฒันาผลิตภณัฑ์กบับริษทัผูผ้ลิตรถยนต์หรือบริษทัผูผ้ลิตช้ินส่วนให้กบัผูผ้ลิตรถทุก
ประเภท เพ่ือยกระดับของบริษทัฯ ให้ข้ึนเป็นคู่คา้ในลาํดับท่ี 1 (First Tier Supplier) รวมถึงการขยายสัดส่วนการส่งออกให้
ครอบคลุมในส่วนของภูมิภาคเอเชีย สําหรับในส่วนของผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ เช่น ของเล่นสัตวเ์ล้ียง เฟอร์นิเจอร์หนัง นั้น บริษทัฯ 
คาดวา่ บริษทัจะขยายส่วนแบ่งทางการตลาดของเล่นสัตวเ์ล้ียงไดเ้พ่ิมข้ึน เน่ืองจากผูป้ระกอบการในประเทศจีนกาํลงัเผชิญกบั 
ขอ้จาํกัดของรัฐบาลจีนท่ีมีนโยบายเก่ียวกบัการจัดการอุตสาหกรรมท่ีอาจจะทาํให้เกิดส่ิงแวดลอ้มทางนํ้ าเป็นพิษ จึงจาํกัด
ใบอนุญาตการผลิตและลดสิทธิ ประโยชน์ต่างๆ ทาํใหป้ระเทศคู่คา้ของจีนหนัมาหาแหล่งผูผ้ลิตรายอ่ืนแทน 
 สําหรับกลุ่มธุรกิจพลงังาน   บริษทัได้เขา้ลงทุนซ้ือหุ้นจากผูถื้อหุ้นเดิมในบริษทั ชัยวฒันา กรีน จาํกัดเม่ือวนัท่ี 6 
กนัยายน 2559  ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยมีทุนจดทะเบียน 400,000,000 บา ท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
10 บาท และในระหว่างปี 2559 บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั ไดมี้การลงทุนในบริษทัย่อยทางออ้มเพ่ิมเติม ไดแ้ก่ บริษทั กรีน
เพาเวอร์ 1 จาํกดั ประกอบกิจการคดัแยกและจดัการขยะเพ่ือเป็นเช้ือเพลิงจาํหน่ายให้กบัโรงไฟฟ้าและผลิตพลงังานไฟฟ้าจาก
เช้ือเพลิงขยะ บริษทั กรีนเพาเวอร์ 2 จาํกดั ประกอบกิจการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าชีวมวล และบริษทั บลูโซลาร์ฟาร์ม  3 จาํกดั 
ประกอบกิจการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์โดยในการลงทุนในกลุ่มธุรกิจน้ีมีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดความ
ยัง่ยืนและตอบสนองนโยบายการสร้างความมัน่คงทางพลงังานแก่ประเทศและส่งเสริมการใชพ้ลงังานทางเลือกอีกทั้งเป็นการ
ป้องกนัความเส่ียงในการดาํเนินธุรกิจจากเดิมท่ีประกอบธุรกิจเพียงกลุ่มเดียว 
 สาํหรับกลุ่มออกแบบและจดัจาํหน่ายยานพาหนะ บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาร่วมทุนกบั บริษทั สกุลฎซี์ อินโนเวชัน่ จาํกดั 
เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน พ.ศ.2561 โดยการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัจากผูถื้อหุ้นเดิม จาํนวน 5,001 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็น
มูลค่าจาํนวน 500,100 บาท โดยถือเป็นสัดส่วน 50.01  และทาํให้ บริษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จาํกดั เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั
เพ่ือประกอบธุรกิจรับออกแบบและผลิตเรืออลมิูเนียมปัจจุบนักลุ่มท่ีมีทุนจดทะเบียน 400,000,000 ลา้นบาท โดย บมจ. ชยัวฒันา 
แทนเนอร่ี กรุ๊ป ยงัคงถือหุ้นในสัดส่วนเดิมคือร้อยละ 50.01 คิดเป็นจาํนวน 2,000,400 หุ้น การดาํเนินธุรกิจในกลุ่มน้ีเป็นการ
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ส่งเสริมนวตักรรมใหม่ ๆ ให้กบัประเทศ สินคา้ของกลุ่มน้ีจะเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมีการพฒันาเป็นเรืออลูมิเนียมท่ีมีนาํหนกั
เบา, เรือไฟฟ้าท่ีมีความปลอดภยั  นอกจากน้ียงัมีการพฒันาเป็นมินิบสัไฟฟ้า ซ่ึงจะเป็นการลดมลพิษทางนํ้ าและทางอากาศใน
ระยะยาว 

การติดตามดูแล และทบทวน 
คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารทุกระดบัจะตอ้งดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเร่ืองสาํคญัท่ีจะดาํเนินการใหพ้นกังาน

ภายใตส้ายบงัคบับญัชาของตนเขา้ใจ และปฎิบติัตามนโยบายการดาํเนินงานของบริษทัฯ(วิสัยทศัน์,พนัธกิจ, เป้าหมาย) อยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกนั 

คณะกรรมการบริษทักาํหนดให้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายและทิศทางการดาํเนินงานของบริษทัทุกปีตลอดจน
เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และแนวปฎิบติัเพ่ือสร้างความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของ
กรรมการ และตะหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้าํท่ีสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย ัง่ยืน
ตลอดจนการกําหนดวตัถุประสงค์เป้าหมายหลักของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน  เสริมสร้างการปฎิบัติหน้าท่ีของ
คณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล การสรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูง และการบริหารบุคลากร ส่งเสริมการประกอบธุรกิจอยา่ง
มีความรับผิดชอบและดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมจึงให้มีการทบทวนการปฎิบติั
หน้าท่ีและความเหมาะสมของคณะกรรมการทุกปี และเพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษทัจด
ทะเบียนปี 2560 ทั้งน้ีเพ่ือเพ่ือปรับปรุง, เพ่ิมเติม หรือปรับเปล่ียนตามภาวะเศรษฐกิจ เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้และบริษทัฯ 
 

1.2  การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีสํ่าคญั 

 บริษทัฯ มีความเป็นมาและพฒันาการท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

ปี   เหตุการณ์ทีสํ่าคัญ 
ปี 2515 CWT :  วนัท่ี 16 ตุลาคม 2515 ก่อตั้ง บริษทัโรงงานฟอกหนังชยัวฒันา จาํกดั ดว้ยทุนจดทะเบียน 1,600,000 

บาท (หน่ึงลา้นหกแสนบาท)  
ปี 2534 CWT :  วนัท่ี  29 เมษายน 2534   บริษทัฯ เขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่ม

อุตสาหกรรมฟอกหนงั  และเร่ิมทาํการซ้ือขายวนัแรก เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2534  
ปี 2537 CWT :  วนัท่ี 7 มิถุนายน 2537 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 225,000,000 บาท (สองร้อยยี่สิบห้าลา้นบาท) 

แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 45,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 5 บาท 
ปี 2538 CWT :  บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะขยายการลงทุนรวมทั้งการเพ่ิมสายการผลิตผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีทาํจากหนังสัตว์

ฟอก โดยเขา้ลงทุนในบริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั โดยในปัจจุบนับริษทัฯ ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100 
ปี 2540 CWT :  วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2540  บริษทัไดด้าํเนินการเปล่ียนช่ือบริษทัจาก บริษทั โรงงานฟอกหนงัชยัวฒันา 

จาํกดั(มหาชน) เป็น บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  
(CHAI WATANA TANNERY GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED)  

ปี 2547 CWT   ยา้ยหมวดการจดับริษทัจดทะเบียน จากหมวดอ่ืน ๆ เป็นหมวดยานยนต ์

ปี 2555 CWT :  วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2555 จดทะเบียนเปล่ียนแปลงราคามูลค่าท่ีตราไวจ้ากเดิมหุ้นละ 5 บาท  เป็นหุ้น
ละ 1 บาท ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2555   

ปี 2558 CWT :  วนัท่ี 20 มีนาคม 2558 ทาํสัญญาร่วมทุนกบับริษทัเอน็เอชเค สปริง จาํกดั (ประเทศไทย) ช่ือวา่บริษทั 
NHK SPRING (COMBODIA) CO.,LTD. ผลิตและจาํหน่าย Sewing corer สําหรับช้ินส่วนรถยนต์ ท่ี
ประเทศกมัพชูา 
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ปี   เหตุการณ์ทีสํ่าคัญ 
ปี 2559 CWT 

 
:  วนัท่ี 16 สิงหาคม 2559  คณะกรรมการมีมติจดัตั้งบริษทั ชยัวฒันา กรีนจาํกดั เดิมช่ือ บริษทั ชยัวฒันา 

กรีนเพาเวอร์ จาํกดั( Holding Company) เพ่ือถือหุน้ในกลุ่มพลงังานโดยมีทุนจดทะเบียน 400 ลา้นบาท 
ปี 2560 BSF3 :  วนัท่ี 9 มกราคม 2560 เร่ิมรับรู้รายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยใ์หก้บัการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค 
ปี 2561 CWT 

 
GP2 

:  วนัท่ี 3 เมษายน 2561 เขา้ซ้ือหุ้นสามัญจาํนวน 5,001 หุ้น เพ่ือถือหุ้นในบริษทัสกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น 
จาํกดั เพ่ือประกอบธุรกิจรับออกแบบและผลิตเรือและประกอบรถโดยสารขนาดเลก็ 

 วนัท่ี 23 เมษายน 2561 เร่ิมขายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค และเร่ิมรับรู้รายได ้
ปี 2562 CWT :  วนัท่ี 16 ธันวาคม 2562 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการปรับโครงสร้างกิจการ โดยการโอนกิจการ

บางส่วน (Partial Business Transfer :PBT) 
ปี 2563 CWT 

 
CWT 
 
 
 
GP1 

: 
 
: 
 
 
 
: 

 วนัท่ี 9 มกราคม 2563 จัดตั้ งบริษัทย่อย “บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอรี จาํกัด” เพ่ือรับโอนกิจการ
บางส่วน มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (หน่ึงลา้นบาทถว้น) 

 วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการมีมติอนุมติัให้ บริษทั กรีนเพาเวอร์ 1 จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย 
เขา้ทาํรายการลงทุนในโครงการบริหารจดัการและการกาํจดัขยะมูลฝอยชุมชนในจงัหวดันครสวรรค ์
เพ่ือกาํจดัขยะมูลฝอยชุมชนและเปล่ียนเป็นเช้ือเพลิงพลงังาน RDF (Refuse Derived Fuel) โครงการ
มูลค่ารวม 326 ลา้นบาท  

 วนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 เขา้ทาํสัญญาให้สิทธิเอกชนดาํเนินการโครงการก่อสร้างและบริหารจดัการ
ระบบกาํจดัขยะมูลฝอยชุมชนและบ่อฝังกลบของเทศบาลนครสวรรคโ์ดยมีสัญญารวม 25 ปี 

 
 
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธ.ค.2563 บริษทัถือหุ้นในบริษทัยอ่ยทั้งหมด 9 บริษทั และบริษทัร่วมอีก 3 บริษทั โดยแบ่งการดาํเนินงาน
ของกลุ่มบริษทัเป็น 3 กลุ่มธุรกิจไดแ้ก่ 

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

     ท่ีผลิตดว้ยอลมิูเนียม 
 
ทั้งน้ี เม่ือ 16 ธันวาคม 2562 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัการปรับโครงสร้างกิจการ โดยการโอนกิจการบางส่วน 

(Partial Business Transfer :PBT) โดยคาดวา่จะเร่ิมและดาํเนินการเสร็จส้ินภายในรอบระยะเวลาบญัชีปี 2563 
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100% 100% 25% 50.01% 100%

100%

100%

80%

100% กลุ่มธุรกจิผลติหนัง  1, 2 ,11 ,13

กลุ่มธุรกจิพลังงาน   3-10 
60%

กลุ่มธุรกจิออกแบบ  12
และ จัดจําหน่ายยานพาหนะ

5%

9%

โครงสรา้งการถอืหุน้กลุม่บรษิทั (กอ่น) ปรบัโครงสรา้ง

1. บมจ.ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป (CWT)  

2. บรษัิทย่อย 
 บจก.พลาทรัพย์ "PALA"

3. บรษัิทย่อย (Holding Company)
 บจก.ชัยวัฒนา กรนี "CWTG"

11. บรษัิทร่วม
NHK SPRING (COMBODIA) 

"CNHK"

12. บรษัิทย่อย 
 บจก.สกุลฏซ์ ีอนิโนเวช่ัน  

"SKC"

4. บจก. ชัยวัฒนา กรนี แมนเนจ เมน้ท ์"CWTGM"

5. บจก. กรนี เพาเวอร ์2 "GP2"

6. บจก. ชัยวัฒนา เอ็กพอรต์  "CWTX"

7. บจก. กรนี เพาเวอร ์1 "GP1"

8. บจก. บลูโซลารฟ์ารม์ 3 "BSF3"

9. บจก. แอดวานซ ์เพาเวอร ์คอนเวอรช่ั์น "APCON"

10. บจก. รักษ์บา้นเรา "RBR"

13. บรษัิทย่อย
บจก.ชัยวัฒนา แทนเนอรี่

"CWTT"

 
 
 

100% 100% 25% 50.01% 100%

100%

100%

80%
Holding Company  

100% กลุ่มธุรกจิผลติหนัง  2 ,11 ,13

กลุ่มธุรกจิพลังงาน   3-10 
60%

กลุ่มธุรกจิออกแบบ  12
และ จัดจําหน่ายยานพาหนะ

5%

9%

โครงสรา้งการถอืหุน้กลุม่บรษิทั (หลงั) ปรบัโครงสรา้ง

1. บมจ.ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป (CWT)  
Holding Company 

2. บรษัิทย่อย 
 บจก.พลาทรัพย์ "PALA"

3. บรษัิทย่อย (Holding Company)
 บจก.ชัยวัฒนา กรนี "CWTG"

11. บรษัิทร่วม
NHK SPRING (COMBODIA) 

"CNHK"

12. บรษัิทย่อย 
 บจก.สกุลฏซ์ ีอนิโนเวช่ัน  

"SKC"

4. บจก. ชัยวัฒนา กรนี แมนเนจ เมน้ท ์"CWTGM"

5. บจก. กรนี เพาเวอร ์2 "GP2"

6. บจก. ชัยวัฒนา เอ็กพอรต์  "CWTX"

7. บจก. กรนี เพาเวอร ์1 "GP1"

8. บจก. บลูโซลารฟ์ารม์ 3 "BSF3"

9. บจก. แอดวานซ ์เพาเวอร ์คอนเวอรช่ั์น "APCON"

10. บจก. รักษ์บา้นเรา "RBR"

13.บรษัิทย่อย
บจก.ชัยวัฒนา แทนเนอร ี

"CWTT"

 
 
ปัจจุบันโครงสร้างบริษัท ณ. 31 ธันวาคม 2563 บริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยทั้งหมด 9 บริษัท และบริษัทร่วม 3 บริษัท 
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การปรับโครงสร้างกจิการ 
 ภายใตแ้ผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษทัฯ บริษทัฯ จะดาํเนินการโอนกิจการบางส่วนของบริษทั (Partial 
Business Transfer: PBT) ซ่ึงได้แก่  ธุรกิจฟอกหนังสัตว์ โดยกิจการผลิตและจําหน่ายซ่ึงมีผลิตภัณฑ์  4 ประเภท   ได้แก่  
1) ผลิตภณัฑ์หนังสัตวฟ์อก 2) ผลิตภณัฑ์ของเล่นสัตวเ์ล้ียง 3) ผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์หนัง 4) ผลิตภณัฑ์เบาะหนังและช้ินส่วน
หนงัสําหรับรถยนต ์รวมถึงทรัพยสิ์นและหน้ีสินทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งและท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจดงักล่าว สัญญา ใบอนุญาต
และบตัรส่งเสริมการลงทุนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจดงักล่าวทั้งหมด ให้แก่บริษทัยอ่ยท่ีจะจดัตั้งข้ึนใหม่
เพ่ือรับโอนกิจการดงักล่าว (“บริษัทย่อย”) โดยบริษทัฯ จะถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100 ในบริษทัยอ่ย (“การโอนกจิการ”) 

ทั้งน้ี บริษทัฯ จะทาํการโอนกิจการบางส่วนตามหลกัเกณฑข์องพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามประมวลกฎหมายรัษฎากร
ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร (ฉบับท่ี 516) พ.ศ. 2554 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เร่ือง กาํหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กนัของบริษทัมหาชนจาํกดั หรือบริษทัจาํกดั เพ่ือยกเวน้รัษฎากร รวมทั้งประกาศอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าว (รวมเรียกวา่ “หลกัเกณฑ์ PBT”) 
 การโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อยดังกล่าวเป็นการปรับโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงไม่มี
ผลกระทบท่ีมีนยัสําคญัต่อทรัพยสิ์นรวมของกลุ่มบริษทัแต่อยา่งใด และรายการดงักล่าวไม่ถือเป็นการจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์
ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีมีนยัสาํคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้า
หรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม (และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น พ.ศ. 
2547 ลงวนัท่ี 29 ตุลาคม 2547 (และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม) และไม่เป็นรายการท่ีตอ้งปฏิบติัตามเกณฑก์ารทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตาม
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทาํรายการท่ีเก่ียวโยง ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 
(และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการ
ของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ.2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) อย่างไรก็ดี การ
โอนกิจการบางส่วนดงักล่าว ถือเป็นการโอนธุรกิจบางส่วนท่ีสําคญัของบริษทัฯ ตามหลกัเกณฑ์ของมาตรา 107 (2) (ก) แห่ง
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 มูลค่าการโอนกิจการดงักล่าวจะตีราคาตามมูลค่าบญัชี (Book Value) หรือราคาตามวิธีการปรับปรุงมูลค่าทางบญัชี 
(Adjusted Book Value) หรือราคายุติธรรมของทรัพยสิ์น (Fair Value) แลว้แต่ประเภทของทรัพยสิ์นและหน้ีสินของกิจการท่ี
โอน ณ วนัโอนกิจการเพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์PBT ซ่ึงมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (ทรัพยสิ์นทั้งหมดของกิจการท่ีจะโอนหกัดว้ย
หน้ีสินทั้งหมดของกิจการท่ีจะโอน) ท่ีจะโอนทั้งหมดคาดวา่จะมีมูลค่าประมาณ 445 ลา้นบาท เทียบเคียงจากงบแสดงฐานะทาง
การเงินของบริษทั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562  (อย่างไรก็ดี มูลค่าการโอนกิจการท่ีแทจ้ริงจะข้ึนอยู่กบัช่วงเวลาท่ีทาํการโอน
กิจการดังกล่าว) ในการน้ี เพ่ือให้การโอนกิจการบางส่วนเป็นไปตามประกาศ หลกัเกณฑ์ PBT บริษัทย่อยจะตอ้งมีมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิมากกวา่ทรัพยสิ์นและหน้ีสินท่ีจะรับโอนมาจากบริษทั ณ วนัโอนกิจการ ดงันั้น บริษทัยอ่ยจะเพ่ิมทุนจดทะเบียน
เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์PBT โดยบริษทัฯ จะจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ือเพ่ิมทุนดงักล่าวทั้งจาํนวน 
 ประมาณการใช้ค่าใช้จ่ายอันเก่ียวกับการโอนกิจการดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ ค่าท่ีปรึกษากฎหมายและภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียม การจดทะเบียนต่าง ๆ กบัหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการ โอน
กิจการบางส่วน เป็นตน้ เป็นเงินประมาณ 5 ลา้นบาท 
 ทั้งน้ี การโอนกิจการบางส่วนคาดวา่จะเร่ิมและดาํเนินการเสร็จส้ินภายในรอบระยะเวลาบญัชีปี 2563 โดยเร่ิมนบัแต่วนั
โอนกิจการ บริษทัฯ จะหยดุดาํเนินกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสายงานการผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ฟอกหนงัสัตวท์ั้งหมด และให้
บริษทัยอ่ยเป็นผูป้ระกอบธุรกิจดงักล่าวต่อไป โดยบริษทัจะเปล่ียนลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทัเป็นบริษทัโฮลด้ิงซ่ึง
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ดาํเนินธุรกิจดา้นการลงทุน (Holding Company) และบริษทัจะลงทุน ผ่านบริษทัย่อยและ/หรือ บริษทัร่วมต่าง ๆ รวมถึงการ
ประกอบ และ/หรือ ลงทุนในธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีมีศกัยภาพในการสร้างรายไดแ้ละกาํไรเพ่ือสร้างผลตอบแทนให้ผูถื้อหุน้ต่อไป โดยมี
บริษัทท่ีจัดตั้ งใหม่เป็นบริษัทแกน  โดยบริษัทจะปฏิบัติตามเกณฑ์บริษัทโฮลด้ิง (Holding Company) ของสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้ งน้ี ภายหลงัการโอนกิจการ
ดงักล่าวบริษทัจะยงัคงสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ข้อมูลของบริษัทย่อยทีจ่ัดตั้งขึน้เพือ่รับโอนกจิการบางส่วน 

ทุนจดทะเบียน: ทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้ 1 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 10,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ 100 บาท  
นอกจากน้ี เพ่ือให้การโอนกิจการบางส่วนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ PBT บริษทัยอ่ยจะตอ้งมีมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิมากกว่าทรัพยสิ์นและหน้ีสินท่ีจะรับโอนมาจากบริษทัฯ ณ วนัโอนกิจการ ดงันั้น 
บริษทัย่อยจะเพ่ิมทุนจะทะเบียนเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ PBT โดยบริษทัฯ จะจองซ้ือหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวทั้งจาํนวน 

ผู้ถือหุ้น: บริษัทฯ จะถือหุ้นในบริษัทย่อย ในสัดส่วนร้อยละ 100 และเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายเร่ือง
จํานวนผู ้ถือหุ้น   ผู ้บริหารของบริษัทฯ  อีก  2 ท่าน  ได้แก่  ช่ือ  นายวีระพล  ไชยธีรัตต์  และ  
ดร.ณฏัฐสิ์ชา ภาภคัธนานนัท ์ ท่านละ 1 หุน้   

วตัถุประสงค์: ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ 4 ประเภท  ไดแ้ก่ 1) ผลิตภณัฑ์หนังสัตวฟ์อก 2) ผลิตภณัฑ์ของเล่น
สัตวเ์ล้ียง 3) ผลิตภณัฑเ์ฟอร์นิเจอร์หนงั 4) ผลิตภณัฑเ์บาะหนงัและช้ินส่วนหนงัสาํหรับรถยนต ์

 
หลกัการและเหตุผลในการปรับโครงสร้างกจิการ 
 การปรับโครงสร้างกิจการในคร้ังน้ีเพ่ือให้บรรลุตามแผนกลยุทธ์ของบริษทัฯ ในการบริหารการดาํเนินธุรกิจแต่ละ
ประเภทให้ชัดเจนและเพ่ือสร้างธุรกิจท่ีย ัง่ยืนและเติบโตอย่างต่อเน่ือง และเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ รวมทั้ งเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดาํเนินกิจการ และการบริหารงานของกลุ่มบริษทั โดยมีหลกัการและเหตุผลดงัต่อไปน้ี 
 - เพ่ือโอกาสในการขยายธุรกิจและโอกาสในการหาผูร่้วมทุนหรือพนัธมิตรทางธุรกิจ 
 การปรับโครงสร้างกิจการจะทาํใหบ้ริษทัมีความคล่องตวัและมีความยดืหยุน่เพ่ิมข้ึนในการลงทุนดาํเนินธุรกิจใหม่ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์หลกัของบริษทัฯ และช่วยเพ่ิมโอกาสในการหาผูร่้วมทุนหรือพนัธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ ไม่วา่จะเป็น
บุคคล นิติบุคคล หรือสถาบนัการเงิน ท่ีมีความสนใจหรือความชาํนาญเฉพาะธุรกิจนั้น ๆ โดยท่ีไม่ตอ้งร่วมลงทุน หรือรับความ
เส่ียงในธุรกิจอ่ืน ๆ ของกลุ่มบริษทั ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมความน่าสนใจในการลงทุน รวมถึงความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัและ
เพ่ิมผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว 
 - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดาํเนินกิจการและการบริหารงานองคก์รใหเ้หมาะสม 

การปรับโครงสร้างกิจการจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการดาํเนินกิจการและการบริหารงานองคก์รของกลุ่มบริษทั ให้
มีความยืดหยุน่สามารถปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมของธุรกิจ และเป็นการแบ่งแยกความเส่ียงในการประกอบธุรกิจออก
จากกนั ส่งผลใหก้ารบริหารงานองคก์รเกิดความคล่องตวัมากยิง่ข้ึน 
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ขั้นตอนในการปรับโครงสร้างกจิการ สรุปได้ดงันี ้
 - บริษทัฯ จะจดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 ในวนัท่ี 16 ธันวาคม 2562  เพ่ืออนุมติัแผนการปรับโครงสร้าง
กิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) และการดาํเนินการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับโครงสร้าง
กิจการ และท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการปรับโครงสร้างโดยการโอนกิจการบางส่วนแลว้  
 - ภายหลงัไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยเม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2563 โดยบริษทัยอ่ย
ดงักล่าวช่ือ บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอรี จาํกดั “CWTT”  เพ่ือรับโอนกิจการบางส่วนตามรายละเอียดขา้งตน้แลว้เช่นกนั 
 - ในวนัรับโอนกิจการบางส่วนบริษทัฯ จะดาํเนินการโอนกิจการของบริษทัฯ ในส่วนของธุรกิจผลิตและจาํหน่าย
ผลิตภัณฑ์ 4 ประเภท  ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ฟอก 2) ผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เล้ียง 3) ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์หนัง  
4) ผลิตภณัฑเ์บาะหนงัและช้ินส่วนหนงัสาํหรับรถยนต ์ซ่ึงรวมถึงสัญญา ทรัพยสิ์นและหน้ีสินทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งและท่ีใชใ้นการ
ประกอบธุรกิจดงักล่าว ใบอนุญาตและบตัรส่งเสริมการลงทุน รวมถึงบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจดงักล่าวทั้งหมด ในราคาตาม
มูลค่าบัญชี (Book Value) หรือราคาตามวิธีการปรับปรุง มูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book Value) หรือราคายุติธรรมของ
ทรัพยสิ์น (Fair Value) แลว้แต่ประเภทของทรัพยสิ์นและหน้ีสินตามท่ีไดห้ารือกบัหน่วยงานทางการท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์PBT ซ่ึงคาดวา่มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (ทรัพยสิ์นทั้งหมดของกิจการท่ีจะโอนหกัดว้ยหน้ีสินทั้งหมดของกิจการท่ีจะ
โอน) ท่ีจะทาํการโอนมีมูลค่าประมาณ 445 ลา้นบาท และจะดาํเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทัยอ่ยให้ไม่นอ้ยกว่าทรัพยสิ์น
สุทธิท่ีจะรับโอนในวนัท่ีรับโอนกิจการบางส่วนเพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ PBT ทั้งน้ี บริษทัอาจยื่นขอยกเวน้ภาษีท่ีเก่ียวกบั
การโอนทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการท่ีโอน เพ่ิมเติมภายใตห้ลกัเกณฑ ์PBT 
 นอกจากน้ี เพ่ือใหก้ารปรับโครงสร้างกิจการของกลุ่มบริษทัเป็นไปดว้ยความสะดวกเรียบร้อย ท่ีประชุมคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติการให้อาํนาจคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลท่ี
คณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ มอบหมายเป็นผูมี้อาํนาจในการดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

1)  ดาํเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือจาํเป็นเก่ียวกบัการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่
บริษทัยอ่ยไดทุ้กประการ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงการกาํหนดหรือเปล่ียนแปลงวนัโอนกิจการ การกาํหนด
หรือเปล่ียนแปลงราคาซ้ือขายกิจการบางส่วน การกาํหนดหรือเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยให้
สอดคลอ้งกบัมูลค่ากิจการท่ีโอนเพ่ือให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการโอน
กิจการบางส่วนให้แก่กนัของบริษทัมหาชนจาํกดั หรือบริษทัจาํกดั เพ่ือการยกเวน้รัษฎากร รวมถึงประกาศ
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของกรมสรรพากร 

2) พิจารณาทบทวน ปรับเปล่ียนแผนการ และ/หรือ ขั้นตอนการปรับโครงสร้างกิจการตามท่ีจาํเป็นและสมควร 
เพ่ือให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ และเพ่ือหลีกเล่ียงผลกระทบใด ๆ ท่ีอาจจะกระทบกบัการดาํเนินการปรับ
โครงสร้างกิจการของบริษทัฯ หรือเพ่ือใหก้ารดาํเนินการปรับโครงสร้างกิจการมีความคล่องตวั 

3) จัดทํา เจรจา และ/หรือ ลงนามสัญญาโอนกิจการบางส่วน และ/หรือ สัญญาใด ๆ ท่ี เก่ียวข้องกับการ
ดาํเนินการ ปรับโครงสร้างกิจการ ตลอดจนการจดัทาํและลงนามในคาํขอ และ/หรือเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน รวมทั้งการติดต่อ จดัทาํคาํขอ หรือเอกสารใด ๆ 
และการยื่นคาํขอ และ/หรือเอกสารดงักล่าวต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และดาํเนินการอ่ืนใดท่ีจาํเป็น หรือ
เก่ียวเน่ืองกบัการปรับโครงสร้างกิจการเพื่อใหก้ารปรับโครงสร้างกิจการสาํเร็จลุล่วง 

4)  ดาํเนินการอ่ืนใดท่ีจาํเป็นหรือเก่ียวเน่ืองกบัการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนเพ่ือใหก้าร
ปรับโรงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนสาํเร็จลุล่วงภายใตก้รอบของกฎหมาย 

ทั้งน้ี การปรับโครงสร้างกิจการในส่วนการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษทัยอ่ย คาดวา่จะเร่ิมและดาํเนินการเสร็จส้ิน
ภายในปี2563 แต่เน่ืองจากในปี2563 บริษทัเผชิญกบัสถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสCOVID-19 จึงชะลอโครงการดงักล่าว
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ไวก่้อน และบริษทัยงัตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกู ้คร้ังท่ี 1/2561 ในขอ้ 11.1(8) ท่ีระบุวา่การปรับ
โครงสร้างองค์กร  องค์กรใหม่ ท่ีเป็นผูรั้บโอนกิจการทั้งหมดหรือส่วนท่ีมีนัยสําคญัทั้ งหมดของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละเขา้รับภาระ
หน้าท่ีทั้งหมดของผูมี้ภาระหน้าท่ีตามหุ้นกูน้ั้นท่ีเก่ียวกบัหุ้นกู ้จะถือว่าไม่เป็นการผิดนัด  แต่คร้ังน้ีบริษทัไดรั้บอนุมติัให้ปรับ
โครงสร้างกิจการโดยการทาํ PBT โดยไม่ไดรั้บเอาภาระหน้าท่ีของบริษทัท่ีเก่ียวกบัหุ้นกูไ้ปดว้ย โดยหุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2561 จะมี
กาํหนดชาํระในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2564  เพ่ือมิให้ส่งผลกระทบให้กลายเป็นเหตุผิดนดั  จึงชะลอการปรับโครงสร้างกิจการไว้
ก่อน 
การกาํกบัดูแลกจิการและการบริหารงาน 
 การปรับโครงสร้างกิจการในคร้ังน้ีจะมีการโอนยา้ยทรัพยสิ์นและหน้ีสินท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจผลิตและจาํหน่าย
ผลิตภณัฑห์นงัทั้งหมด ซ่ึงรวมถึงผูบ้ริหารและพนกังานจากสายงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมายงับริษทัยอ่ย ดงันั้น ผูบ้ริหารหลกัของ
บริษทัยอ่ยจะยงัคงเป็นคณะกรรมการและผูบ้ริหารชุดเดิมท่ีเคยบริหารธุรกิจดงักล่าวในบริษทั 
 โดยบริษทัฯ จะยงัคงกาํกบัดูแลและกาํหนดนโยบายในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัยอ่ยอีกชั้นหน่ึง ผา่นคณะกรรมการ
บริษทัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการในบริษทัยอ่ย โดยบุคคลท่ีจะเขา้ไปเป็นกรรมการของบริษทัยอ่ยนั้นจะตอ้งเป็น
บุคคลซ่ึงท่ีประชุมของคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติเห็นชอบและจะมีการกาํหนดขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้เขา้ไปบริหารจดัการบริษทัย่อยไวอ้ย่างชดัเจน เพ่ือให้บริษทัฯ สามารถกาํกบัดูแลการดาํเนิน
กิจการของบริษทัยอ่ยไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
ผลกระทบของการปรับโครงสร้างกจิการต่อฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยทีจ่ัดตั้งขึน้ใหม่ 
 การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑฟ์อกหนงัสัตวใ์หแ้ก่บริษทัยอ่ยในคร้ังน้ีจะไม่
ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ   เน่ืองจากเป็นการโอนกิจการบางส่วนให้กบับริษทัย่อยท่ี
บริษทัฯถือหุน้ทั้งหมด ดงันั้น ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานในงบการเงินรวมของบริษทัฯ ภายหลงัจากการปรับโครงสร้าง 
จะไม่แตกต่างไปจากฐานะการเงินและผลการดาํเนินการในงบการเงินรวมก่อนการปรับโครงสร้างกิจการ ยกเวน้แต่ค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดข้ึนจากการโอนธุรกิจ เช่น ค่าภาษีอากรท่ีเก่ียวขอ้ง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นตน้ การปรับโครงสร้างกิจการคร้ังน้ีจึงไม่
ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ อยา่งมีนยัสาํคญั 
ผลกระทบของการปรับโครงสร้างต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
 การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ฟอกหนังสัตวใ์ห้แก่บริษทัย่อยในคร้ังน้ี 
ภายหลงัการปรับโครงสร้างแลว้เสร็จบริษทัฯ จะเป็นผูถื้อหุ้นทั้ งหมดในบริษทัย่อยท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่เพ่ือรับโอนกิจการ โดยท่ี
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทัฯ ไม่มีการเปล่ียนแปลง การปรับโครงสร้างกิจการคร้ังน้ีจึงไม่ส่งผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกบัการทาํรายการ 
 คณะกรรมการบริษทัเห็นวา่ การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑห์นงัใหแ้ก่บริษทั
ย่อยในคร้ังน้ี เป็นไปเพ่ือแย่งแยกสายงานทางธุรกิจให้มีความชัดเจน ซ่ึงจะช่วยให้การบริหารความเส่ียงในแต่ละธุรกิจมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือสร้างธุรกิจท่ีย ัง่ยืนและเติบโตอย่างต่อเน่ือง เพ่ิมประสิทธิภาพในการดาํเนินกิจการและการ
บริหารงานรวมทั้งเพ่ิมโอกาสในการขยายธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั รายการดงักล่าว
จึงมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรอนุมติัแผนการปรับโครงสร้างกิจการ โดยการโอนกิจการ
บางส่วนดงักล่าว 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการของบริษัททีแ่ตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
                -ไม่มี- 
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1.3.1 กลุ่มผลติภัณฑ์หนัง 
 1) บริษัท พลาทรัพย์ จํากดั  “PALA” 

 บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั จดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2539  ตั้งอยูท่ี่ 1087 หมู่ท่ี 6 ตาํบลบางปูใหม่ 
อาํเภอเมือสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 ประกอบธุรกิจให้เช่าท่ีดิน อาคาร และโรงงาน มีทุน
จดทะเบียนแรกตั้งเท่ากบั 120,000,000 บาท (หน่ึงร้อยยี่สิบลา้นบาท) โดยในปัจจุบนับริษทัมีทุนจดทะเบียน
150,000,000 บาท (หน่ึงร้อยหา้สิบลา้นบาท) แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 15,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 
10 บาท ซ่ึงบริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป ถือหุน้จาํนวน 14,999,993 หุน้ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 

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

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

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

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

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

เอน็เอชเค สปริง (กมัพชูา) จาํกดั เพ่ือผลิตและจาํหน่าย Sewing Cover สาํหรับช้ินส่วนรถยนตท่ี์เมืองปอยเปต 
ประเทศกมัพูชาตามสัญญาร่วมทุนระหว่างบริษทักบับริษทั เอ็นเอชเค สปริง (กมัพูชา) จาํกดั โดยมีทุนจด
ทะเบียน 3,658,000 ดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นหุ้นสามญัหุ้นละ 365,800 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 ดอลลาร์สหรัฐ 
และเม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2558 บริษทัได้จ่ายชาํระเงินลงทุนในบริษทัท่ีจดัตั้ งใหม่ดงักล่าวเป็นจาํนวน 
914,500 ดอลลาร์สหรัฐ (จาํนวน 91,450 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 ดอลลาร์สหรัฐ) คิดเป็นสัดส่วนการลงทุน
เท่ากบัร้อยละ 25 ในปี 2558 โรงงานสร้างเสร็จเรียบร้อยแลว้ และมีการส่งมอบโรงงานเม่ือเดือนเมษายน 
2559 มีกาํลงัการผลิตประมาณ 160,000 ตนั/ปี 
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3) บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอรี จํากดั “CWTT” 
 เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2563 บริษทัและผูถื้อหุ้นรายอ่ืนไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั ชยัวฒันา แทนเนอรี จาํกดั 

เพ่ือรองรับการโอนกิจการบางส่วนจากบริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)โดยมีวตัถุประสงค์
เพ่ือผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ 4 ประเภทไดแ้ก่ 1)ผลิตภณัฑ์หนงัสัตวฟ์อก 2) ผลิตภณัฑ์ของเล่นสัตวเ์ล้ียง 
3) ผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ 4) ผลิตภณัฑ์เบาะหนังและช้ินส่วนหนังสําหรับรถยนต์ โดยมีทุนจดทะเบียน 
1,000,000.-บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.-บาท โดยบริษทัไดถื้อหุ้นในสัดส่วนร้อย
ละ 100 ปัจจุบนัยงัไม่ไดด้าํเนินกิจการ 
 

1.3.2 กลุ่มธุรกจิพลงังาน 

 1) บริษัท ชัยวฒันากรีน จํากดั  “CWTG”   
 เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2559   บริษทัไดเ้ขา้ลงทุนซ้ือหุน้จากผูถื้อหุน้เดิมในสัดส่วนร้อยละ 100 ของ  บริษทั  

ชยัวฒันา กรีน เพาเวอร์ จาํกดั ตั้งอยูท่ี่ เลขท่ี 419 หมู่ท่ี 6 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
เพ่ือประกอบธุรกิจลงทุนในกลุ่มพลังงานทดแทนโดยมีทุนจดทะเบียน  400,000,000 บาท  หุ้นสามัญ 
40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท  เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2560 ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือเป็น บริษทั 
ชยัวฒันา กรีน จาํกดั 
นอกจากน้ีบริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั ไดมี้การลงทุนในบริษทัย่อยเพ่ิมเติม ปัจจุบนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 มีรายละเอียดดงัน้ีคือ 
1. บริษทั ชยัวฒันากรีนแมนเนจเมน้ท ์จาํกดั ประกอบกิจการใหค้าํปรึกษาดา้นการบริหารจดัการโครงการ 
     พลงังานทดแทน  ลงทุนในสัดส่วน 100% 
2. บริษทั กรีน เพาเวอร์ 1 จาํกดั ประกอบกิจการผลิตพลงังานไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงขยะ ลงทุนในสัดส่วน 100% 
3. บริษทั ชยัวฒันาเอก็พอร์ต จาํกดั ประกอบกิจการส่งออกช้ินไมส้ับ  ลงทุนในสัดส่วน 80% 
4. บริษทั กรีน เพาเวอร์ 2 จาํกดั ประกอบกิจการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าชีวมวล ลงทุนในสัดส่วน 100% 
5. บริษทั บลโูซล่าร์ฟาร์ม 3 จาํกดั ประกอบกิจการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยล์งทุนใน 
    สัดส่วน 60% 
  

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

คือ บริษทั ชัยวฒันา กรีนแมเนจเมน้ท์ จาํกดั ตั้งอยู่ท่ี เลขท่ี 419 หมู่ท่ี 6 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ  
จ.สมุทรปราการ เพ่ือประกอบธุรกิจให้คาํปรึกษาดา้นการบริหารจดัการโครงการพลงังานทดแทน  โดยมีทุนจด
ทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท     
 

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

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

   ต่อมา 17 ตุลาคม 2559ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 1,000,000 บาทมาเป็น 60,000,000 บาท เพ่ือดาํเนินการ
 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากเปลือกไมย้คูาลิปตสัและไมเ้บญจพรรณขนาด
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 กาํลังการผลิต 9.6 เมกะวตัต์ โดยมีโรงไฟฟ้าตั้ งอยู่เลขท่ี 888 หมู่ ท่ี 14 ต.ศาลาลาํดวน อ.เมืองสระแก้ว  
จ.สระแกว้ และไดมี้การทาํขอ้ตกลงแกไ้ขเพิ่มเติมตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า VSPP-PEA-042/2558 โดยเปล่ียน
อตัราค่าไฟฟ้าอตัราแบบ Adder เป็นอตัราแบบ Feed in Tariff (Fit) กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เม่ือวนัท่ี 17 
ตุลาคม 2559 และมีอายโุครงการ 15 ปี 4 เดือน นบัจากวนัเร่ิมตน้ซ้ือขายไฟฟ้า (COD) ทั้งน้ีไฟฟ้าท่ีโครงการ
ผลิตไดจ้ะจาํหน่ายเขา้เครือข่ายสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในปริมาณพลงังานไฟฟ้าสูงสุด 8 
เมกะวตัต์ ท่ีระดับแรงดัน 22,000 โวลท์ มีจุดรับซ้ือไฟฟ้าอยู่ท่ีจุดติดตั้ งท่ี ตาํบลศาลาลาํดวน อาํเภอเมือง
สระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ และคาดวา่จะมีรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าในเดือนกรกฎาคม 2561 โดยมีมูลค่าการ
ลงทุนในโครงการประมาณ 959 ลา้นบาท เม่ือ ธนัวาคม 2559 ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงซ้ือเคร่ืองจกัรพร้อมการ
ติดตั้งและงานก่อสร้างอาคาร สําหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลเรียบร้อยแลว้ ปัจจุบัน บจ.โคกเจริญฯ ไดรั้บมติ
เห็นชอบให้ออกใบอนุญาต  ร.ง.4 ให้ประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงาน  ไฟฟ้าจากชีวมวลจาก
คณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน (กกพ.) เม่ือวนัท่ี 14 ก.พ.2560   

  วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 เพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 240 ลา้นบาท จาก 60 ลา้นบาท เป็น 300 ลา้นบาท  
 ทั้ งน้ี GP2 ได้ชําระเงินเพ่ิมทุนแล้วเสร็จและจดทะเบียนเพ่ิมทุนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวนัท่ี 23 
 สิงหาคม 2560 
  วนัท่ี 9 สิงหาคม 2560 ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั กรีน เพาเวอร์ 2 จาํกดั 
  วนัท่ี 15 กนัยายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารรับซ้ือไฟฟ้าคร้ังท่ี 6/2560 ของการไฟฟ้า
 ส่วนภูมิภาคมีมติเห็นชอบให้เล่ือนวนั SCOD ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วนัท่ีครบกาํหนดใน
 สัญญาโดยมีกาํหนดวนั SCOD ใหม่เป็นวนัท่ี 16 เมษายน 2561 
  วนัท่ี 17 ตุลาคม 2560 ได้รับการอนุมัติวงเงินสินเช่ือเพ่ือสนับสนุนโครงการเป็นจาํนวนรวม 
 637.15 ลา้นบาท ระยะเวลาการกูไ้ม่เกิน 8 ปี จากธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) และไดล้งนามทาํสัญญา
 เงินกูแ้ลว้เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 
               วนัท่ี 25 เมษายน 2561 เร่ิมขายไฟใหก้ารไฟฟ้าส่วนภมิูภาค และเร่ิมรับรู้รายไดจ้าการขายไฟฟ้าแลว้ 
               วนัท่ี 28 มิถุนายน 2561 เปิดโรงไฟฟ้าอยา่งเป็นทางการ 
 

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

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

  และเม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561 บริษทั ชยัวฒันา เอก็พอร์ต จาํกดั ไดเ้ป็นโจทกฟ้์องร้อง ดํ า เ นิ น 
  คดีกับลูกหน้ีในข้อหาผิดสัญญาไม่ชําระเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าแก่บริษัทย่อยเป็นเงินทั้ งส้ิน 15.49 
  ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่าจะชาํระเสร็จส้ิน โดยบริษทัยอ่ย
  ไดบ้นัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญแลว้ทั้งจาํนวน โดยศาลไดก้าํหนดนัดสืบพยานโจทก์ในวนัท่ี 15 มกราคม 
  2562 และสืบพยานจาํเลยในวนัท่ี 16 มกราคม 2562 

  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม พ.ศ .2562 ศาลชั้นตน้ได้พิพากษาให้บริษัท แกว้ลาํดวน กรุ๊ป จาํกัด 
  ชาํระเงินจาํนวน 15.49 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินตน้ดงักล่าวนบัตั้งแต่วนัท่ี 2 
  มิถุนายน พ.ศ .2560 ถึงวนัท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ .2561 และต้องไม่เกิน 1.12 ลา้นบาทแก่บริษัทย่อยของ
  บริษทั  

  ต่อมาวนัท่ี 2 พฤษภาคม พ .ศ .2562 บริษัท  แก้วลาํดวน กรุ๊ป  จาํกัด ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคาํ
  พิพากษาของศาลชั้นตน้และคาํร้องขอทุเลาการบงัคบัคดีต่อศาลจงัหวดัสระแกว้ โดยเม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 
  พ.ศ .2562 ศาลอุทรณ์ไดพิ้พากษายนืตามศาลชั้นตน้ อ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ www.cwt.co.th   หัวขอ้งบ
  การเงิน (หมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2562 ของบริษทั หนา้ท่ี 38-39) 

 
 5) บริษัท กรีน เพาเวอร์ 1  จํากดั  “GP1 

 เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2559 บริษทัยอ่ย คือ บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั ไดล้งทุนร่วมกบั บจ.แซคดบับลิว  
 เพาเวอร์ ในสัดส่วนร้อยละ 75.01 และ 24.99 ตามลาํดบัเพ่ือจดัตั้ง บริษทั ชยัวฒันา กรีนเพาเวอร์ 1 จาํกดั ตั้งอยู่
เลขท่ี 419 หมู่ท่ี 6 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ เพ่ือประกอบธุรกิจผลิตพลงังานไฟฟ้า
จากเช้ือเพลิงขยะ  ปัจจุบนับริษทั ชยัวฒันา กรีนเพาเวอร์ 1 จาํกดั ถือหุน้จาํนวน 4,999,949 หุน้ คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 100% ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนเท่ากบั 50,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 5,000,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยเรียกชาํระค่าหุ้น 5 บาทต่อหุ้น ปัจจุบนัอยูใ่นระหวา่งศึกษาโครงการการผลิตไฟฟ้า
จากขยะ ซ่ึงยงัมิไดรั้บใบอนุญาต หรือดาํเนินการผลิตไฟฟ้าแต่อยา่งใด  

     ต่อมา เม่ือวนัท่ี 20 กันยายน 2560 ได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือบริษัทใหม่เป็น บริษัท กรีน 
 เพาเวอร์ 1 จาํกดั 
  เม่ือ 14 สิงหาคม 2563 บริษทัไดท้าํสัญญาให้สิทธิเอกชนดาํเนินการโครงการก่อสร้างและบริหาร
 จดัการระบบกาํจดัขยะมูลฝอยชุมชนและขยะบ่อฝังกลบของเทศบาลนครสวรรค ์โดยสัญญามีระยะเวลารวม 
 25 ปี ทั้งน้ี โครงการดงักล่าวเป็นเพียงการลงทุนในการบริหารและจดัการขยะชุมชนก่อน และจะมีการพฒันา
 เป็นโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะชุมชนตามนโยบายภาครัฐในลาํดบัถดัไป 

 
 6) บริษัท บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จํากดั  “BSF3” 

 เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2559 บริษทัยอ่ยคือ บริษทัชยัวฒันา กรีนเพาเวอร์ จาํกดัไดเ้ขา้ลงทุนซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน
ในบจ.บลูโซลาร์ฟาร์ม3 ปัจจุบนัตั้งอยูเ่ลขท่ี 419 หมู่ท่ี 6 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
ในสัดส่วนร้อยละ 49 คิดเป็นจาํนวนหุ้น 588,000 หุ้น โดยมีทุนจดทะเบียน 120,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้น
สามญั 1,200,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท เพ่ือดาํเนินโครงการผลิต กระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์
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“โซลาร์ฟาร์ม” ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัสมุทรสาคร โครงการน้ีมี PPA แลว้  เลขท่ี PVF2-PEA-051/855 เม่ือ 31 ส.ค. 
59 โดย บริษทั บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จาํกดั ไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูส้นับสนุนโครงการจากสหกรณ์การเกษตรเพ่ือ
การตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. สมุทรสาคร จาํกดั เขา้ทาํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในปริมาณรับ
ซ้ือพลงังานไฟฟ้าสูงสุด 5.0 เมกะวตัต์ มีระยะเวลา 25 ปี นับจากวนักาํหนดจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์
(SCOD) คือวนัท่ี 30 ธันวาคม 2559 ปัจจุบันไดรั้บอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานจากอุตสาหกรรม
จงัหวดั แลว้เม่ือ 13 ต.ค. 59 ตามหนงัสือท่ี สค.0033(3)/11695 และไดจ้าํหน่ายไฟฟ้าเขา้สู่ระบบเชิงพาณิชย์
ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแลว้ เม่ือ 28 ธ.ค.59 โดยก่อนรับรู้รายได ้ไดผ้า่นการตรวจวดัคุณภาพไฟฟ้า และ
สามารถรับรู้รายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยต์ั้งแต่วนัท่ี 9 ม.ค. 2560 

   เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2560 ไดรั้บอนุมติัวงเงินสินเช่ือ เพ่ือสนับสนุนโครงการเป็นจาํนวน 200 
 ลา้นบาท  ระยะเวลาการกู ้11 เดือน จาก ธนาคากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) และไดท้าํสัญญาเงินกูแ้ลว้เม่ือวนัท่ี 
 26 ธนัวาคม 2560 
   เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2561 บริษทัไดเ้บิกถอนเงินกูย้มืดงักล่าวจาํนวน 195 ลา้นบาท 
   เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2563 บริษัท ชัยวฒันา กรีน จาํกัด ได้ลงทุนซ้ือหุ้นจากผูถื้อหุ้นเดิม
 เพ่ิมเติมอีกจาํนวน 132,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11 รวมลงทุนซ้ือหุ้นเท่ากับ 720,000 หุ้น คิดเป็น
 สัดส่วนรวมร้อยละ 60 
 

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

16,000,000.- บาท  ในสั ด ส่ วน ร้อยละ  9.09 คิด เป็นจํานวน หุ้น  160,000 หุ้ น  โดยมี ทุนจดทะเบี ยน 
176,000,000.-บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 1,760,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท เพ่ือดาํเนินโครงการรับกาํจดัขยะ
และผลิตกระแสไฟฟ้าจาก Biogass โดยมีสาํนกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี 115 หมู่ท่ี 18 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง  
จ.ปทุมธานี 

 
 1.3.3        กลุ่มธุรกจิออกแบบและจดัจําหน่ายยานพาหนะ 

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

ตะค่า อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี ประกอบธุรกิจรับออกแบบ และ ผลิตเรืออลูมิเนียม ประกอบ
กาํลงัขยายธุรกิจดา้นการผลิตรถโดยสารขนาดเลก็ดว้ย โดยมีทุนจดทะเบียน คร้ังแรก 1,000,000 บาท (หน่ึง
ลา้นบาทถว้น)  แบ่งเป็นหุน้สามญั 10,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท  
 เม่ือ 3 เมษายน 2561 บริษทัชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) “CWT” ไดด้าํเนินการเขา้ลง
ซ้ือหุน้ ใน “SKC” จาํนวน 5,001หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท เท่ากบั 500,100 บาท (หา้แสนหน่ึงร้อยบาทถว้น) 
จากผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 50.01  
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  เม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2561 ได้มีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 199,000,000.-บาท จากทุนจด
 ทะเบียนเดิม 1,000,000 .-บาท เป็น 200,000,000.-บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 1,990,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
 100.-บาท โดยเรียกชาํระค่าหุ้นจาํนวน 50 บาทต่อหุ้น  คิดเป็นเงิน 99,500,000.-บาท บริษทัชยัวฒันา แทน
 เนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)ไดล้งทุนในหุน้สามญัเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวในสัดส่วนร้อยละ 50.01 ทั้งน้ี
 เพ่ือรักษาสัดส่วนการถือหุน้เดิมในบริษทัยอ่ย 
  วนัท่ี 29 มกราคม 2562 ไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นเพ่ิมเติมจาํนวน 1,990,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 50 บาทต่อ
 หุน้รวมเป็นเงินจาํนวน 99,500,000.- บาท รวมเรียกชาํระค่าหุน้ครบถว้นแลว้ 200,000,000.-บาท 
   วนัท่ี 3 เมษายน 2563 ไดมี้การเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 200,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 

200,000,000 บาทเป็น 400,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดย
เรียกชาํระค่าหุ้นจาํนวน 100 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 200,000,000 (สองร้อยลา้นบาท) บริษทั ชยัวฒันา แทน
เนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ไดล้งทุนในหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าว จาํนวน 1,000,200 หุ้น คิด
เป็นสัดส่วน 50.01 เพ่ือรักษาสัดส่วนการถือหุน้เดิมในบริษทัยอ่ย และบริษทัไดเ้รียกชาํระค่าหุน้ครบถว้นแลว้ 
200,000,000 บาท       

 



รายละเอยีดโครงสร้าง บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

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

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

 
ผลิตและจาํหน่ายหนงั  

รายชื่อผูถ้ือหุน้ ณ. 31 ธ.ค.63  
1. นายวรีะพล  ไชยธีรัตต ์

 
132,349,086 

 
21.00 

 
798,130,629 1. นายวรีะพล  ไชยธีรัตต ์

      "CWT" สาํเร็จรูป, หนงัเบาะรถยนต,์  2. บริษทั ไชยดียิง่ จาํกดั 108,828,452 17.27 1 บาท / หุน้ 2. นางวนิดา  สิกขมาน 
  เฟอร์นิเจอร์ และของเล่น 3. นางจารุณี  ชินวงศว์รกลุ 43,640,000 6.93 619,047,963 3. ดร.ณฏัฐส์ิชา  ภาภคัธนานนัท ์
  สุนขั 4. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 30,000,000 4.77 (ชาํระครบแลว้) 4. นายสุพจน์  ปานนอ้ย 
   5. นายเพง่เพียร  เหล่ากาํเนิด 21,338,800 3.39  5. นายชชันนท ์ โสภาจนัทร์ 
   6. นายประพนัธ์  ครรชิตาวรกลุ 18,900,193 3.00  6. นายธีระวฒัน์  ภู่ไพบูลย ์
   7. นางนิธิมา  เหล่ากาํเนิด 15,560,000 2.47  (ลาํดบัที่ 4-6 กรรมการตรวจสอบ) 
   8. นายวทิยา  นราธศัจรรย ์ 13,000,000 2.06   
   9. นายวิชิต  ชินวงศว์รกลุ 11,903,200 1.89   
   10. นายธีรเสฎฐ ์ มโนเกษมสันต ์ 10,344,096 1.64   
   11. ผูถ้ือหุน้รายอื่น ๆ  224,239,301 

630,103,128 
35.58 

100 
  

 
1/7/2539 

 
(2) บจ. พลาทรัพย ์ 
    " PALA " 
 

 
ใหเ้ช่าพื้นที่ 
 

รายชื่อผูถ้ือหุน้ ณ. 31 ธ.ค.63  
1. บมจ.ชยัวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป 
2. นายวรีะพล  ไชยธีรัตต ์
3. ดร.ณฏัฐส์ิชา ภาภคัธนานนัท ์
4. นางวานิพรรณ   เกษมทองศรี 
5. นายอนุพงศ ์  สิกขมาน 
6. นางวนิดา  สิกขมาน 
7. นางณฐวรรณ์  ไชยธีรัตต ์
8. นางศิริภสัสร  ไชยธีรัตต ์

   
 7,999,993  

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

8,000,000 

   
 100 

 
 
 
 
 
 
 

100  

 
80,000,000 

10 บาท / หุน้ 
(ชาํระครบแลว้) 

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

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

2/4/2558 
 
(3) บจ. ชยัวฒันา กรีน 

 
ลงทุนในบริษทักลุ่ม 

รายชื่อผูถ้ือหุน้ ณ. 31 ธ.ค.63 
1. บมจ.ชยัวฒันาแทนเนอรี่ กรุ๊ป 

 
39,999,998 

 
100 

 
400,000,000 

 
1. นายวรีะพล  ไชยธีรัตต ์

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

40,000,000 
 

100 
(ชาํระครบแลว้)  

 
19/9/2559 

 
(4) บจ.ชยัวฒันากรีนแมนเนจเมน้ท ์

 
ใหค้าํปรึกษาดา้นการ 

รายชื่อผูถ้ือหุน้ ณ. 31 ธ.ค.63 
1. บจ.ชยัวฒันา กรีน  

   
 499,998 

 
100 

 
5,000,000 

 
1. นายวรีะพล  ไชยธีรัตต ์

     “ CWTGM “ บริหารจดัการโครงการ 2. นายวรีะพล  ไชยธีรัตต ์               1 0.00 10 บาท / หุน้ 2. ดร.ณฏัฐส์ิชา  ภาภคัธนานนัท ์
  พลงังานทดแทน 3. ดร.ณฏัฐส์ิชา ภาภคัธนานนัท ์               1 

500,000 
0.00 
100 

(ชาํระครบแลว้)  

 
12/6/2557 

 
(5) บจ. กรีน เพาเวอร์ 2 

 
ผลิตและจาํหน่ายกระแส 

รายชื่อผูถ้ือหุน้ ณ. 31 ธ.ค.63 
1. บจ.ชยัวฒันา กรีน   

   
 2,999,998 

 
100 

 
300,000,000 

 
1. นายวรีะพล  ไชยธีรัตต ์

     “ GP2 “ ไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล 2. นายวรีะพล  ไชยธีรัตต ์               1 0.00 100 บาท / หุน้ 2. ดร.ณฏัฐส์ิชา  ภาภคัธนานนัท ์
   3. นายปารเมษฐ์   จิรัสยโ์สภณ               1 

3,000,000 
0.00 
100 

(ชาํระครบแลว้)  

 
28/1/2559 

 
(6) บจ. ชยัวฒันา เอก็พอร์ต 

 
ส่งออกชิ้นไมส้ับ 

รายชื่อผูถ้ือหุน้ ณ. 31 ธ.ค.63 
1. บจ.ชยัวฒันา กรีน   

 
     799,990 

 
80 

 
10,000,000 

 
1. นายวรีะพล  ไชยธีรัตต ์

     “ CWTX “  2. บจ. แกว้ลาํดวน กรุ๊ป /1      200,000 20 10 บาท / หุน้ 2. ดร.ณฏัฐส์ิชา  ภาภคัธนานนัท ์
   3. ดร.ณฏัฐส์ิชา ภาภคัธนานนัท ์             10 

1,000,000 
0.00 
100 

(ชาํระครบแลว้)  
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รายละเอยีดโครงสร้าง บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

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

2/4/2558 
 
(7) บจ. กรีน เพาเวอร์ 1 

 
ผลิตและจาํหน่ายกระแส 

รายชื่อผูถ้ือหุน้ ณ. 31 ธ.ค.63 
1. บจ.ชยัวฒันา กรีน   

   
4,999,949 

 
100 

 
50,000,000 

 
1. นายวรีะพล  ไชยธีรัตต ์

     “ GP 1” ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ 2. นายวรีะพล  ไชยธีรัตต ์    49 0.00 10 บาท / หุน้  
   3.ดร.ณฏัฐส์ิชา  ภาภคัธนานนัท ์

4. นายพิชยั  ถิ่นสันติสุข 
            1 

1 
5,000,000 

0.00 
0.00 
100 

(ชาํระแลว้ 25,500,000 บาท)  

 

17/3/2558 

 

(8)   บจ. บลโูซลาร์ฟาร์ม 3  
       “ BSF3” 

 

ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตย ์

รายชื่อผูถ้ือหุน้ ณ. 31 ธ.ค.63 
1. บจ.ชยัวฒันา กรีน 
2. บจ.บลโูซลาร์ฟาร์ม  

3. บจ. บล ูโซลาร์  
4. น.ส.วสิุกาณฑ ์ หาญสวสัดิ์ 
5. นายวิเศษ  หาญสวสัดิ์ 
6.นายสมเกียรติ  จิตรพรหมพนัธุ์ 

 

720,000 
470,000 

9,997 
1 
1 
1 

1,200,000 

 

60.00 
39.17 

0.83 
0.00 
0.00 
0.00 
100 

 

120,000,000 
100 บาท / หุน้ 

(ชาํระครบแลว้) 

 

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

 วนัจดทะเบียน                  ชื่อบริษทั ประกอบธุรกิจ รายชื่อผูถ้ือหุน้  จาํนวนหุน้ สัดส่วน% ทุนจดทะเบียน 
(บาท) 

            รายชื่อกรรมการ 

 
19/3/2555 

 
(9) บจ.แอดวานซ์เพาเวอร์คอน
เวอร์ชัน่  
     “ APCON “  

 
รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

รายชื่อผูถ้ือหุน้ ณ. 21 ธ.ค.63 
1. บมจ. อีซึ่น แอนด ์โค 
2. นายวศิน  เดชกิจวกิรม 
3. นายชูชาติ   เพช็รอาํไพ 
4. นายศรีศกัร  เดชกิจวกิรม 
5. บจ.ชยัวฒันา กรีน 
6. บจ. ฐิติ กรุ๊ป 
7. นายสุรศกัดิ์  เหล่าสายเชื้อ 
8. ผูถ้ือหุน้รายอื่น ๆ 
 
 

 
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 
100 บาท / หุน้ 

(ชาํระครบแลว้) 

 
1. นายสุธีร์ ฉุยฉาย 
2. นายนิวฒัน์ คิรีวรรณ 
3. นายสนัน่ เอกแสงกลุ 
4. นายชูชาติ เพช็รอาํไพ 
5. นายชิษณุ อมัพะเศวต 
6. นายสุชาติ ศุภพยคัฆ ์
7. นายชยัวฒัน์ อุทยัวรรณ์ 
8. นางสาวฉนัทิมา คู่อรุณ 
9. นายศฤงคาร  สุทศัน์ชูโต 
10. นายชาตรี  โชไชย 

 
25/3/2548 

 
(10) บจ. รักษบ์า้นเรา 
       “ RBR” 
 

 
รับกาํจดัขยะ และผลิต
กระแสไฟฟ้าจาก Biogass 

รายชื่อผูถ้ือหุน้ ณ. 16 ต.ค.63 
1. นายณฎัฐด์นยั  รักตประจิต 
2.นายเกียรติศกัดิ์ วงัประเสริฐกุล 

3. น.ส.ทิพยฉตัร  รักตประจิต 

4. บจ. ชยัวฒันา กรีน 

5. น.ส.พชัรนนัท ์ รักตประจิต 
6. น.ส.จนัทณา  กระแสร์แสน 

7. ผูถ้ือหุน้อื่น ๆ 

 

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 
100 บาท / หุน้ 

(ชาํระครบแลว้) 

 
1. นายเกียรติศกัดิ์  วงัประเสริฐกลุ 

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

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

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

 
ผลิตและจาํหน่าย Sewing 
Cover สาํหรับรถยนต ์
 

รายชื่อผูถ้ือหุน้ ณ. 31 ธ.ค.63 
1. บจ.เอน็เอชเค สปริง 
    (ประเทศไทย) 
2. บมจ.ชยัวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป 
 

 
274,350 

 
91,450 

365,800 

 
75.00 

 
25.00 

100 

 
120,000,000 

(usd   3,658,000) 
@328.05 

(ชาํระครบแลว้) 

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

4.MR.WEERAPON CHAITEERATH 

 
4/8/2560 

 
(12) บจ. สกลุฎซ์ี อินโนเวชัน่ 
        “ SKC “  

 
รับออกแบบ  และผลิตเรือ
อ ลู มิ เนี ยม , ป ระกอบ รถ
โดยสารขนาดเลก็ 

รายชื่อผูถ้ือหุน้ ณ. 31 ธ.ค.63 
1. บมจ.ชยัวฒันาแทนเนอรี่ กรุ๊ป 
2. นายนาํชยั  สกลุฎโ์ชคนาํชยั 
3. สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตร์ 
    และเทคโนโลยแีห่งชาติ 
4. น.ส.บานชื่น  ทองเมืองหลวง 
5. นายวรีพลน์  เตชะผาสุกสันติ 
6. นายวรีะพล  ไชยธีรัตต ์
 

 
2,000,400 
1,199,600 

400,000 
 

200,000 
199,600 

400 
4,000,000 

 
50.01 
29.99 
10.00 

 
5.00 
4.99 
0.01 
100 

 
400,000,000 

100 บาท / หุน้ 
(ชาํระครบแลว้) 

 
1. นายนาํชยั  สกลุฎโ์ชคนาํชยั 
2. น.ส.รุจิภา  สกลุฎโ์ชคนาํชยั 
3. นายวรีะพล  ไชยธีรัตต ์
4. น.ส.ดาริกา  ศรัณยเ์กตุ 
5. นายณรงค ์ ศิริเลิศวรกลุ 

 
9/1/2563 

 
(13) บจ. ชยัวฒันา แทนเนอรี* 

       “ CWTT ” 
 

 
ผลิตและจาํหน่ายหนงัสาํเร็จ  
รูป, หนงัเบาะรถยนต,์เฟอร์ 
นิเจอร์ และของเล่นสุนขั 

รายชื่อผูถ้ือหุน้ ณ. 31 ธ.ค.63 
1. บมจ.ชยัวฒันาแทนเนอรี่ กรุ๊ป 
2. นายวรีะพล  ไชยธีรัตต ์
3. ดร.ณฏัฐส์ิชา  ภาภคัธนานนัท ์

 
9,998 

1 
1 

10,000 

 
99.98 

0.00 
0.00 
100 

 
1,000,000 

100 บาท / หุน้ 
(ชาํระครบแลว้) 

 
1. นายวรีะพล  ไชยธีรัตต ์
2. นายธนกร  ชยัวรโสภณ 

หมายเหตุ :  *  จดัตั้งขึ้นเพื่อรองรับการโอนกิจการบางส่วน (PBT) จาก บมจ.ชยัวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป ตามมติที่ประชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 16 ธนัวาคม 2562 ยงัมิไดด้าํเนินกิจการ 



            

 
 

22 
 

 
กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจหลกั 3 กลุ่มธุรกิจคือ  

1. กลุ่มผลิตภณัฑห์นงั ซ่ึงประกอบดว้ยผลิตภณัฑ์ 4 ประเภท คือ หนงัสัตวฟ์อก, ของเล่นสัตวเ์ล้ียง เฟอร์นิเจอร์หนงั 
และเบาะหนงัและช้ินส่วนหนงัสาํหรับรถยนต ์

2. กลุ่มพลงังานซ่ึงประกอบกิจการ ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน  

3. กลุ่มออกแบบและจดัจาํหน่ายยานพาหนะ ซ่ึงประกอบกิจการออกแบบและจดัจาํหน่ายเรือและรถโดยสารขนาด
เลก็ท่ีผลิตดว้ยอลมิูเนียม   

ทั้งน้ีกลุ่มผลิตภณัฑ์หนงัภายใตแ้ต่ละสายผลิตภณัฑ์ ประกอบไปดว้ยฝ่ายหลกัๆ ไดแ้ก่ ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายผลิต, ฝ่าย
บริหารวสัดุ, ฝ่ายประกนัคุณภาพ, ฝ่ายเทคนิค อยูใ่นสายผลิตภณัฑข์องตนเอง เพ่ือความรวดเร็วคล่องตวัในการบริหารงานและ
การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ รวมทั้งมีส่วนสาํนกังานกลางซ่ึงสนบัสนุนในดา้นต่างๆ เช่น ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ฝ่าย
บญัชี-การเงิน, ฝ่ายเทคโนโลยีแ่ละสารสนเทศ, ฝ่ายจดัซ้ือ เป็นตน้ 

การดาํเนินธุรกิจของบริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป เป็นการดาํเนินธุรกิจให้ความใส่ใจในเร่ืองคุณภาพสินคา้ และ
พฒันาบุคลากรเพ่ือเป็นหน่วยงานสนบัสนุนใหอ้งคก์รเติบโตอยา่งย ัง่ยนืและยงัไดรั้บรองมาตรฐานจากสถาบนัท่ีมีช่ือเสียงดา้น
ระบบจัดการคุณภาพ  เช่น  การรับรองจาก  Lloyd”s Register International หรือ  ISO/TS 16949:2009 (Excluding Product 
Design), ManuFacture of Automative Leather, (HACCP), (GMP) เป็นตน้ โดยมาตรฐานดงักล่าว เป็นระบบท่ีทางผูบ้ริหาร
มุ่งมัน่พฒันา รักษา และพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึนไป เพ่ือเป็นมาตรฐานการดาํเนินการต่อไป 

 

 โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายไดข้องกลุ่มบริษทั แบ่งตามสายผลิตภณัฑ์จากแต่ละกลุ่มธุรกิจ เน่ืองจากบริษทัฯไดจ้ดัโครงสร้าง
องคก์รเป็นหน่วยงานธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ ซ่ึงประกอบดว้ย 6 ส่วนงาน คือ 

1.ผลิตภณัฑ์หนังสัตวฟ์อก 2.ผลิตภณัฑ์ของเล่นสัตวเ์ล้ียง 3.ผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์หนัง 4.ผลิตภณัฑ์เบาะหนังและ
ช้ินส่วนหนงัสาํหรับรถยนต ์5.ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน  6.ผลิตภณัฑอ์อกแบบและจดัจาํหน่าย เรือ
และรถโดยสารขนาดเล็ก โดยรายไดปี้ 2563 รวม 1,566.12 ลา้นบาท ลดลง 443.26 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.05 เม่ือ
เทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2562  เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ียงัคงกระทบต่อ
หลายธุรกิจและอุตสาหกรรมรวมถึงการชะลอตวัในอุตสาหกรรมยานยนตท์ัว่โลก  จึงส่งผลใหร้ายไดก้ลุ่มผลิตภณัฑห์นงั และ
กลุ่มออกแบบและจดัจาํหน่ายยานพาหนะลดลงมากวา่ร้อยละ 20.89 ร้อยละ 73.65 ตามลาํดบัเม่ือเทียบกบัส้ินปี 2562  สาํหรับ
รายไดจ้ากธุรกิจกลุ่มพลงังานปี 2563 จาํนวน 340.20 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 3.46 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.00 ลดลง
เลก็นอ้ยเม่ือเปรียบเทียบกบัส้ินปี 2562 โดยโครงสร้างรายไดข้องกลุ่มบริษทั แบ่งตามสายผลิตภณัฑจ์ากแต่ละกลุ่มธุรกิจดงัน้ี 

    ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 



            

 
 

23 
 

หมายเหตุ : ตั้งแต่ปี 2561 กลุ่มพลงังานไม่มีรายไดจ้ากการขายส่งออกช้ินไมส้ับสืบเน่ืองจากตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี     
3/2560 เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2560 ไดอ้นุมติัให้บริษทัหยดุดาํเนินงาน เน่ืองจากธุรกิจส่งออกช้ินไมส้ับมีการแข่งขนัสูงอีกทั้งค่าเงินบาท
ปรับตวัแขง็ค่าข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัเงินดอลล่าห์สหรัฐ 

สัดส่วนการจาํหน่ายสินค้า 

ยอดขาย 
2561 2562 2563 

มูลค่าบาท ร้อยละ มูลค่าบาท ร้อยละ มูลค่าบาท ร้อยละ 
ในประเทศ 1,883.80 96.32 1,881.99 93.66 1,505.73 96.14 
ต่างประเทศ 71.89 3.68 127.39 6.34 60.39 3.86 

รวม 1,955.69 100 2,009.38 100 1,566.12 100 

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

 ลกัษณะผลติภัณฑ์ 

   กลุ่มธุรกจิผลติภัณฑ์หนัง 

1. หนังสัตว์ฟอก  - เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีนาํไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตหนงัสําหรับทาํเบาะรถยนตแ์ละอุปกรณ์ตกแต่ง
รถยนตใ์ห้กบับริษทั OEM ซ่ึงเป็นลูกคา้หลกัของบริษทั รวมถึงเคร่ืองหนงัประเภทต่างๆ เช่น กระเป๋า รองเทา้ เขม็
ขดั เฟอร์นิเจอร์ เป็นตน้ ซ่ึงไดจ้ากการนําหนังดิบของโค ผ่านกรรมวิธีการฟอกยอ้มสีและตกแต่งเป็นหนังผืน
สาํเร็จรูป  

ส่วนงานตามธุรกจิหลกั 
ของกลุ่มบริษัทฯ 

ดาํเนินการโดย 

งบการเงนิรวม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

กลุ่มผลติภัณฑ์หนัง 
1.   ผลิตภณัฑห์นงัสตัวฟ์อก 

 
บมจ.ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป 

 
181.04 

 
9.26 

 
177.28 

 
8.82 

 
104.62 

 
6.68 

2.   ผลิตภณัฑข์องเล่นสตัวเ์ล้ียง บมจ.ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป 105.57 5.40 146.61 7.30 97.41 6.22 
3.   ผลิตภณัฑเ์ฟอร์นิเจอร์หนงั บมจ.ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป 53.97 2.76 27.75 1.38 47.22 3.02 
4.   ผลิตภณัฑเ์บาะหนงัและ 
     ช้ินส่วนหนงัสาํหรับรถยนต ์

บมจ.ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป 1,346.79 68.86 1,194.84 59.46 945.22 60.34 

กลุ่มพลงังาน 
5.   ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า

จากพลงังานทดแทน 

 
บจ.กรีน เพาเวอร์ 2 
บจ.บลูโซล่าร์ฟาร์ม 3 

 
247.43 

 
12.65 

 
343.70 

 
17.11 

 
340.24 

 
21.73 

กลุ่มออกแบบและจัดจําหน่าย
ยานพาหนะ 

6. ออกแบบและจดัจาํหน่ายเรือ
และรถโดยสารขนาดเลก็ 

 
 

บจ.สกลุฎซี์ อินโนเวชัน่ 

 
 

20.89 

 
 

1.07 

 
 

119.20 

 
 

5.93 

 
 

31.41 

 
 

2.01 

รายได้จากการขายและบริการรวม  1,955.69 100 2,009.38 100 1,566.12 100 
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2. ของเล่นสัตว์เลีย้ง  -  ไดจ้ากหนงัชั้นล่าง (หนงัท่ีไม่ใช่ชั้นผิว) และเศษหนังซ่ึงไดจ้ากขั้นเตรียมฟอก (by products)  
หรือเรียกวา่ “กาว” จากโรงงานฟอกหนงัของบริษทัฯ ผา่นกรรมวิธีการผลิตเป็นของเล่นสัตวเ์ล้ียงในรูปแบบต่างๆ
ตามความนิยมของตลาด โดยธุรกิจของเล่นสุนขั (Dog Chews) เป็นการแปรรูปวตัถุดิบหนงัสัตวเ์ป็นผลิตภณัฑข์อง
เล่นสุนขัขบเค้ียว แทะเล่น ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์Rawhide&Munchy 

  ผลิตภณัฑ ์Rawhide เป็นสินคา้ประเภทกระดูกผกู, กระดูกอดั, หนงับิดเกลียว และรองเทา้สาน ฯลฯ 
ผลิตภัณฑ์ Munchy นําวตัถุดิบหนังสัตว์มาบดละเอียดผสมแป้ง แต่งสี กล่ิน  ผ่านเข้าสู่กระบวนการอัด, ฉีด  
มีส่วนผสมของฟลอูอไรดช่์วยรักษาสุขภาพเหงือก และฟันสุนขั 
 - มีการควบคุมกระบวนการการผลิตท่ีดีเป็นท่ียอมรับ ไดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้ เพราะไดก้ารรับรองระบบ
คุณภาพ GMP&HACCP จากหน่วยงานกรมปศุสัตว ์ตามมาตรฐานสากลของ CODEX 
- ไดรั้บรองใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว ์ และใบสาํคญัการข้ืนทะเบียนอาหารสัตวค์วบคุมเฉพาะประเภทอาหารสัตว์
เล้ียง ชนิดอาหารขบเค้ียว/อาหารวา่งสาํหรับสัตวเ์ล้ียง  สาํหรับผลิตภณัฑท่ี์จาํหน่ายในประเทศ เป็นไปตามประกาศ 
พรบ. ควบคุมอาหารสัตวเ์ฉพาะฯ 
- นํานวตักรรมใหม่มาประยุกต์ใช้กบัอุตสาหกรรมอาหารสัตว ์จากเดิมผ่านกระบวนการอบแห้งสินคา้โดยใช้
พลงังานไฟฟ้าปรับเปล่ียนมาใชง้านระบบตูอ้บแหง้พลงังานแสงอาทิตยแ์ทนโดยไดรั้บวงเงินสนบัสนุนจากภาครัฐ
กรมพฒันาพลงังานทดแทน และอนุรักษพ์ลงังานจากกระทรวงพลงังาน 
- ใช้กลยุทธ์ดา้นการใช้จุดแข็งทางดา้นวตัถุดิบท่ีเรามีปริมาณมากพอ นํามาผลิตเป็นผลิตภณัฑ์ก่ึงสําเร็จรูป เพ่ือ
สนบัสนุนใหก้บัลูกคา้ท่ีใชว้ตัถุดิบเสริม เช่น เน้ือไก่มาผสมเป็นผลิตภณัฑส์าํเร็จรูปชนิดใหม่ ซ่ึงจะทาํใหท้างบริษทั
สามารถสร้างปริมาณและยอดขายไดดี้กวา่อดีตท่ีผา่นมา 

3. เฟอร์นิเจอร์หนัง  - ไดจ้ากการนาํหนงัสัตวฟ์อกของบริษทัฯมาเพ่ิมมูลค่าโดยการผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ประเภทต่างๆ 
เช่น เฟอร์นิเจอร์หนงั, โซฟา ซ่ึงมีทั้งในรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ก่ึงสาํเร็จรูป (Cushion) คือบริษทัตดัเยบ็เฉพาะหนงั
หุม้ตามรูปแบบและขนาดท่ีลูกคา้ตอ้งการ แลว้ส่งขายใหลู้กคา้และแบบเฟอร์นิเจอร์สาํเร็จรูป (Set) คือการท่ีบริษทั
จดัหาโครงและตดัเยบ็หนงัหุม้ดว้ย ซ่ึงกลุ่มลกูคา้ของบริษทั ไดแ้ก่ บริษทัผูน้าํเขา้ของประเทศต่างๆ  

4.     เบาะหนังและช้ินส่วนหนังสําหรับรถยนต์   -  นาํหนังสัตวฟ์อกมาทาํการเพิ่มมูลค่า โดยการผลิตเป็นหนังเบาะ
รถยนตแ์ละอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต ์เช่น เบาะนัง่ แผงขา้งประตู หุม้พวงมาลยั และหุม้เกียร์ เป็นตน้ เพ่ือส่งจาํหน่าย
ในตลาด OEM (ประมาณร้อยละ 95 ของรายไดจ้ากการขาย) และตลาด After Market (ประมาณร้อยละ 5 ของ
รายได้จากการขาย) ทั้ งในและต่างประเทศ โดยผลิตภณัฑ์ท่ีจาํหน่ายมี 3 ชนิดคือ หนังผืนสําเร็จรูป (Leather), 
ช้ินงานหนังตดั (Cut Piece) และหนังหุ้มเบาะรถยนต์ (Cushion Cover) โดยบริษทัจะทาํการตดัเยบ็เบาะหนังไว ้
แลว้นาํไปสวมทบักบัโครงเบาะ กลุ่มลูกคา้ท่ีสําคญั ไดแ้ก่ บริษทัผูผ้ลิตช้ินส่วนรถยนต์ท่ีทาํมาจากหนังให้กบั
บริษทัผูผ้ลิตรถประเภทต่างๆ 

 
 การตลาดและภาวะการณ์แข่งขัน 

 นโยบายและลกัษณะการตลาดของผลติภัณฑ์หนังทีสํ่าคัญ 
  กลุ่มผลิตภณัฑห์นงัมี 4 สายผลิตภณัฑข์องบริษทั มีกลยทุธ์ในการแข่งขนัท่ีสาํคญั คือ เนน้ความมีคุณภาพของสินคา้ 
ดว้ยราคาท่ีเหมาะสม การส่งมอบสินคา้ตรงเวลา และมีการออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีตรงกบัความตอ้งการของตลาด รวมถึงการ
รับประกนัสินคา้ตามระยะเวลาท่ีกาํหนด โดยกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของผลิตภณัฑห์นงัสัตวฟ์อก คือกลุ่มอุตสาหกรรมปลายนํ้า ท่ี
นาํสินคา้จากบริษทัไปเป็น Manufactured materials and Parts, ผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์หนัง ไดแ้ก่ กลุ่มผูน้าํเขา้โดยตรง และ
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ผูผ้ลิตเฟอร์นิเจอร์, ผลิตภณัฑเ์บาะหนงัและช้ินส่วนหนงัสาํหรับรถ ไดแ้ก่ ผูผ้ลิตอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต ์และผลิตภณัฑข์องเล่น
สัตวเ์ล้ียง ไดแ้ก่ กลุ่มผูน้าํเขา้โดยตรงจากบริษทั Chain Store และ Super Store เป็นตน้ ทั้งน้ีในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไม่มี
การพ่ึงพิงลูกคา้รายใดเกิน 30% ของรายไดร้วม ลกัษณะของความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ส่วนใหญ่จะเป็นไปในลกัษณะท่ีมีการ
ติดต่อคา้ขายกนัมานาน เช่ือมัน่ในตวับริษทัและตวัผลิตภณัฑข์องบริษทั และเป็นลูกคา้ท่ีมีฐานะการเงินท่ีดี โดยมีช่องทางการ
จาํหน่ายทั้งโดยตรงกบัผูผ้ลิตและตวัแทนขาย (Agency) หรือคนกลาง (Middle man) โดยมีสัดส่วนการจาํหน่ายในประเทศกบั
ต่างประเทศประมาณ  70 : 30 โดยส่งออกไปยงักลุ่มประเทศต่างๆ  ดงัต่อไปน้ี.- 

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

สัดส่วนการจาํหน่ายต่างประเทศกบัในประเทศของผลิตภณัฑข์องเล่นสัตวเ์ล้ียงประมาณ 70:30โดยส่งไปยงักลุ่มประเทศต่าง ๆ  
ดงัน้ี ผลิตภณัฑข์องเล่นสัตวเ์ล้ียง              แคนาดา,  กลุ่มสหภาพยโุรป, ญ่ีปุ่น, สิงคโปร์ และพม่า 
 

 การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่ายของผลติภัณฑ์หนัง 
บริษทัจาํหน่ายสินคา้ให้แก่ลูกคา้โดยผ่านพนกังานขายของบริษทัเป็นหลกั ยกเวน้ในส่วนของผลิตภณัฑ์เบาะหนัง

รถยนต์ท่ีมีการขายผ่านตัวแทนขายประมาณร้อยละ 90 ส่วนท่ีเหลือเป็นการขายผ่านทางพนักงานขายของบริษัท ทั้ งน้ี
ผลิตภณัฑข์องบริษทัจะมีพนกังานขายและฝ่ายการตลาดของแต่ละผลิตภณัฑเ์พ่ือใหเ้กิดความคล่องตวัและสามารถเขา้ถึงความ
ตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี  โดยสินคา้ของบริษทัมีทั้งท่ีขายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ทั้งในแถบประเทศ 
เอเชีย และยโุรป 

โดยสินคา้ของบริษทัทั้ง 4 ประเภท มีช่องทางการจาํหน่ายและกลุ่มลกูคา้ท่ีแตกต่างกนัตามประเภทสินคา้  

1. กลุ่มลูกค้าหลักผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ฟอก ไดแ้ก่ บริษทัผูผ้ลิต ผลิตภณัฑ์เคร่ืองหนงั เช่น เส้ือ รองเทา้ เฟอร์นิเจอร์ ทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนการส่งออกประมาณร้อยละ 20 

2. กลุ่มลูกค้าหลักผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลี้ยง ไดแ้ก่ บริษทัผูน้ําเขา้จากต่างประเทศ และผูค้า้ส่งในประเทศเป็นผูรั้บการ
จาํหน่ายไปยงัลกูคา้ปลีก โดยเราไม่ตอ้งรับผิดชอบเร่ืองการขายแบบกระจายลูกคา้ปลีก อีกทั้งไม่ตอ้งสร้างทีมการตลาดคา้ปลีก
เอง และไม่ตอ้งแบกภาระรับผิดชอบเร่ืองการเกบ็รักษาสินคา้ โดยสินคา้ประเภทน้ี บริษทัจะส่งออกเป็นหลกั โดยกลุ่มลูกคา้ท่ี
สาํคญัไดแ้ก่ ยโุรป และ ญ่ีปุ่น  

3. กลุ่มลูกค้าหลกัผลติภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์หนัง ไดแ้ก่ บริษทัผูน้าํเขา้เฟอร์นิเจอร์ของต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนส่งออกประมาณ
ร้อยละ 4 

4. กลุ่มลูกค้าหลกัผลติภัณฑ์เบาะหนังและช้ินส่วนหนังสําหรับรถยนต์  ไดแ้ก่ บริษทัผูผ้ลิตเบาะหนงัรถยนต ์(First Tier) ใหก้บั
บริษทัผูผ้ลิตรถยนต์ต่างๆ ทั้ งของญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา เช่น โตโยตา้ มิตซูบิชิ ซูซูกิ  อีซูซุ  จีเอ็ม เป็นตน้ และบริษทัผูผ้ลิต
รถยนต์โดยตรง เช่น ฮอนดา้ ซ่ึงมีการกระจายฐานการผลิตไปยงัประเทศต่างๆ โดยมีสัดส่วนการส่งออกประมาณร้อยละ 7  
และยี่ห้อรถยนต์หลกัท่ีบริษทัผลิตสินคา้ให้ทั้ งทางตรงและทางออ้ม ไดแ้ก่ โตโยตา้ ฮอนดา้ และอิซูซุ ซ่ึงคิดเป็นยอดรวม
มากกวา่ร้อยละ 90 ของยอดผลิตเบาะหนงัรถยนตร์วม 
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 แนวโน้มและภาวะอุตสาหกรรมของกลุ่มผลติภัณฑ์หนัง 
 เน่ืองจากในปัจจุบันสินคา้ของกลุ่มผลิตภณัฑ์หนังจะมีผลิตภัณฑ์ท่ีแตกต่างกันไป  ซ่ึงแต่ละผลิตภัณฑ์มีความ
แตกต่างในตวัสินคา้ค่อนขา้งสูง และสามารถแบ่งสัดส่วนของรายไดต้ามประเภทสินคา้ไดเ้ป็น 4 ผลิตภณัฑ ์ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ใน
ปี 2562 รายไดข้องบริษทัท่ีมาจากสินคา้กลุ่มธุรกิจผลิตภณัฑห์นงั ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑห์นงัสัตวฟ์อก  ผลิตภณัฑข์องเล่นสัตวเ์ล้ียง  
ผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์หนงั และผลิตภณัฑเ์บาะหนงัและช้ินส่วนหนงัสาํหรับรถยนต ์มีสัดส่วนต่อรายไดคิ้ดเป็นร้อยละ 11, 5, 
3, และ 77   ของรายไดจ้ากการขายและบริการของบริษทัตามลาํดบั ซ่ึงสินคา้ท่ีสร้างรายไดใ้หก้บับริษทัทั้ง 4 ผลิตภณัฑใ์นการ
วเิคราะห์แนวโนม้และภาวะอุตสาหกรรมจึงมีความจาํเป็นตอ้งแยกการวเิคราะห์ดงัน้ี 

 1.  อุตสาหกรรมผลติภัณฑ์หนังสัตว์ฟอก 

 เน่ืองจากหนงัสตัวฟ์อกถือเป็นวตัถุดิบสาํคญัท่ีนาํไปใชผ้ลิตสินคา้เคร่ืองหนงัต่างๆ เช่น เขม็ขดัรองเทา้ กระเป๋า ทาํให้
อุตสาหกรรมหนงัสัตวฟ์อกมีความสัมพนัธ์กบัอุตสาหกรรมเคร่ืองหนงัเป็นอยา่งมาก ซ่ึงในอดีตท่ีผา่นมาอุตสาหกรรมเคร่ือง
หนงันบัไดว้า่เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความสาํคญักบัประเทศไทย แต่ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมการส่งออกหนงัและเคร่ืองหนงัของ
ไทยตอ้งเผชิญการแข่งขนัท่ีรุนแรงในตลาดโลก โดยเฉพาะผูผ้ลิตจากประเทศจีนซ่ึงมีตน้ทุนการผลิตท่ีตํ่ากว่า ประกอบกบั 
ผูผ้ลิตในประเทศประสบปัญหา ในการผลิตหนงัสัตวฟ์อกไดแ้ก่ปริมาณวตัถุดิบในประเทศไม่เพียงพอทาํให้ตอ้งมีการนาํเขา้
จากต่างประเทศ คุณภาพไม่สมํ่าเสมอและตํ่ากวา่มาตรฐานท่ีต่างประเทศตอ้งการ ทาํใหป้ริมาณการส่งออกหนงัและเคร่ืองหนงั
ของไทยชะลอตวัลง  โดยปกติทัว่ไปหนงัสัตวท่ี์ใชใ้นอุตสาหกรรมหนงัและเคร่ืองหนงั จาํแนกตามลกัษณะได ้4 ชนิด ดงัน้ี 

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

(2). หนงัดิบ (Raw Hides and Skins) หมายถึง หนงัสัตวท่ี์ไดจ้ากโรงงานฆ่าสัตว ์หรือหนงัสดท่ียงัไม่ไดผ้า่น
กรรมวิธีการฟอกหนังแต่จะผ่านกรรมวิธีการเก็บรักษาในลกัษณะต่างๆ คือ หนังแช่นํ้ าเกลือ (Brine 
Cure) หนังหมักเกลือ (Wet Salted Hide) หนังตากแห้ง (Dried Hides) หนังอาบนํ้ ายา (Arsenicated 
Hide) และหนงัหมกัเกลือตากแหง้ (Dry Salted Hide) 

(3). หนังฟอกก่ึงสําเร็จรูป (Wet Blue)หมายถึง หนังท่ียงัฟอกไม่เสร็จสมบูรณ์ยงัขาดกรรมวิธีการผลิตอีก 
 1 ช่วง ซ่ึงข้ึนอยูก่บักรรมวธีิของแต่ละโรงงานเพ่ือผลิตเป็นหนงัฟอกสาํเร็จรูปต่อไป 

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

                   ในอดีตท่ีผา่นมา ตลาดส่งออกท่ีสาํคญัของผูผ้ลิตไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา  ยโุรป   ญ่ีปุ่น ตะวนัออกกลาง จีนและอินโด
จีนทั้งน้ีอุตสาหกรรมฟอกหนงัเป็นอุตสาหกรรมท่ีตอ้งอาศยัความรู้ความชาํนาญและประสบการณ์ ท่ีสูง  เพ่ือใหไ้ดห้นงัสัตวท่ี์
ฟอกแล้ว  มีคุณภาพสมํ่าเสมอการแข่งขันของผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมน้ีจึงค่อนข้างจาํกัดการเข้ามาแข่งขันของ
ผูป้ระกอบการภายในประเทศจะทาํไดล้าํบากเพราะนอกจากจะพบกบัปัญหา ในเร่ืองของความชาํนาญแลว้ ยงัมีขอ้จาํกดัใน
เร่ืองของการจดัตั้งโรงงานท่ีจะตอ้งอยูเ่ฉพาะในเขตอุตสาหกรรมฟอกหนงัท่ีทางการกาํหนดเท่านั้น 

2.  อุตสาหกรรมผลติภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลีย้ง  
สถานการณ์ปัจจุบัน สภาพการแข่งขนัค่อนขา้งสูงเพราะมีสินคา้ทดแทนเกิดข้ึนอีกหลายอย่าง เช่น ของเล่น

พลาสติก และ PVC รวมถึงเน้ือไก่สดนาํมาอบแห้ง ส่วนแนวโนม้อุตสาหกรรมของเล่นสุนขัทาํจากหนงัสัตวช์ั้นในของเรามี
ความเป็นไปไดอ้ยา่งสูงท่ีจะลดลงเพราะวตัถุดิบท่ีมีปริมาณท่ีนอ้ยลงอยา่งเห็นไดช้ดัในระยะหลายปีท่ีผา่นมาน้ี 
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3.  อุตสาหกรรมผลติภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์หนัง 
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์หนงัเป็นส่วนหน่ึงของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด  ซ่ึงประกอบดว้ย เฟอร์นิเจอร์

ไม  ้เฟอร์นิเจอร์โลหะ ท่ีนอนหมอนฟูก เฟอร์นิเจอร์อ่ืนๆ (พลาสติก หนัง หวาย เป็นตน้)และในช่วงท่ีผ่านมามีมูลค่าการ
ส่งออกท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง แมว้่าจะมีสินคา้ราคาถูกจากประเทศจีนจะเขา้มาแข่งขนัแต่ผูป้ระกอบการในประเทศไทยยงั
สามารถแข่งขนัได้เน่ืองจากตลาดท่ีสําคญัของประเทศไทย อนัไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น เป็นตลาดท่ีตอ้งการสินคา้ท่ีมี
คุณภาพ ส่งมอบตรงเวลาและไดม้าตรฐาน ซ่ึงบริษทัคู่แข่งจากประเทศจีนยงัไม่สามารถพฒันาสินคา้ให้สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของตลาดดงักล่าวได ้ 

 4.  อุตสาหกรรมเบาะหนังสําหรับรถยนต์   

 ขอ้มูลพ้ืนฐาน 
อุตสาหกรรมรถยนตเ์ป็นอุตสาหกรรมการผลิตท่ีรัฐบาลไทยให้การส่งเสริมการลงทุนมาอยา่งต่อเน่ือง การพฒันา

อุตสาหกรรมในระยะแรกเน้นการผลิตเพ่ือทดแทนการนาํเขา้โดยรัฐบาลมีนโยบายดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมประกอบ
รถยนต์ในไทย ผ่านมาตรการต่าง ๆ อาทิ การให้สิทธิประโยชน์การลงทุน และการลดภาษีนําเขา้ช้ินส่วนยานยนต์เพ่ือใช้
ประกอบรถยนตใ์นประเทศ 

ในระยะต่อมารัฐบาลไทยมีนโยบายเนน้การสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัอุตสาหกรรมรถยนตใ์นประเทศโดยมีมาตรการ
การส่งเสริมการผลิตและใชช้ิ้นส่วนยานยนตใ์นประเทศ อาทิ  

1) การปรับข้ึนภาษีนาํเขา้ช้ินส่วนครบชุดสมบูรณ์ (Complete Knock-Down:CKD) และรถยนตท์ั้งคนั (Complete Built-
Up:CBU) 

2) การกาํหนดสัดส่วนการใชช้ิ้นส่วนรถยนตท่ี์ผลิตในประเทศขั้นตํ่า (Local Content Requirements) ซ่ึงเร่ิมมีผลบงัคบั
ใชต้ั้งแต่ 1 ม.ค. 2518 และต่อมาทางการไทยไดมี้การปรับเพ่ิมสัดส่วน Local Content ในการผลิตรถยนตใ์นประเทศ
มาเป็นลาํดบั จนในปี 2559 การผลิตรถยนตใ์นไทยมีสัดส่วน Local Content สูงกวา่ 80% ของมูลค่าช้ินส่วนท่ีใชใ้น
การผลิตรถยนต ์ 

3) ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศเพ่ือใหเ้กิดการถ่ายทอดทางเทคโนโลยจีากบริษทัต่างชาติสู่บริษทัสัญชาติไทย ซ่ึง
ผลจากนโยบายขา้งตน้ทาํใหเ้กิดการขยายการลงทุนอุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนฯ ในไทยอยา่งต่อเน่ืองและมีผลให้
อุตสาหกรรมรถยนตข์องไทยมีห่วงโซ่อุปทานท่ีเขม็แขง็ข้ึนเป็นลาํดบัช่วยสนบัสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมการ
ผลิตรถยนต์ในประเทศไทย โดยเฉพาะการขยายการลงทุนของบริษทัรถยนต์สัญชาติญ่ีปุ่นท่ีเขา้มาลงทุนในไทย
เพ่ิมข้ึนมากนบัจากปี 2530 หลงัจากเกิดเหตุการณ์ Plaza Accord ซ่ึงในช่วงเวลานั้นเงินเยนแข็งค่าจนบริษทัสัญชาติ
ญ่ีปุ่นตอ้งยา้ยฐานการผลิตมายงัไทยเพ่ือลดตน้ทุนการผลิตและรักษาความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัประกอบกบั
ภายหลงัเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในไทยปี 2540 ทางการไทยมีนโยบายผ่อนปรนให้ต่างชาติเขา้มาถือหุ้นในกิจการไทย 
พร้อมทั้งกาํหนดแผนพฒันาอุตสาหกรรมยานยนตข์องประเทศ โดยตั้งเป้าให้อุตสาหกรรมรถยนตใ์นไทยมุ่งสู่การ
เป็นศูนยก์ลางการผลิตรถยนตข์องภูมิภาคเอเซีย (Detroit of Asia) ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรม
รถยนตอ์ยา่งเห็นไดช้ดัตลอดสองทศวรรษท่ีผา่นมา โดยปริมาณการผลิตรถยนตเ์พ่ิมข้ึนจาก 0.36 ลา้นคนัในปี 2540 
เป็น 1.94 ลา้นคนัในปี 2559 หรือขยายตวั 10.2% (CAGR) และมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างตลาดโดยเน้นตลาด
ส่งออกเพ่ิมข้ึนเป็นลาํดบั นบัจากปี 2551 เป็นตน้มาปริมาณการส่งออกรถยนตข์องไทยมีจาํนวนมากกวา่ปริมาณการ
จาํหน่ายในประเทศ (ไม่รวมปี 2555-2556 ท่ีมีโครงการรถคนัแรกเพ่ือกระตุน้ตลาดในประเทศ) 
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สถานการณ์ท่ีผา่นมา 

ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ของไทยค่อนขา้งผนัผวนโดยเฉพาะจากการท่ีรัฐบาลมีมาตรการ
กระตุน้เศรษฐกิจผ่าน “โครงการรถคนัแรก” ในปี 2555-2556 มีผลให้ตลาดรถยนต์ในประเทศเติบโตอย่างมากในช่วงเวลา
ดงักล่าวโดยยอดจาํหน่ายรถยนตสู์งถึง 1.4 ลา้นคนั และ 1.3 ลา้นคนัในปี 2555 และ 2556 ตามลาํดบั (เทียบกบัเฉล่ียในปี 2550-
2554 ท่ีมียอดขายเฉล่ียปีละ 0.7-0.75 ลา้นคนั) ประกอบกบัการส่งออกรถยนต์ยงัคงขยายตวัต่อเน่ืองจากการส่งออก Eco-car 
ตามเง่ือนไขของโครงการส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีผลให้ยอดส่งออกรถยนตเ์พ่ิมข้ึน
เป็นกว่า 1 ลา้นคนันับตั้งแต่ปี 2555 เป็นตน้มา และปริมาณการผลิตรถยนต์ของไทยในช่วงเวลาดงักล่าวเพ่ิมข้ึนมากและมี
ระดบัสูงเป็นประวติัการณ์ท่ี 2.46 ลา้นคนั ในปี 2556 อยา่งไรก็ตาม ในปี 2557-2559 การผลิตรถยนตข์องไทยลดลงมาอยูท่ี่ 2 
ลา้นคนั โดยมีสาเหตุหลกัจาการทรุดตวัรุนแรงของตลาดรถยนต์ในประเทศหลงัส้ินสุดโครงการรถคนัแรกท่ีเป็นการดึงอุป
สงค ์(Demend) ในอนาคต หรือความตอ้งการซ้ือรถยนตใ์นระยะ 3-4 ปีล่วงหนา้มารวมไวภ้ายในช่วงระยะเวลาโครงการฯ โดย
ยอดจาํหน่ายรถยนต์ลดลงมาอยู่ท่ีประมาณ 0.7-0.8 ลา้นคนัต่อปี และตลาดรถยนต์ภายในประเทศมีภาวะการแข่งขนัรุ่นแรง 
เห็นไดจ้ากส่วนแบ่งการตลาดของค่ายรถยนต์มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมาก โดย Toyota มีส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศ
ลดลงอยา่งมีนยัยะ สวนทางกบัค่ายรถยนตอ่ื์น ๆ ไดแ้ก่ Isuzu, Honda, Mitsubishi และ Nissan ท่ีมีส่วนแบ่งตลาดเพ่ิมข้ึน หลงัมี
การเปิดตวัรถยนตโ์มเดลใหม่ๆ ทั้ง Eco-car และ SUV เขา้มาแข่งขนัในตลาด 

แนวโนม้อุตสาหกรรม 

 แนวโน้มอุตสาหกรรมรถยนต์ 2563 – 2565 

        ปี 2563 อุตสาหกรรมรถยนต์มีแนวโน้มหดตวัรุนแรง ตามทิศทางเศรษฐกิจไทยท่ีคาดว่าจะหดตวัประมาณ 10% 
(คาดการณ์เดือนกรกฎาคม 2563) ผลจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทาํให้กาํลงัซ้ือของผูบ้ริโภคซบเซารุนแรง และ
ห่วงโซ่การผลิตรถยนตท์ั้งในและต่างประเทศชะงกังนั ปัญหาภยัแลง้ยงัซํ้ าเติม กาํลงัซ้ือของผูบ้ริโภคในต่างจงัหวดั จึงคาดวา่
ยอดจาํหน่ายรถยนตจ์ะหดตวัทั้งตลาด ในประเทศและตลาดส่งออก ขณะท่ีค่ายรถยนตปิ์ดโรงงานชัว่คราวในช่วงไตรมาส 2 
และทยอยลดกาํลงัการผลิตเพ่ือปรับสมดุลสต๊อก คาดวา่ปริมาณการผลิตรถยนตปี์ 2563 จะหดตวั 36.0-37.0% อยูท่ี่ 1.27-1.29 
ลา้นคนั อยา่งไรก็ตาม คาดว่า ปริมาณการผลิตจะกระเต้ืองข้ึนในปี 2564-2565 มาเติบโตเฉล่ีย 3.0-4.0% ต่อ ปี เป็น 1.32-1.33 
ลา้นคนัและ 1.36-1.38 ลา้นคนัตามลาํดบั ตามเศรษฐกิจท่ีทยอยฟ้ืนตวัจากการแพร่ระบาดของไวรัสคล่ีคลาย 
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         ดา้นความเส่ียงของอุตสาหกรรมรถยนตใ์นช่วง 3 ปีขา้งหนา้ จะมาจาก (1) กาํลงัซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีอาจฟ้ืนตวัชา้กวา่
คาดหากการระบาดของไวรัส COVID-19 คล่ีคลายไดช้า้ (2) ความไม่แน่นอนของนโยบายกีดกนัการคา้ระหวา่งสหรัฐฯ และ
จีนอาจกดดนัเศรษฐกิจประเทศคู่คา้ของไทย และ (3) ตลาดส่งออกสาํคญั เช่น ฟิลิปปินส์อาจข้ึนภาษีนาํเขา้รถยนตจ์ากไทยเพ่ือ
ตอบโตข้อ้พิพาททางการคา้ (กรณีไทยกล่าวหาฟิลิปปินส์สาํแดงราคาบุหร่ีนาํเขา้ตํ่าเกินจริง (WTO ตดัสินใหไ้ทยแพค้ดี) ) 

 
        สําหรับแนวโน้มในระยะยาว อุตสาหกรรมรถยนต์จะให้ความสําคญักบัการพฒันาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ซ่ึง
ภาครัฐกาํหนดเป้าหมายให้ไทย เป็นฐานการผลิตรถยนตไ์ฟฟ้าของภูมิภาควิจยักรุงศรีคาดว่าปริมาณการใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าใน
ไทยจะเติบโตอยา่งรวดเร็วภายในระยะเวลา 4-6 ปีผลจาก (1) การพฒันาแบตเตอร่ีลิเทียมไอออนทาํให้ราคาลดลงต่อเน่ือง12/ 
(ปี 2562 ราคาแบตเตอร่ีลิเทียมไอออนอยูท่ี่ 156 USD/kWh ลดลงจาก 1,200 USD/kWh ในปี 2553) และภายในปี 2565 ราคา
รถยนตไ์ฟฟ้าแบบแบตเตอร่ี (BEV) จะใกลเ้คียงรถยนตเ์คร่ืองยนตส์ันดาปภายใน (ICE) 13/ (2) ผูป้ระกอบการบางรายมีแผน 
ขยายการลงทุนผลิตรถยนตไ์ฟฟ้าและแบตเตอร่ีสําหรับรถยนต์ไฟฟ้า ส่งผลให้อุปทานในตลาดเพิ่มข้ึน (ภาพท่ี 10) และ (3) 
รัฐบาลตั้งเป้าเพ่ิมสัดส่วนปริมาณการ ผลิตยานยนตไ์ฟฟ้า (รถยนตไ์ฟฟ้าและรถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้า) เป็น 30% ของปริมาณการ
ผลิตยานยนต์ทั้งหมดในประเทศ ภายในปี 2573 นอกจากน้ี การพฒันา เทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคม 5G ท่ีมาเร็วกว่าคาด 
(ล่าสุด16 กุมภาพนัธ์ 2563 ภาครัฐจดัประมูลคล่ืนความถ่ี 5G และคาดวา่จะเร่ิมใชเ้ชิงพาณิชยป์ระมาณไตรมาส 3/2563) 14/ จะ
เป็นปัจจยัหนุนรองรับรถยนตร์ะบบขบัเคล่ือนอตัโนมติัท่ีอาจมีบทบาทเพ่ิมข้ึนในระยะต่อไป ปัจจุบนัการพฒันาเทคโนโลยี
ขบัเคล่ือนอตัโนมติั (Auto Pilot) ในรถยนตข์องไทยอยูใ่นช่วงตน้ระดบั 0-2 (ภาพท่ี 11) ส่วนรถ Tesla และ Audi A8 อยูร่ะดบั 
3 สําหรับระดับ 4ซ่ึงเป็นระดับสูงสุดอยู่ในช่วงทดลอง โดยบริษัท Waymo ของ Google และ Self-driving cars ของ Uber 
สําหรับประเด็นท่ีรัฐบาลควรใชก้ารสนับสนุน คือ การพฒันาสาธารณูปโภคพ้ืนฐานสําหรับ รถยนต์ไฟฟ้า เช่น สถานีชาร์จ
ไฟฟ้าซ่ึงยงัไม่ครอบคลุมทัว่ประเทศ และการพฒันาระบบโครงข่ายไฟฟ้าท่ีใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเช่ือมต่อผ่านมิเตอร์
อจัฉริยะ 15/ เพ่ือใหก้ารใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าสามารถรองรับระบบ Vehicle-to-Home (V2H) ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

         ปี 2563 อุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรมต่อเน่ืองมีแนวโน้มหดตวัรุนแรง ผลจากการแพร่ระบาดของไวรัส 
COVID-19ขณะท่ีปี 2564-2565 เศรษฐกิจ จะฟ้ืนตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทาํให้คาดว่าผูผ้ลิตรถยนต์จะประคบัประคองผล
ประกอบการใหเ้ติบโตได ้ขณะท่ีตวัแทนจาํหน่ายรถยนตใ์หม่ ผลประกอบการ ทยอยกระเต้ืองข้ึนบา้งในปี 2564-2565 

         ผูผ้ลิตรถยนต:์ คาดผลประกอบการปี 2563 จะหดตวัรุนแรง ก่อนทยอยฟ้ืนตวัในปี 2564-2565 ทั้งตลาดในประเทศ
และตลาดส่งออก 

         ผูผ้ลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถปิกอพัขนาด 1 ตนั ปี 2563 ได้รับผลกระทบจากห่วงโซ่การผลิตหยุดชะงกั
ชัว่คราวโดยเฉพาะในช่วงคร่ึงปีแรก รวมถึงกาํลงัซ้ือซบเซาทัว่โลก จึงคาดวา่ยอดจาํหน่ายในประเทศและตลาดส่งออกจะหด
ตวัรุนแรง อยา่งไรก็ตาม ผลประกอบการมีแนวโนม้กระเต้ืองข้ึนใน ปี 2564-2565 โดยไดปั้จจยัหนุนจากภาวะเศรษฐกิจทยอย
ฟ้ืนตวั การเติบโตของธุรกิจคา้ปลีกออนไลน์หนุนความตอ้งการรถปิกอพั และการเปิดตวัรถยนต ์โมเดลใหม่โดยเฉพาะรถยนต์
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ไฟฟ้าช่วยกระตุน้ตลาดต่อเน่ือง ดา้นตลาดส่งออกจะขยายตวัโดยเฉพาะการส่งออกรถยนตอ์เนกประสงค ์(PPV และ SUV) 
และรถยนตน์ัง่ขนาดใหญ่ซ่ึงเป็นเซ็กเมนตท่ี์ไดรั้บความนิยมต่อเน่ือง 

         ผูผ้ลิต/ประกอบรถบรรทุก รถพ่วง และรถก่ึงพ่วง ไดอ้านิสงส์จากโครงการลงทุนพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานอย่าง
ต่อเน่ืองของภาครัฐ ผนวกกบัความ ตอ้งการรถบรรทุกจะปรับดีข้ึนตามการเติบโตของธุรกิจ โลจิสติกส์ และมีโอกาสขยาย
ตลาดส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบา้นท่ีเศรษฐกิจเติบโตต่อเน่ือง และมีแผนลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

         ผูผ้ลิตยานยนต์ขนาดใหญ่เพ่ือการโดยสาร (รถบสั) คาดว่าจะฟ้ืนตวัตามธุรกิจท่องเท่ียวและธุรกิจขนส่งโดยสาร
เอกชนในปี 2564-2565 รวมทั้ งความ ตอ้งการรถโดยสารประจาํทางของภาครัฐ (ขสมก.) และการทยอยปรับเปล่ียนรถตู ้
โดยสารเป็นรถไมโครบสัตามมาตรการรัฐ ขณะท่ีตลาดส่งออกมีแนวโนม้ ขยายตวัโดยเฉพาะตลาดอาเซียน 

         ตวัแทนจาํหน่ายรถยนตใ์หม่ (รถยนตน์ัง่และรถปิกอพั) และผูน้าํเขา้รถยนตอ์ยา่งเป็นทางการ คาดวา่ผลประกอบการ
ยงัไม่ดีนกั จากกาํลงัซ้ือ ผูบ้ริโภคชะลอตวั แมจ้ะมีความตอ้งการซ่อมบาํรุงรถยนตต์ามอาย/ุระยะทาง แต่ยงัมีความเส่ียงจากผูใ้ช้
รถบางส่วนอาจเปล่ียนไปใชบ้ริการจากอู่ซ่อม รถยนตท์ัว่ไปซ่ึงมีค่าใชจ่้ายตํ่ากวา่ (โดยเฉพาะรถยนตท่ี์ซ้ือในโครงการรถคนั
แรกมีจาํนวนราว 1.1 ลา้นคนั และมีอายุ 7-8 ปี) นอกจากน้ี นโยบายของค่าย รถยนตท่ี์กาํหนดให้ตวัแทนจาํหน่ายตอ้งลงทุน
ปรับปรุงโชวรู์มและศนูยบ์ริการใหไ้ดม้าตรฐานทาํใหผู้ป้ระกอบการมีตน้ทุนเพ่ิมข้ึน 

         ผูจ้าํหน่ายยานยนตช์นิดรถบรรทุกและยานยนตห์นกัอ่ืนๆ : ผลประกอบการปี 2563 มีแนวโนม้หดตวัรุนแรง แต่จะ
เร่ิมฟ้ืนตวัในปี 2564-2565 จากความคืบหนา้ของการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานของรัฐ และความตอ้งการขนส่งสินคา้จากการ
พฒันาเส้นทางคมนาคมใหม่ๆ ทั้งในประเทศและเช่ือมโยงกบั ประเทศใกลเ้คียง รวมทั้งการเติบโตของธุรกิจคา้ปลีกออนไลน์
และธุรกิจโลจิสติกส์ช่วยใหมี้ความตอ้งการรถบรรทุกเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะรถบรรทุกขนาด 2 ตนั และรถบรรทุก 6 ลอ้ ประกอบ
กบัผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีธุรกิจบริการแบบครบวงจร เช่น การจาํหน่ายอะไหล่ การซ่อมบาํรุง การจาํหน่ายรถมือสอง 
สินเช่ือ เช่าซ้ือ เป็นตน้ ช่วยประคบัประคองธุรกิจไดร้ะดบัหน่ึง 

         ผูน้าํเขา้รถยนตอิ์สระ (เกรยม์าร์เกต็) : เผชิญความยากลาํบากในการดาํเนินธุรกิจ ผลจากการแข่งขนัท่ีรุนแรงทั้งจากผู ้
จาํหน่ายอยา่งเป็นทางการ และผูน้าํเขา้รถยนต์อิสระ ขณะท่ีภาครัฐยงัคงใชม้าตรการเขม้งวดในการนาํเขา้รถยนต์ใหม่จากผู ้
นาํเขา้อิสระ มีผลใหต้น้ทุนของผูป้ระกอบการอยูใ่น ระดบัสูงไม่สามารถแข่งขนัดา้นราคากบัตวัแทนจาํหน่ายอยา่งเป็นทางการ
ได ้ประกอบกบัการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทาํให้ผูป้ระกอบการเร่งปรับตวัเพ่ือ ลดความเส่ียงจากภาวะขาดทุน อาทิ ลด
ขนาดธุรกิจ จาํหน่ายรถยนต์ราคาไม่แพงเพ่ือลดตน้ทุน และลดราคาจาํหน่ายเพ่ือระบายสต๊อก สําหรับผูป้ระกอบการ ท่ีมี
ศกัยภาพมีแนวโน้มลงทุนศูนยซ่์อมเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลูกคา้ และช่วยเพ่ิมรายไดจ้ากการบริการหลงัการขายและ
จาํหน่ายอะไหล่ 

         เต็นท์รถมือสอง: รายไดจ้ากการจาํหน่ายหดตวัรุนแรงในปี 2563 แต่จะกระเต้ืองข้ึนบา้งในปี 2564-2565 อยา่งไรก็
ตาม  การแข่งขันท่ี รุนแรงและ อุปทานรถยนต์ท่ี มีมาก  และคาดว่าจะเพ่ิมข้ึนในปี  2563-2565 จะเป็นปัจจัยกดดันผล
ประกอบการ ภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซา การแข่งขนัดา้นราคาของรถใหม่ ในตลาด และผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง (โดยเฉพาะบริษทัขา้มชาติ บริษทัในเครือของค่ายรถ และแพลตฟอร์มตลาดซ้ือขายรถยนต ์มือสองออนไลน์) 
จะกดดนัอตัรากาํไรของผูป้ระกอบการ 



            

 
 

31 
 

ข้อมลูและรูปภาพจาก : แนวโน้มธุรกิจและอุตสาหกรรมไทยปี 2563-2565 อุตสาหกรรมรถยนต์ | วิจัยกรุงศรี 

 บริษทัฯ ไดด้าํเนินการก่อสร้างโรงงานร่วมทุนแห่งใหม่ในประเทศกมัพูชาเม่ือ 15 กรกฎาคม 2558 โดยโรงงาน
แห่งน้ีเป็นโรงงานตดัเยบ็เบาะรถยนต ์มูลค่า 250 ลา้นบาทตั้งอยูใ่นเขตเศรษฐกิจพิเศษปอยเปต นิคมอุตสาหกรรม Sanco SEZ 
ซ่ึงบริษทัถือหุ้นในสัดส่วน 25% ร่วมกบั บริษทั เอ็นเอชเค สปริง จาํกดั (ประเทศไทย) โดยบริษทัตั้งเป้าท่ีจะขยายกาํลงัการ
ผลิตใหสู้งกวา่ 1 ลา้นคนัต่อปีภายใน 2562 
 โรงงานเบาะรถยนต์แห่งน้ีตั้ งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษปอยเปต ห่างจากชายแดนไทย-กมัพูชา เพียง 6 กิโลเมตร
เท่านั้น ทาํให้สะดวกมากในการส่งกลบัเขา้มาในประเทศไทย และเหมาะท่ีจะส่งออกไปยงัต่างประเทศอีกดว้ย ซ่ึงเรามีแผนท่ี
จะพฒันากาํลงัการผลิตร่วมกบัพนัธมิตรรายอ่ืนอยา่งต่อเน่ือง 

            ภาวะการณ์แข่งขนั 
 เน่ืองจากในปัจจุบนั ตลาดแรงงานในประเทศจีนและเวียดนามมีอตัราค่าจา้งท่ีถูกกว่าในประเทศไทยส่งผลให้

สินคา้ราคาถูกจากประเทศดงักล่าวไดเ้ขา้มาแข่งขนัในตลาดโลกเพ่ิมมากข้ึนในหลายอุตสาหกรรม และธุรกิจฟอกหนงัก็เป็น
อีกหน่ึงธุรกิจท่ีไดรั้บผลกระทบจากสินคา้ราคาถูกจากประเทศจีนเช่นกนั ไม่วา่จะเป็น เฟอร์นิเจอร์หนงั  หนงัสัตวฟ์อก  เคร่ือง
หนงัต่างๆ ทาํให้การดาํเนินธุรกิจในปัจจุบนัมีความยากลาํบากเพิ่มมากข้ึน และบริษทัส่วนใหญ่ไดห้ันมาใชก้ลยทุธ์ดา้นราคา
ในการแข่งขนัเพ่ิมมากข้ึน  ทาํให้อตัรากาํไรลดลง ซ่ึงผลกระทบดงักล่าวบริษทัในฐานะผูผ้ลิตหนงัฟอก เฟอร์นิเจอร์หนงั และ
ของเล่นสัตวเ์ล้ียง ก็ไดรั้บผลกระทบดว้ยเช่นกนั ทาํให้บริษทัมีการทบทวนนโยบายการดาํเนินธุรกิจใหม่ โดยหันไปพฒันา
และผลิตเบาะหนงัสาํหรับรถยนตแ์ละเคร่ืองตกแต่งท่ีทาํมาจากหนงัซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีตอ้งใชค้วามชาํนาญในการผลิตและสินคา้มี
คุณภาพท่ีสูงข้ึน เพ่ือเป็นการสร้างความแตกต่างให้กบัตวัสินคา้ของบริษทั และยงัสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและอตัรากาํไรท่ี
สูงข้ึนใหก้บัสินคา้ของบริษทัดว้ยประกอบกบัการแข่งขนัในธุรกิจเบาะหนงัสาํหรับรถยนตน้ี์ยงัไม่รุนแรงมากนกั เน่ืองจากเป็น
สินคา้ท่ีตอ้งใชค้วามชาํนาญในการผลิต และมีมาตรฐานในเร่ืองของคุณภาพท่ีค่อนขา้งสูงและตอ้งใชเ้วลานานก่อนท่ีลูกคา้จะ
ยอมรับในคุณภาพสินคา้ของบริษัท แต่หากว่าบริษทัสามารถพฒันาสินคา้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของ
บริษทัผูผ้ลิตรถยนตแ์ละไดรั้บความไวว้างใจให้เป็นผูผ้ลิตเบาะหนงัและช้ินส่วนหนงัสาํหรับรถยนตใ์ห้กบับริษทัผลิตรถยนต์
แลว้ โอกาสท่ีลูกคา้จะเปล่ียนไปใชผู้ผ้ลิตเบาะหนงัรายอ่ืนก็เป็นไปไดย้าก เน่ืองจากการท่ีบริษทัผลิตรถยนตจ์ะเปล่ียนผูผ้ลิต
สินคา้ในแต่ละคร้ังนั้นจะใชเ้วลาค่อนขา้งมากเพราะตอ้งทาํการตรวจสอบคุณภาพสินคา้และมาตรฐานการผลิต เพ่ือให้เกิด
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ความมัน่ใจว่าบริษทันั้นๆสามารถผลิตสินคา้ให้ไดต้ามความตอ้งการ ทาํให้ผูท่ี้สามารถเขา้มาแข่งขนัในอุตสาหกรรมน้ีมีไม่
มากนัก บริษทั ในฐานะท่ีเป็นผูผ้ลิตเบาะหนัง และช้ินส่วนหนังสําหรับรถยนต์รายใหญ่ของประเทศก็ใช้ระยะเวลานาน
พอสมควรในการท่ีจะผลิตสินคา้ให้ไดคุ้ณภาพ และมีมาตรฐานเป็นท่ีไวว้างใจของลูกคา้ท่ีเป็นบริษทัผลิตรถยนต์ทั้ งของ
ประเทศญ่ีปุ่น และสหรัฐอเมริกา ทั้งน้ีสถานะของบริษทัในอุตสาหกรรมการผลิตเบาะหนงัและช้ินส่วนหนงัสาํหรับรถยนตจ์ะ
มีอยู ่2 สถานะ คือ Tier 1 และ Tier 2 ซ่ึงมีสถานะแตกต่างกนักคื็อ  

 Tier 1  คือ การท่ีบริษทัมีสถานะเป็นผูผ้ลิตเบาะหนงัและช้ินส่วนหนงัสาํหรับรถยนตส่์งมอบใหก้บับริษทัผูผ้ลิต
รถยนตโ์ดยตรง ดงันั้น หากเป็นในกรณีน้ี ลกูคา้ของบริษทักจ็ะไดแ้ก่ บริษทัผูผ้ลิตรถยนตต่์างๆ 

 Tier 2  คือ การท่ีบริษทัมีสถานะเป็นผูผ้ลิตเบาะหนงัและช้ินส่วนหนงัสาํหรับรถยนตส่์งมอบใหแ้ก่บริษทัท่ีเป็น
ผูผ้ลิตเบาะหนังและช้ินส่วนหนังสําหรับรถยนต์ให้กบับริษทัผูผ้ลิตรถยนต์อีกต่อหน่ึง ไม่ไดเ้ป็นการผลิตให้
โดยตรง ดงันั้นลูกคา้ของบริษทัในกรณีน้ี จะไดแ้ก่ บริษทัท่ีเป็นตวัแทนผลิตเบาะหนงัและช้ินส่วนหนงัสาํหรับ
รถยนตใ์หก้บับริษทัผูผ้ลิตรถยนต ์

โดยในปัจจุบนัการผลิตเบาะหนงัและช้ินส่วนหนงัสาํหรับรถยนตเ์กือบทั้งหมดของบริษทัจะทาํการผลิตใหก้บับริษทั
ท่ีเป็นผูผ้ลิตเบาะรถยนตเ์พ่ือจาํหน่ายให้กบับริษทัผูผ้ลิตรถยนตต่์างๆอีกต่อหน่ึง (ไม่ไดเ้ป็นการผลิตให้กบับริษทัผลิตรถยนต์
โดยตรง) ยกเวน้การผลิตเบาะหนงัและช้ินส่วนหนงัสาํหรับรถยนตใ์หก้บั ฮอนดา้ ซ่ึงบริษทัมีสถานะเป็น Tier 1 

ทั้งน้ี เน่ืองจากบริษทัเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายใหก้บัลูกคา้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทาํใหคู้่แข่งขนัทางธุรกิจของ
บริษทัมีทั้ งในส่วนของ บริษทัในประเทศ และต่างประเทศ โดยคู่แข่งขนัภายในประเทศไดแ้ก่ บริษทั Eagle Ottawa  และ 
บริษทั อินเตอร์ไฮด์ จาํกดั (มหาชน) สําหรับตลาดต่างประเทศไดแ้ก่ บริษทั Eagle Otiawa,  บริษทั  Midori Anzen,  บริษทั 
Hokuyo และ บริษทั Garden Stage ซ่ึงมีขนาดใหญ่กว่าบริษทั ทาํให้ศกัยภาพการแข่งขนัของบริษทักบัคู่แข่งในตลาดโลกยงั
เป็นรองคู่แข่งอยู ่  อยา่งไรกต็าม บริษทัยงัคงผลิตสินคา้ประเภทอ่ืนของบริษทัต่อไป แมว้า่จะมีการแข่งขนัดา้นราคาสูง แต่เพ่ือ
เป็นการรักษาฐานลูกคา้เดิมซ่ึงดาํเนินธุรกิจกบับริษทัมานานแลว้รวมทั้งยงัเป็นการกระจายแหล่งท่ีมาของรายไดข้องบริษทัอีก
ทางหน่ึง หากวา่ในอนาคตอุตสาหกรรมรถยนตมี์อตัราการเติบโตท่ีลดลงและมีการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน 

        ศกัยภาพการแข่งขนั 

เน่ืองจากบริษทัเป็นผูผ้ลิตและประกอบธุรกิจฟอกหนงัมาเป็นเวลานานกวา่ 46 ปี ส่งผลทาํให้บริษทัมีประสบการณ์
และความเช่ียวชาญสามารถผลิตหนงัสัตวฟ์อกซ่ึงเป็นวตัถุดิบเร่ิมตน้ในการผลิตสินคา้ประเภทอ่ืนของบริษทัใหมี้คุณภาพและ
ไดม้าตรฐานตามความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงจากการท่ีบริษทัเป็นผูผ้ลิตวตัถุดิบเร่ิมตน้ในการผลิตสินคา้ของบริษทัเอง ทาํให้
บริษทัสามารถควบคุมคุณภาพสินคา้ และตน้ทุนในการผลิตสินคา้ของบริษทัไดดี้ยิ่งข้ึน ประกอบกบัช่ือเสียงในอดีตท่ีผา่นมา
ของบริษทัเป็นท่ียอมรับของลูกคา้และมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ทาํให้สินคา้ของบริษทัสามารถแข่งขนักบัผูป้ระกอบการ
อ่ืนได ้โดยเฉพาะอยา่ งยิง่สินคา้เบาะหนงัรถยนตซ่ึ์งเป็นสินคา้ท่ีสร้างรายไดห้ลกัใหก้บับริษทัและเป็นสินคา้ท่ีตอ้งการคุณภาพ
และมาตรฐานในการผลิตท่ีสูง ดงันั้นจึงเป็นการยากท่ีผูผ้ลิตเบาะหนงัรถยนตร์ายหน่ึงรายใดจะไดรั้บความเช่ือถือและไวว้างใจ
ให้เป็นผูผ้ลิตเบาะหนงัให้กบัผูผ้ลิตรถยนตต่์างๆ ซ่ึงในส่วนของบริษทันั้น ในปัจจุบนัคุณภาพสินคา้ของบริษทัเป็นท่ียอมรับ
ของลูกคา้ ซ่ึงไดแ้ก่ บริษทัผูผ้ลิตรถยนตข์องญ่ีปุ่น และอเมริกา และบริษทัผูผ้ลิตเบาะรถยนตใ์ห้กบัผูผ้ลิตรถยนตต่์างๆไดใ้ห้
ความไวว้างใจและยอมรับในคุณภาพสินคา้ของบริษทัทาํใหโ้อกาสท่ีบริษทัจะสูญเสียลกูคา้กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนตไ์ปใหก้บั
คู่แข่งนั้นเป็นไปไดย้ากเน่ืองจากหากบริษทัผูผ้ลิตเหล่านั้นตอ้งการจะเปล่ียนแหล่งวตัถุดิบใหม่จะตอ้งมีการตรวจสอบคุณภาพ
สินคา้เป็นอยา่งดีและตอ้งใชร้ะยะเวลานานพอสมควรจึงจะไวว้างใจและมีค่าใชจ่้ายเกิดข้ึนเป็นจาํนวนมาก ดว้ยเหตุผลดงักล่าว
โดยปกติแลว้บริษทัผูผ้ลิตเบาะรถยนตใ์หก้บัผูผ้ลิตรถยนตต่์างๆ หรือบริษทัผูผ้ลิตรถยนต ์ไม่นิยมท่ีจะเปล่ียนผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบ
บ่อยคร้ังนกั 
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 การจัดหาผลติภัณฑ์กลุ่มผลติภัณฑ์หนัง 

 นโยบายการผลติ 
        -  เลือกใชว้ตัถุดิบท่ีสามารถจดัหาไดใ้นกลุ่มประเทศเอเชีย และประเทศใกลเ้คียง เช่น ออสเตรเลีย,  
      เวยีดนาม 
        -  ลดความสูญเสีย เพ่ิมประสิทธิผลการผลิต เพ่ือส่งมอบสินคา้คุณภาพและตรงเวลาใหก้บัลูกคา้ 

 สัดส่วนกาํลงัการผลติ และอตัราการใช้กาํลงัการผลติ ปี 2562 

ผลติภัณฑ์ 
หนังสัตว์ฟอก

(ฟุต/เดอืน) 

ของเล่นสัตว์เลีย้ง 
เฟอร์นิเจอร์

หนัง 
(ช้ิน/เดอืน) 

เบาะรถยนต์
(คนั/เดอืน) 

Rawhides Munchy ผลติภัณฑ์กึง่
สําเร็จรูป
(ตัน/เดอืน) 

กระดูกผูก
(ตัน/เดอืน) 

กระดูกอดั
(ตัน/เดอืน) 

หนังสัตว์บด
(ตัน/เดอืน) 

กาํลงัการผลิตเตม็ท่ี 2,000,000 30 30 60 80 7,500 24,000 
ปริมาณการผลิตจริง 1,200,000 25 20 70 70 6,500 15,000 
สัดส่วนการใชก้าํลงัการผลิต 60% 83% 66% 116% 87% 87% 63% 

 สัดส่วนกาํลงัการผลติ และอตัราการใช้กาํลงัการผลติ ปี 2563 

ผลติภัณฑ์ 
หนังสัตว์ฟอก

(ฟุต/เดอืน) 

ของเล่นสัตว์เลีย้ง 
เฟอร์นิเจอร์

หนัง 
(ช้ิน/เดอืน) 

เบาะรถยนต์
(คนั/เดอืน) 

Rawhides Munchy ผลติภัณฑ์กึง่
สําเร็จรูป
(ตัน/เดอืน) 

กระดูกผูก
(ตัน/เดอืน) 

กระดูกอดั
(ตัน/เดอืน) 

หนังสัตว์บด
(ตัน/เดอืน) 

กาํลงัการผลิตเตม็ท่ี 2,000,000 20 20 40 80 6,500 20,000 
ปริมาณการผลิตจริง 650,000 18 15 35 50 5,525 14,000 
สัดส่วนการใชก้าํลงัการผลิต 32.5% 90% 75% 88% 63% 85% 80% 
 

 วตัถุดบิทีสํ่าคญัต่อการผลติ 

  สาขาฟอกหนัง  : วตัถุดิบท่ีสําคัญต่อการผลิต  คือ หนังโค และเคมีภัณฑ์ โดยมีแหล่งท่ีมาทั้ งในและ
ต่างประเทศซ่ึงไม่มีปัญหาในการจดัหาวตัถุดิบ   โดยวตัถุดิบหนงัมีปัจจยัท่ีสาํคญั คือ ราคา และแหล่งวตัถุดิบท่ีน่าเช่ือถือ
ทั้งในดา้นของคุณภาพและนํ้าหนกั  จาํนวนผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบนั้นมีอยูม่ากมายทัว่โลก โดยวตัถุดิบหนงัส่วนใหญ่จะซ้ือกบั
ผูผ้ลิตหนงัเคม็ท่ีมีโรงงานฆ่าสัตวเ์อง หรือโรงงานท่ีซ้ือหนงัดิบมาหมกัเกลือ หรือดองเกลือเอง  ซ่ึงมีอยูป่ระมาณ 10 ราย 
ในส่วนของเคมีภณัฑมี์อยูป่ระมาณ 10 ราย 

  สาขาของเล่นสัตวเ์ล้ียง  : วตัถุดิบท่ีสําคญัต่อการผลิต กาวววั และ กาวควายท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศ และ
ในประเทศ รวมทั้งการแปรรูปวตัถุดิบหนงัหมูท่ีนาํมาประยกุตใ์ชแ้ทน (ตวั, ไส้, เปลือก, บด) ใหไ้ดค้รบทุกกระบวนการ 
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 สัดส่วนการส่ังซ้ือวตัถุดบิ 
 สาขาฟอกหนัง         

วตัถุดบิ 
2561 2562 2563 

นําเข้าจาก 
มูลค่าบาท ร้อยละ     มูลค่าบาท ร้อยละ มูลค่าบาท ร้อยละ 

หนังโค 
   - นาํเขา้จากต่างประเทศ 
 
   - ในประเทศ 

 
371.43 

 
93.99 

 
80 

 
20 

 
232.96 

 
3.95 

 
98 

 
2 

 
121.77 

 
35.48 

 
77.44 

 
22.56 

 
ออสเตรเลีย,อเมริกา,ชิลี,เวยีดนาม
ฝร่ังเศส, เยอรมนั, อาเจนติน่า 

เคมภีัณฑ์ 
   - นาํเขา้จากต่างประเทศ 
 
   - ในประเทศ 

 
197.13 

 
109.83 

 
64 

 
26 

 
154.48 

 
72.03 

 
68 

 
32 

 
129.79 

 
61.23 

 
67.94 

 
32.06 

 
สิงคโปร์,เยอรมนั,จีน,อินเดีย, 
เซาทแ์อฟริกา,อิตาล่ี 

รวม 772.38  463.42  348.27   

  สาขาของเล่นสัตว์เลีย้ง, สาขาเฟอร์นิเจอร์ และ สาขาเบาะรถยนต์ 
        สัดส่วนการสั่งซ้ือวตัถุดิบส่วนใหญ่จะสั่งซ้ือวตัถุดิบจากโรงฟอกหนงัของบริษทัฯ เอง  

 สัญญาซ้ือ – ขาย 
  หนงัโค  : เป็นสัญญาท่ีไม่มีการผูกมัดอายุของสัญญา จองปริมาณได้แต่ไม่ยืนราคา 
     ราคาตามสภาวะเศรษฐกิจโลกแต่จะระบุเร่ืองคุณภาพของเกรดสินคา้,ขนาด 
     ปริมาณเง่ือนไขเวลาการส่งมอบ 
 เคมีภณัฑ ์ : กาํหนดเร่ืองคุณภาพของสินคา้ และการส่งมอบ ราคาเจรจาตั้งแต่เบ้ืองตน้ 

   และการยนืราคาของเคมีภณัฑจ์ะอยูร่ะหวา่ง 1 ปี 

 ปัญหาการขาดแคลนวตัถุดบิ 
  ท่ีผา่นมาบริษทั ไม่เคยประสบปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบและเคมีภณัฑ์แต่อยา่งใด  แต่ในส่วนของหนงั
โคจะมีปัญหาบา้งจากความผนัผวนในเร่ืองของราคาอนัเน่ืองมาจาก  Demand/Supply  ตามฤดูกาล หรือโรคระบาดในสัตว ์
เป็นตน้ สาํหรับของเล่นสัตวเ์ล้ียง กาวววั และกาวควายท่ีใชใ้นปัจจุบนัอาจจะมีปริมาณลดลง  

 ผู้จัดจําหน่าย 
  บริษทัไม่มีการซ้ือสินคา้จากผูจ้ดัจาํหน่ายรายใดเกิน 30% ของยอดซ้ือวตัถุดิบรวมทั้งน้ีโดยส่วนใหญ่จะ
เป็น การซ้ือเฉล่ียกนัไป เพ่ือรักษาผูจ้ดัจาํหน่ายไวร้ะดบัหน่ึง  และเป็นการกระจายความเส่ียงในเร่ืองการจดัหาวตัถุดิบของ
บริษทั  แต่ทั้งน้ีบริษทัจะดูเร่ืองของราคา คุณภาพ และความตรงต่อเวลาในการส่งมอบดว้ย ประกอบกบัผูจ้ดัจาํหน่ายท่ี
บริษทัซ้ือวตัถุดิบดว้ยนั้น จะมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูบ้ริหารของบริษทั เน่ืองจากทาํการซ้ือขายกนัมาเป็นเวลานานทาํใหท่ี้
ผา่นมาในอดีตบริษทัไม่เคยประสบปัญหาเร่ืองขาดแคลนวตัถุดิบ  

 ความเป็นไปได้ทีจ่ะมสิีนค้าทดแทน 
  ตลาดสินคา้ในปัจจุบนั  ยงัไม่มีสินคา้ตวัใดสามารถทดแทนสินคา้ท่ีเป็นหนงัแทไ้ด ้ ถึงแมใ้นปัจจุบนัจะมี
การพฒันาเร่ือง  PVC SOLE  ให้เขา้มาแทนท่ี  แต่ก็ไม่สามารถทดแทนได ้ เน่ืองจากคุณสมบติัของตวัสินคา้เองท่ีมีความ
เป็นธรรมชาติ เช่น คุณภาพสวยงาม, ทนทาน, อายกุารใชง้านคงทน, ทาํความสะอาดง่าย เป็นตน้ 
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 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
  ปัจจยัสําคญัของโรงงานฟอกหนัง  คือ นํ้ าเสีย  โดยนํ้ าเสียจากกระบวนการผลิต  จะไดรั้บการบาํบดัก่อน
ปล่อยท้ิง  โดยผา่นระบบบาํบดันํ้าเสียกลางท่ีบริษทัตั้งอยู ่ ในท่ีน้ีคือ  เขตอุตสาหกรรมฟอกหนงั  กม.30  และกากโครเมียม
ท่ีไดรั้บจากกระบวนการบาํบดัจะถูกแยกออก  และนําไปฝังกลบท่ีศูนยค์วบคุมมลพิษ   นอกจากน้ี  วตัถุดิบท่ีเหลือใช ้ 
ไดแ้ก่ เศษหนงั  สามารถขายไดท้ั้งหมด อยา่งไรก็ตามปัจจุบนับริษทัไดมี้การผลิตหนงั Chrome-free เพ่ือลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 

 งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบของกลุ่มผลติภัณฑ์หนัง 

ลกัษณะผลติภัณฑ์ กลุ่มลูกค้า สถานะ จํานวนเงนิ  (บาท) วนัทีค่าดว่าจะส่งมอบ 

1.ผลิตภณัฑห์นงัสัตวฟ์อก   ในประเทศ 
  ในประเทศ 
  ในประเทศ 

ไดรั้บใบสั่งซ้ือ 
ไดรั้บใบสั่งซ้ือ 
ไดรั้บใบสั่งซ้ือ 

4,724,000.00 
5,665,000.00 
5,795,000.00 

  เดือนมกราคม 2564 
  เดือนกมุภาพนัธ์ 2564 
  เดือนมีนาคม 2564 

2.ผลิตภณัฑข์องเล่นสัตวเ์ล้ียง   ต่างประเทศ 
  ในประเทศ 
  ต่างประเทศ 
  ในประเทศ 
  ต่างประเทศ 
  ในประเทศ 

ไดรั้บใบสั่งซ้ือ 
ไดรั้บใบสั่งซ้ือ 
ไดรั้บใบสั่งซ้ือ 
ไดรั้บใบสั่งซ้ือ 
ไดรั้บใบสั่งซ้ือ 
ไดรั้บใบสั่งซ้ือ 

3,429,009.50 
6,966,214.81 
4,078,150.03 
1,873,013.00 

861,920.12 
36,440.00 

  เดือนมกราคม 2564 
  เดือนมกราคม 2564 
  เดือนกมุภาพนัธ์ 2564 
  เดือนกมุภาพนัธ์ 2564 
  เดือนมีนาคม 2564 
  เดือนมีนาคม 2564 

3.ผลิตภณัฑเ์ฟอร์นิเจอร์หนงั   ต่างประเทศ 
  ในประเทศ 
  ตวัแทนจาํหน่าย 

ส่งครบ 100% 
ส่งครบ 100% 
ส่งครบ 100% 

  

4. ผลิตภณัฑเ์บาะและช้ินส่วน
หนงัสาํหรับรถยนต ์

  ต่างประเทศ 
  ในประเทศ 
  ตวัแทนจาํหน่าย 

ส่งครบ 100% 
ส่งครบ 100% 
ส่งครบ 100% 

  

รวมทั้งส้ิน 33,428,747.46  
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2.2  กลุ่มธุรกจิพลงังาน  

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

 ลกัษณะผลติภัณฑ์ 

  กลุ่มธุรกจิพลงังาน 

 ในปีท่ีผา่นมาบริษทัสนใจในธุรกิจพลงังานทดแทนและไดท้าํการศึกษาหลายโครงการ เช่น พลงังานไฟฟ้าจากขยะ, 
พลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย,์ พลงังานไฟฟ้าเช้ือเพลิงชีวมวล ฯลฯ และเห็นวา่การลงทุนในธุรกิจพลงังานมีการเติบโตอยา่ง
ต่อเน่ืองและมัน่คงเป็นการสร้างรายไดท่ี้มีเสถียรภาพแบบต่อเน่ืองช่วยกระจายความเส่ียงจากธุรกิจอุตสาหกรรมฟอกหนัง
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและผลตอบแทนในระยะยาว ซ่ึงถา้ศึกษาแลว้มีความเป็นไปไดก้จ็ะเดินหนา้ทาํธุรกิจน้ีเพ่ือสร้างรายได้
ใหก้บับริษทัต่อไป  

 โดยเม่ือสิงหาคม 2559 ท่ีผา่นมา บริษทัไดจ้ดัโครงสร้างและการบริหารงานของบริษทัในกลุ่มพลงังานแยกออกจาก
บริษทัชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เน่ืองจากธุรกิจดา้นพลงังานน้ีมีการบริหารงานท่ีแตกต่างไปจากธุรกิจเดิมของ
บริษทัซ่ึงการลงทุนจะเน้นการลงทุนโดยร่วมกบัพนัธมิตรท่ีมีความชาํนาญในพลงังานทดแทนแต่ละประเภทและลงทุนใน
บริษทัท่ีสามารถพฒันาและต่อยอดธุรกิจเพ่ือเป็นฐานการผลิตเช้ือเพลิงให้แก่บริษทัท่ีประกอบกิจการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า
ในอนาคต    

 1.   ธุรกจิส่งออกช้ินไม้สับ  
   -  ในปี 2559 บริษทัมีรายไดจ้ากกลุ่มธุรกิจพลงังานจาก บริษทั ชยัวฒันาเอก็พอร์ตจาํกดั ซ่ึงประกอบกิจการส่งออก
ช้ินไมส้ับเท่านั้น  โดย บริษทัเขา้ร่วมลงทุนกบับริษทั แกว้ลาํดวน กรุ๊ป จาํกดั ดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการผลิต และจาํหน่ายช้ินไม้
สับจากไมย้คูาลลิปตสั ซ่ึงเปลือกไมท่ี้เหลือจากกระบวนการผลิต สามารถนาํไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงสําหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลได ้
โดยเป็นการดาํเนินธุรกิจส่งออกช้ินไมส้ับจากไมย้คูาลิปตสัไปยงัต่างประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศญ่ีปุ่น จีน  เป็นตน้ และกลุ่มลูกคา้
ส่วนใหญ่เป็นประเภทโรงงานผลิตเยือ่กระดาษ  นอกจากนั้น บริษทัไดก้าํหนดเป้าหมายทางธุรกิจทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
สาํหรับการดาํเนินการโครงการดงักล่าวโดยนาํผลพลอยไดจ้ากกระบวนการผลิตช้ืนไมส้ับจากไมย้คูาลิปตสัซ่ึงกคื็อเปลือกไม ้
และเศษไม ้ เศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร มาเป็นเช้ือเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าจากเศษไม ้และไมส้ับ ขนาด 9.5 เมกะวตัต ์มี
วตัถุประสงค์เพ่ือทาํการพฒันาระบบการผลิตไฟฟ้าจากเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร อน่ึง โครงการน้ีเป็นโครงการผลิต
ไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer : VSPP) ไฟฟ้าท่ีโครงการผลิตไดจ้ะส่งเขา้เครือข่าย
สายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การดาํเนินงานของโครงการน้ีเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลท่ีใหก้ารส่งเสริมให้มี
ผูผ้ลิตไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (VSPP) เขา้มามีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้า  และส่งเสริมให้มีการใชท้รัพยากร
ภายในประเทศอยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยนื อีกทั้งยงัลดการพ่ึงพาการผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงเชิงพาณิชย ์(เช้ือเพลิงฟอสซิล
ต่างๆ)  และทดแทนการผลิตไฟฟ้าท่ีใชเ้ช้ือเพลิงจากถ่านหิน ซ่ึงมีส่วนทาํให้เกิดภาวะโลกร้อน  นอกจากน้ียงัเป็นการนาํวสัดุ
เหลือใชท้างการเกษตรไปใชก่้อให้เกิดประโยชน์ท่ีช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม สร้างรายไดใ้ห้กบัชาวบา้นในชุมชนจาก
การจดัเก็บและจาํหน่ายเศษวสัดุเหลือใช้ ตลอดจนสร้างความมัน่คงดา้นพลงังานให้กบัชุมชน  นอกจากนั้นทางบริษทัได้
ตั้งเป้าหมายทางธุรกิจไว ้เพ่ือจะไดส้ามารถดาํเนินกิจการใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

- เป้าหมายระยะสั้น คือ มุ่งเนน้พฒันาเทคโนโลยีพลงังานชีวมวลท่ีมีศกัยภาพ สามารถผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า
ให้แก่ กฟภ. ภายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะยาว (Power Purchase Agreement: PPA) กบัผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเลก็ (Very 
Small Power Producer: VSPP) 
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- เป้าหมายระยะกลาง คือ การพฒันาเทคโนโลยีพลงังานทดแทนใหม่ๆ ให้มีความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์เพ่ิมสูงข้ึน 
รวมถึงการใชเ้ทคโนโลยใีหม่เพ่ือนาํไปสู่การสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัการผลิตพลงังานทดแทนระดบัชุมชน 

- เป้าหมายระยะยาว คือ การพฒันาเทคโนโลยีพลงังานทดแทนใหม่ๆ ท่ีมีความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ ไปสู่ตลาด
ส่งออกเช้ือเพลิงชีวมวลและการส่งออกเทคโนโลยพีลงังานทดแทนในภมิูภาคอาเซียน 

    ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทั ชยัวฒันา เอก็พอร์ต จาํกดั มีมติใหย้กเลิกการทาํธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษทั  เน่ืองจากการ
ประกอบธุรกิจส่งออกช้ินไมส้ับท่ีผา่นมามีการแข่งขนักนัอยา่งมาก และปัจจุบนัค่าเงินบาทแขง็ค่าข้ึน และปริมาณไมย้คูาท่ีออก
สู่ตลาดเป็นจาํนวนมาก ทาํให้มีราคาชิพยคูาท่ีส่งออกปรับราคาลดลงค่อนขา้งรุนแรง จากราคาเฉล่ียท่ี 134 – 135 เหรียญต่อ 
BDT ปรับลดลงเหลือ 122 – 125 เหรียญต่อ BDT ประกอบกบัมีปัญหาเร่ืองบริษทั แกว้ลาํดวน กรุ๊ป จาํกดั คา้งชาํระเงินมดัจาํ
ค่าสินคา้ ไดมี้การฟ้องร้องดาํเนินคดีกบัลูกหน้ีในปัญหาผิดสัญญา โดยศาลชั้นตน้ไดพิ้พากษาให้บริษทัแกว้ลาํดวนชาํระเงิน
พร้อมดอกเบ้ียให้กบับริษทัชยัวฒันา เอก็พอร์ต จาํกดั อีกทั้งค่าเงินบาทปรับตวัแขง็ค่าข้ึนเม่ือเทียบกบัเงินดอลล่าร์สหรัฐส่งผล
ให้มีผลประกอบการขาดทุนอย่างต่อเน่ือง จึงเห็นควรว่าหากบริษัทยงัทําธุรกรรมต่าง ๆ ต่อไป จะทําให้มีผลต่อการ
ประกอบการจึงให้ยกเลิกการทาํธุรกรรมต่าง ๆ ทั้งหมดก่อน  หากแกไ้ขปัญหาดงักล่าวแลว้เสร็จจึงจะพิจารณาในการเร่ิมทาํ
ธุรกรรมต่าง ๆ ต่อไป 

 2.   ธุรกจิผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 

         ธุรกจิจําหน่ายกระแสไฟฟ้าเช้ือเพลงิชีวมวล 

  -  ใบปี 2559 บริษทัยอ่ยของบริษทั คือ บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั ไดล้งทุนซ้ือหุ้นจากผูถื้อหุ้นเดิมในสัดส่วนร้อย
ละ 100 ของบริษทัโคกเจริญ กรีน เอน็เนอร์ยี่ จาํกดั ต่อมาไดเ้ปล่ียนช่ือใหม่เป็นบริษทั กรีน เพาเวอร์ 2 จาํกดั  ปัจจุบนัมีทุนจด
ทะเบียนจาํนวน 300 ลา้นบาท เพ่ือดาํเนินการโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากเปลือกไมย้คูาลิปตสั
และไมเ้บญจพรรณขนาดกาํลงัการผลิต 9.6 เมกะวตัตแ์ละไดมี้การทาํขอ้ตกลงแกไ้ขเพ่ิมเติมตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า VSPP-
PEA-042/2558 โดยเปล่ียนอตัราค่าไฟฟ้าอตัราแบบ Adder เป็นอตัราแบบ Feed in Tariff (Fit) กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เม่ือ
วนัท่ี 17 ตุลาคม 2559 และมีอายโุครงการ 15 ปี 4 เดือน นบัจากวนัเร่ิมตน้ซ้ือขายไฟฟ้า (COD) ทั้งน้ีไฟฟ้าท่ีโครงการผลิตได้
จะจาํหน่ายเขา้เครือข่ายสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในปริมาณพลงังานไฟฟ้าสูงสุด 8 เมกะวตัต ์ท่ีระดบัแรงดนั 
22,000 โวลท์ มีจุดรับซ้ือไฟฟ้าอยู่ท่ีจุดติดตั้ งท่ี ตาํบลศาลาลาํดวน อาํเภอเมืองสระแก้ว จังหวดัสระแกว้ โดยบริษัท กรีน 
เพาเวอร์ 2 จาํกดั ไดท้าํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยระบุวนัเร่ิมตน้ซ้ือขายไฟฟ้า (SCOD) ภายในวนัท่ี 16 
ตุลาคม 2560 และบริษทัไดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) เม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2560 ท่ีผ่านมา ณ วนัท่ี 15 
กนัยายน พ.ศ.2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารการรับซ้ือไฟฟ้าคร้ังท่ี 6/2560 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีมติเห็นชอบให้
เล่ือนวนั SCOD ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วนัท่ีครบกาํหนดในสัญญามีกาํหนดวนั SCODใหม่เป็นวนัท่ี 16 
เมษายน 2561และเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2561 และเร่ิมรับรู้รายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยโ์ดยจะมีอตัรารับซ้ือไฟฟ้า 
4.54 บาท/หน่วย ใน 8 ปีแรก หลงัจากนั้น ราคา 4.24 บาท/หน่วย   
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ภาพถ่ายโรงงานไฟฟ้าชีวมวล ของ บริษัท กรีน เพาเวอร์ 2 จํากดั 
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  อตัราการรับซ้ือไฟฟ้าจาก กฟภ 
  โดยองค์ประกอบของรายไดต้ามสัญญาท่ีกล่าวถึงขา้งตน้สามารถแบ่งเป็น 3 องค์ประกอบ และมีการ
กาํหนดสมการตามท่ีกาํหนดในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (PPA) มีรายละเอียด ดงัน้ี 
  1. อตัรารับซ้ือไฟฟ้าส่วนคงท่ี (FiT Fixed: FiTF) เป็นอตัราท่ีคิดจากตน้ทุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและค่า 
ดาํเนินการและบาํรุงรักษา (O&M) ตลอดอายกุารใชง้าน โดยกาํหนดใหค้งท่ีตลอดอายกุารสนบัสนุนโครงการ 
  2. อตัรารับซ้ือไฟฟ้าส่วนแปรผนั (FiT Variables: FitV) เป็นอตัราท่ีคิดจากตน้ทุนของวตัถุดิบท่ีใชใ้นการ
ผลิตพลงังานไฟฟ้า ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนไปตามเวลา โดยอตัราน้ีจะเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองตามอตัราเงินเฟ้อขั้น 
พ้ืนฐาน(Core Inflation) สาํหรับประเภทเช้ือเพลิงชีวมวลเท่านั้น 
  3. อตัรารับซ้ือไฟฟ้าในรูปแบบพิเศษ (FiT Premium) เป็นอตัรารับซ้ือไฟฟ้าเพ่ิมเติมจากอตัรา FiT ปกติ 
โดยอตัราจะแตกต่างกนัไปตามประเภทของเทคโนโลยี (เช้ือเพลิงหมุนเวียน) และโครงการท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีพิเศษ เช่น 
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้อตัราการรับซ้ือไฟฟ้ารูปแบบพิเศษน้ีไดรั้บการสนับสนุนเป็นระยะเวลา 8 ปี นับจากวนัท่ี
จาํหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชยแ์ลว้ 

   อตัราการรับซ้ือไฟฟ้ารวม =  FiTF + FiTV + FiTPremium (เฉพาะ 8 ปีแรกของการขายไฟฟ้า) 
 
อตัรารับซ้ือไฟฟ้าในรูปแบบ FiT ทีป่ระกาศใช้ในปี 2558: สําหรับโครงการ VSPP กลุ่มพลงังานชีวมวล 

กาํลงัการผลิต (MW) FiT (บาท/หน่วย) ระยะเวลาสนบัสนุน FiT Premium (บาท/หน่วย) 

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

 ธุรกจิจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ฟาร์ม)    

 -   ในปี 2559   บริษทัยอ่ยของบริษทัคือ บริษทั ชยัวฒันา กรีน เพาเวอร์ จาํกดั ไดเ้ขา้ลงทุนซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนใน บจ.บลู
โซลาร์ฟาร์ม 3 ในสัดส่วนร้อยละ 49 คิดเป็นจาํนวนหุ้น 588,000 หุ้น โดยมีทุนจดทะเบียน 120,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้น
สามญั 1,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เพ่ือดาํเนินโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์“โซลาร์ฟาร์ม” 
โครงการน้ีมี PPA แลว้ เลขท่ี PVF2-PEA-051/855 เม่ือ 31 ส.ค. 59 โดย บริษัท บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จาํกัด ไดรั้บแต่งตั้ งเป็น
ผูส้นบัสนุนโครงการจากสหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. สมุทรสาคร จาํกดั เขา้ทาํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในปริมาณรับซ้ือพลงังานไฟฟ้าสูงสุด 5.0 เมกะวตัต ์มีระยะเวลา 25 ปี นบัจากวนักาํหนดจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบ
เชิงพาณิชย ์(SCOD) คือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 ปัจจุบนัไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการโรงงานจากอุตสาหกรรมจงัหวดั แลว้
เม่ือ 13 ต.ค. 59 ตามหนงัสือท่ี สค.0033(3)/11695 และไดจ้าํหน่ายไฟฟ้าเขา้สู่ระบบเชิงพาณิชยใ์หแ้ก่การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคแลว้ 
เม่ือ 28 ธ.ค.59 โดยก่อนรับรู้รายได  ้ไดผ้่านการตรวจวดัคุณภาพไฟฟ้า และสามารถรับรู้รายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้าเชิง
พาณิชยต์ั้งแต่วนัท่ี 9 ม.ค. 2560 
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 เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2560 ไดรั้บอนุมติัวงเงินสินเช่ือ เพ่ือสนบัสนุนโครงการเป็นจาํนวน 200 ลา้นบาท ระยะเวลา
การกู ้11 เดือน จาก ธนาคากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) และไดท้าํสัญญาเงินกูแ้ลว้เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2560 

อตัราการรับซ้ือไฟฟ้าจาก กฟภ. (พลงังานแสงอาทิตย)์ 

อตัรารับซ้ือไฟฟ้าในรูปแบบ FiT ท่ีประกาศใชใ้นปี 2558 : สาํหรับโครงการ VSPP กลุ่มพลงังานธรรมชาติ 

 
กาํลงัผลิต (MW) 

 

 
FiT 

(บาท/หน่วย) 

 
ระยะเวลาสนบัสนุน 

(ปี) 

FiT Premium (บาท/หน่วย) 
สาํหรับโครงการในพ้ืนท่ี 
จงัหวดัชายแดนภาคใต*้  

(ตลอดอายโุครงการ) 
บนหลงัคา  กาํลงัผลิตติดตั้ง 0-10 kWp 6.85 25 ปี 0.50 
บนหลงัคา  กาํลงัผลิตติดตั้ง >10-250 kWp 6.40 25 ปี 0.50 
บนหลงัคา  กาํลงัผลิตติดตั้ง >250-1,000 kWp 6.01 25 ปี 0.50 
บนพ้ืนดิน  ทุกขนาด 5.66 25 ปี 0.50 
หมายเหตุ:  *โครงการในพื้นท่ีจงัหวดัยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อาํเภอในจงัหวดัสงขลา ไดแ้ก่ อ.จะนะ อ.เทพา อ.สะบา้ยอ้ย และ อ.นาทว ี

การคาํนวณค่าไฟฟ้าของปริมาณพลงังานไฟฟ้าส่วนท่ีเกิน (Capacity Factor CCF) 

  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีการรับซ้ือไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้ งบนพ้ืนดิน 
สําหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร อตัรา Feed-in Tariff (FiT) ตามระเบียบคณะกรรมการกาํกบักิจการ
พลงังานกาํหนดใหก้ารไฟฟ้าฝ่ายจาํหน่ายรับซ้ือไฟฟ้าเขา้ระบบสาํหรับปริมาณพลงังานไฟฟ้าในส่วนท่ีไม่เกิน Capacity Factor 
(CF) จะไดรั้บอตัรารับซ้ือไฟฟ้าในอตัรา FiT ตามประกาศรับซ้ือไฟฟ้าท่ีไดรั้บตามแต่ละกรณีสาํหรับปริมาณพลงังานไฟฟ้าใน
ส่วนท่ีเกิน CF จะไดรั้บอตัรารับซ้ือไฟฟ้าเท่ากบัอตัราค่าไฟฟ้าขายส่งเฉล่ีย ณ ระดบัแรงดนั 11-33 กิโลโวลต์ (อตัราขายส่ง
เฉล่ียในระยะเวลา 12 เดือน) ท่ีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขายให้การไฟฟ้าฝ่ายจาํหน่าย รวมกบัค่าไฟฟ้าตาม
สูตรการปรับอตัราค่าไฟฟ้าอตัโนมติัขายส่งเฉล่ีย (FiT ขายส่งเฉล่ียในระยะเวลา 12 เดือน) ทั้งน้ี อตัรารับซ้ือไฟฟ้าดงักล่าว
จะตอ้งไม่เกินอตัรารับซ้ือไฟฟ้า FiT ตามประกาศรับซ้ือไฟฟ้าท่ีไดรั้บตามแต่ละกรณี 

  กรณีท่ีผูผ้ลิตไฟฟ้ามีประมาณพลังงานไฟฟ้าสะสมเกิน CF ท่ีกาํหนดก่อนครบ 1 ปี (เดือนมกราคม-ธันวาคม) 
สํานักงานคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน (สํานักงาน กกพ.) ไดก้าํหนดแนวทางการดาํเนินงานโดยให้การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค บนัทึกปริมาณพลงังานไฟฟ้าในส่วนท่ีเกิน CF ของผูผ้ลิตไฟฟ้าแต่ละโครงการไว ้และจ่ายให้ผูผ้ลิตไฟฟ้าในเดือน
มกราคมของปีถดัไปภายหลงัจากท่ี กฟผ. ไดมี้การคาํนวณอตัราขายส่งเฉล่ียและ Ft ขายส่งเฉล่ียในระยะเวลา 12 เดือนท่ีผ่าน
มาแลว้ (เดือนมกราคม-ธันวาคม) และแจง้ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบ เพ่ือคาํนวณค่าไฟฟ้าของปริมาณพลงังานไฟฟ้าใน
ส่วนท่ีเกิน CF และจ่ายใหผู้ผ้ลิตไฟฟ้าต่อไป 

  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะชาํระเงินค่าซ้ือไฟฟ้าประจาํเดือนของปริมาณพลงังานไฟฟ้าในส่วนท่ีไม่เกิน CF ในอตัรา
รับซ้ือไฟฟ้า FiT สําหรับปริมาณพลงังานไฟฟ้าในส่วนท่ีเกิน CF การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะดาํเนินการบนัทึกและแจง้ปริมาณ
พลังงานไฟฟ้าในส่วนท่ีเกิน  CF ดังกล่าว ให้ผู ้ผลิตไฟฟ้าทราบในหนังสือแจ้งการคาํนวณค่าไฟฟ้าในส่วนท่ีเกิน  CF 
ประจาํเดือนและจะดาํเนินการนาํส่ง ใบแจง้รับเงินค่าซ้ือไฟฟ้าในส่วนท่ีเกิน CF ให้ภายหลงัจากท่ี กฟผ. แจง้อตัราขายส่งเฉล่ีย
และ FiT ขายส่งเฉล่ียในระยะเวลา 12 เดือนท่ีผา่นมาแลว้ (เดือนมกราคม-ธนัวาคม) ใหก้ารไฟฟ้าส่วนภมิูภาครับทราบ 
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ภาพถ่ายโรงงานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ฟาร์ม)   บริษัท บลู โซลาร์ ฟาร์ม 3 จํากดั 
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  โครงการพลงังานทดแทนจากเช้ือเพลงิขยะ   

  -  บริษทัยอ่ยของบริษทัคือ บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั ปัจจุบนัลงทุนในสัดส่วน 100% ในช่ือบริษทั กรีน เพาเวอร์ 1 
จาํกดั “GP1” และประกอบธุรกิจคดัแยกและจดัการขยะเพ่ือเป็นเช้ือเพลิงจาํหน่ายให้กบัโรงไฟฟ้า และประกอบธุรกิจผลิต
พลงังานไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงขยะโดยการเขา้ลงทุนดงักล่าวผ่านการอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 
2558 ซ่ึงปัจจุบนัโครงการอยูร่ะหว่างการรอกฎกระทรวง เน่ืองจากเดิมโครงการดาํเนินการภายใต ้พรบ. การให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐ และต่อมานโยบายของภาครัฐเปล่ียน ให้ดาํเนินการโครงการภายใต ้พ.ร.บ.รักษาความสะอาด และ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง ฉบบัที 2 พ.ศ.2560 ทาํใหก้ระบวนการในการไดม้าซึงสัญญากาํจดัขยะ ตอ้ง เร่ิมใหม่
ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ท่ีมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือตน้ปี 2560 โดยบริษทัอยูร่ะหวา่งการรอขั้นตอนและกระบวน การทั้งหมดวา่จะเร่ิม
ขั้นตอนใด ซึงจาํเป็นตอ้งรอกฎกระทรวงตามพระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง 
พ.ศ. 2535  ซึงจะดาํเนินการแกไ้ขตามพระราชบัญญัติขา้งตน้น้ีประกาศออกมาให้แน่ชัดเพ่ือให้สอดคลอ้งกบักฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง  

  “ ทั้งนี ้พืน้ที่โครงการของบริษัทที่จะลงทุนไม่ได้อยู่ในที่ตั้งที่มีความพร้อมและสามารถดําเนินโครงการในระยะนีไ้ด้ 
แต่พืน้ที่ของบริษัทอยู่ในที่ตั้งที่มีศักยภาพและอยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการซ่ึงกําลังอยู่ในกระบวนการจัดหาจุดเช่ือมโยง
โครงข่ายระบบไฟฟ้า ในระยะต่อไป ”    และรอหนงัสือจากทางคณะกรรมการกิจการพลงังาน หรือ กรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ินต่อไป 

โดยคาดวา่โครงการท่ีมีความพร้อมแต่ระบบสายส่ง (Feeder) ยงัไม่รองรับจะตอ้งพิจารณาแนวทางการรับซ้ือไฟฟ้า
ในปี 2564  ล่าสุดเม่ือเดือน สิงหาคม 2563 บริษทัยอ่ย “GP1”ไดเ้ขา้ลงนามในสัญญาโครงการบริหารจดัการและกาํจดัขยะมูล
ฝอยชุมชนลงทุนโดยเอกชนเทศบาลนครนครสวรรค ์ซ่ึงโครงการบริหารจดัการและการกาํจดัขยะมูลฝอยดงักล่าว เป็นการ
ดาํเนินโครงการในเขตเทศบาลนครนครสวรรคซ่ึ์งปัจจุบนัมีขยะมูลฝอยชุมชนประมาณวนัละ 170-200 ตนั และมีขยะบ่อฝัง
กลบภายในศูนยก์าํจดัขยะมูลฝอยแบบฟังกลบอยา่งถูกหลกัสุขาภิบาล ณ ตาํบลบา้นมะเกลือประมาณ 1,000,000 ตนั เทศบาล
นครนครสวรรคจึ์งตอ้งปรับปรุงระบบกาํจดัขยะมูลฝอยและเพ่ิมความสามารถในการกาํจดัขยะมูลฝอยชุมชนให้เพียงพอต่อ
ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึง GP1 จะเขา้ดาํเนินงานกาํจดัขยะมูลฝอย (เปล่ียนเป็นเช้ือเพลิง
พลงังาน RDF) กาํลงัการผลิตไม่น้อยกว่า 30 ตนัต่อชัว่โมง และไม่น้อยกว่า 400 ตนัต่อวนัอีกดว้ย โดยโครงการดงักล่าวมี
ตวัเลขการลงทุนจาํนวน 325.80 ลา้นบาท โครงการดงักล่าวจะเป็นเพียงการลงทุนในการบริหารจดัการและกาํจดัขยะมูลฝอย
ชุมชนก่อนและจะมีการพิจารณาเป็นโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะชุมชนตามนโยบายภาครัฐในลาํดบัถดัไปโดยคาดวา่
จะมีการศึกษาพฒันาต่อยอดไปสู่การพฒันาเป็นโรงไฟฟ้าจาก เช้ือเพลิงพลงังาน RDF ขนาด 10 MW  

   โครงการลงทุนใน บริษัท รักษ์บ้านเรา จํากดั (ธุรกจิคดัแยกขยะและผลติไฟฟ้าจากขยะ)   
   - บริษทัยอ่ย ของบริษทั คือ บจ.ชยัวฒันา กรีน ไดเ้ขา้ร่วมลงทุนกบั บริษทั รักษ์บา้นเรา จาํกดั เพ่ือดาํเนินธุรกิจคดั

แยกขยะ และผลิตไฟฟ้าจากขยะ ตั้งอยูใ่นตาํบลท่าโขลง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ปัจจุบนัประกอบการอยูบ่นพ้ืนท่ี 
42 ไร่  ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 176 ลา้นบาท ประกอบธุรกิจคดัแยกขยะแบบบูรณาการ และผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะตั้งแต่ปี 
2552 โดยไดท้าํสัญญาดาํเนินการกบั เทศบาลเมืองท่าโขลง คดัแยกขยะ 3 ประเภท คือ ถุงพลาสติก แกว้โลหะ และประเภทเศษ
อาหาร ซ่ึงจะนาํไปหมกัตามกระบวนการให้เกิดแก๊สมีเทนท่ีผลิตได ้ส่งไปยงัเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีผลิตไดว้นัละ 1 เมกะ
วตัต ์ขายให้ภาคเอกชน ภายในเขตอุตสาหกรรมนวนคร ปัจจุบนั เทศบาลเมืองท่าโขลง มีขยะท่ีตอ้งจดัเก็บและส่งให้โรงคดั
แยกขยะวนัละประมาณ 150 ตนั  โดย บริษทั รักษบ์า้นเรา จาํกดั กส็ามารถคดัแยกไดว้นัละ 150 ตนั เช่นกนั  

ในช่วงปลายปี 2560 บริษทั รักษบ์า้นเรา จาํกดั มีการลงทุนปรับปรุงระบบในการคดัแยกขยะเพ่ิมอีกหน่ึงไลน์ และ
จดัซ้ืออุปกรณ์ในการคดัแยกขยะทดแทนอุปกรณ์ชุดเก่า ในมูลค่าการลงทุนประมาณ 10 ลา้นบาท และปรับปรุงบ่อหมกัขยะ
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เพ่ือให้เกิดแก๊สมีเทน จาํนวน 6 บ่อ ในวงเงินประมาณ 2 ลา้นบาท ซ่ึงดาํเนินการเรียบร้อยแลว้ ทาํให้บริษทัฯ มีความสามารถ
ในการสร้างรายได ้และความสามารถในการกาํไรเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดมี้การตดัจ่ายทรัพยสิ์นท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้
ออกไปเป็นค่าใชจ่้ายในปี 2560 ทาํให้กาํไรในปี 2560 ลดลงกว่าปี 2559 แต่เป็นการลดภาระค่าใชจ่้ายในปีต่อ ๆ ไป โดยกล
ยทุธ์และเป้าหมายของบริษทัในการลงทุนในธุรกิจกลุ่มพลงังานทดแทนของบริษทั บริษทัคาดการณ์วา่การเขา้สู่ธุรกิจพลงังาน
เป็นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจพลังงานท่ีมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองและมั่นคงซ่ึงจะเป็นการสร้างรายได้ท่ีมีเสถียรภาพ
แบบต่อเน่ืองให้กบับริษทัและช่วยกระจายความเส่ียงจากธุรกิจอุตสาหกรรมฟอกหนงัซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัในปัจจุบนัท่ีมุ่งเน้น
การผลิตผลิตภณัฑ์เบาะหนงัและช้ินส่วนหนังสาหรับรถยนต ์ทาํให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและผลตอบแทนให้แก่บริษทัใน
ระยะยาวได ้และถือไดว้า่การลงทุนดงักล่าวจะสามารถสร้างผลการดาํเนินงานท่ีดี ทาํให้รายได ้กาํไร และสร้างกระแสเงินสด
รับท่ีแน่นอนใหก้บับริษทัไดใ้นอนาคต 

 
 การตลาดและภาวการณ์แข่งขันของกลุ่มธุรกจิพลงังาน 

 นโยบายและลกัษณะการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการทีสํ่าคญั 
  สาํหรับกลุ่มธุรกิจพลงังานมี 2 ผลิตภณัฑ ์คือ ส่งออกช้ินไมส้ับ, ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน  
ซ่ึงการผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนเป็นการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าเท่านั้น   ส่วนการส่งออกช้ินไม้
สับในปี 2559 มีการส่งออก 100% ไปยงักลุ่มประเทศญ่ีปุ่นและจีน ในปี 2560 มีรายไดจ้ากการส่งออกช้ินไมส้ับ 52.71 ลา้น
บาท และในปี 2561 บริษทัไม่มีรายไดจ้ากการส่งออกช้ินไมส้ับ 

 แนวโน้มและภาวะอุตสาหกรรม 
 ในปี 2563 รายไดข้องบริษทัท่ีมาจากกลุ่มพลงังานมีเพียงรายไดจ้ากการผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังาน
ทดแทน มีสัดส่วนต่อรายไดคิ้ดเป็นร้อยละ 21.73 ของรายไดจ้ากการขายและบริการของบริษทัตามลาํดบั ในการวิเคราะห์
แนวโนม้และภาวะอุตสาหกรรมจึงมีความจาํเป็นตอ้งแยกการวิเคราะห์ออกดงัน้ี 

 ในช่วงท่ีผ่านมา ภาพรวมของการใชพ้ลงังานทดแทนเพ่ือการผลิตไฟฟ้าของไทย มีแนวโน้มเติบโตดี โดยมีปัจจยั
สนบัสนุนท่ีสําคญัจากภาครัฐท่ีตอ้งการผลกัดนัการใชพ้ลงังานทดแทนให้มากข้ึน เพ่ือทดแทนการใชเ้ช้ือเพลงฟอสซิลให้ได้
ร้อยละ 20 ของการใชพ้ลงังานขั้นสุดทา้ยภายในปี 2579 ในส่วนของภาคการผลิตไฟฟ้า ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาถึงเป้าหมายท่ีทางการ
ไดว้างไวต้ามแผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2558-2579 (PDP 2015) พบวา่เป้าหมายปี 2579 จะมีการผลกัดนั
การใชพ้ลงังานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟ้าสูงราว 19,684.40 เมกาวตัต ์ในขณะท่ีในช่วงปลายปี 2559 มีการดาํเนินการผลิตตาม
เป้าหมายไปแลว้ 8,271.24 เมกาวตัต ์หรือร้อยละ 42.0 ของเป้าหมายตามท่ีคาดการณ์ไว ้

 พบว่า กลุ่มพลังงานท่ีมีแนวโน้มการผลิตเข้าใกล้เป้าหมายท่ีสุดได้แก่ พลังงานชีวมวล รองลงมาคือ พลังงาน
แสงอาทิตย ์และขยะ ส่วนพลงังานลมนั้นถือวา่ห่างไกลเป้าหมายมากพอสมควร ทั้งน้ีในส่วนของพลงังานชีวมวลนั้น ถือเป็น
พลงังานทดแทนในกลุ่มแรกๆ ท่ีภาครัฐให้การสนับสนุนเน่ืองจากไทยเป็นประเทศเกษตรกรมทาํให้มีวสัดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรปริมาณมาก ซ่ึงสามารถนาํมาใชเ้ป็นพลงังานทางเลือกเพ่ือผลิตไฟฟ้าได ้ทาํใหป้ริมาณการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลเขา้
ใกลเ้ป้าหมายค่อยขา้งเร็วกว่าประเภทอ่ืนๆ อย่างไรก็ดีสําหรับในระยะยาว โอกาสดา้นการลงทุนในพลงังานประเภทน้ี จะ
เหมาะสาํหรับผูป้ระกอบการในธุรกิจการเกษตรท่ีมีวตัถุดิบอยูแ่ลว้ เช่น โรงงานนํ้ ามนัปาลม์ โรงงานนํ้ าตาล โรงไมย้าง โรงสี 
ฯลฯ ท่ีตอ้งการผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือใชภ้ายในธุรกิจของตนเอง เพ่ือลดภาระตน้ทุนค่าไฟฟ้าและสามารถขายไฟส่วนท่ีเหลือ
บางส่วนคืนกลบัให ้กฟผ. ในรูปของการขายไฟแบบผูผ้ลิตไฟรายเลก็และรายเลก็มาก (SPP และ VSPP) มากกวา่ท่ีจะเป็นการ
เขา้มาลงทุนของผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีไม่ไดมี้ By Product หรือเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นการผลิตอยูก่่อนแลว้ 
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สัดส่วนการใชพ้ลงังานทดแทนเพ่ือการผลิตไฟฟ้าของไทย 
พลงังานทดแทน หน่วย 2562 มิ.ย. 2563 เป้าหมาย ปี 2568 เป้าหมาย ปี 2579 
พลงังานลม MW 1,506.82 1,506.82 371.16 3,002.00 
แสงอาทิตย ์ 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 

พลงังานนํ้าขนาดเลก็ MW 187.85 189 228.89 376.00 
ชีวมวล MW 3,410.14 3,465.38 3,571.06 5,570.00 

พลงังานทดแทน หน่วย 2562 มิ.ย. 2563 เป้าหมาย ปี 2568 เป้าหมาย ปี 2579 
พลงังานนํ้าขนาดใหญ่ MW 2,919.66 2,919.66 2,906.40 2,906 
พลงังานทดแทนอ่ืน ๆ 

(พลงัความร้อนใจพิ้ภพ) 
MW 0.30 0.30 - - 

รวม MW 11,852.04 11,930.46 10,536.39 19,684.00 
ท่ีมา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน (ขอ้มูลล่าสุดเดือนมิถุนายน 2563)  

ในระยะหลงั ภาครัฐไดเ้ร่ิมหันมาให้การสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนประเภทอ่ืนๆ เพ่ิมมากข้ึน 
เพ่ือให้กา้วไปสู่แผนท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไว ้ว่าจะตอ้งมีสัดส่วนการใชพ้ลงังานทดแทนให้ถึงร้อยละ 20 ของการใชพ้ลงังานข้ึน
สุดทา้ย โดยกาํหนดอตัรารับซ้ือไฟฟ้าในรูปแบบ FIT ให้มีระยะเวลาสัญญาซ้ือขายไฟฟ้านาน 20-25 ปี จูงใจให้เกิดการลงทุน
ในธุรกิจพลงังานทดแทนอ่ืนๆ มากข้ึน อาทิพลงังานแสงอาทิตย ์ขยะ และพลงังานลม ซ่ึงกไ็ดรั้บการตอบรับดีพอสมควร 
 สําหรับแนวโน้มธุรกิจพลงังานทดแทนในปัจจุบนัยงัสามารถเติบโตต่อไปไดโ้ดยแผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศเป็นแผนหลกัในการจดัหาพลงังานไฟฟ้าของประเทศให้เพียงพอกบัความตอ้งการใช้ เพ่ือรองรับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศรวมถึงจาํนวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน กระทรวงพลงังาน (พน.) ร่วมกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จึงไดจ้ดัทาํแผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2561-2580 (PDP2018) ซ่ึง
กรอบระยะเวลาของแผนมีความสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ปี 2561-2580) 
 การจดัทาํแผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยท่ีผ่านมา จะพิจารณาให้นํ้ าหนกัความสําคญัเฉพาะการจดัหา
ไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความตอ้งการไฟฟ้าในภาพรวมของทั้งประเทศเป็นหลกัโดยไม่ไดพิ้จารณาถึงเง่ือนไขดา้นการกระจาย
ระบบผลิตไฟฟ้า หรือการบริหารแหล่งเช้ือเพลิงท่ีมีรายละเอียดแยกตามภมิูภาครวมถึงการกาํหนดโรงไฟฟ้าเพ่ือความมัน่คงใน
แต่ละพ้ืนท่ี ประกอบกบัสถานการณ์การใชไ้ฟฟ้าท่ีผา่นมามีการเปล่ียนแปลงไปจากค่าพยากรณ์ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าเดิมท่ีใช้
จดัทาํแผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2558 - 2579 (PDP2015) อีกทั้ง แผน PDP2015 ไดด้าํเนินการมาเป็น
ระยะเวลาหน่ึงแลว้ กระทรวงพลงังานจึงไดน้าํแผน PDP2015 มาทบทวนและปรับปรุง เพ่ือให้การวางแผนพฒันากาํลงัผลิต
ไฟฟ้าของประเทศสอดคลอ้งกบัความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าท่ีเปล่ียนแปลงไปอนัเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีดา้นการผลิตไฟฟ้าท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคต รวมถึงสะทอ้นกบัแนวนโยบายของรัฐบาล 
และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีการพิจารณาการพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าให้เหมาะสมกบัความตอ้งการใช้ไฟฟ้าและ
ศกัยภาพการผลิตในแต่ละภมิูภาค นอกจากน้ี ยงัไดค้าํนึงถึงความเช่ือมโยงระหวา่งการลงทุนในการผลิตไฟฟ้า ความมัน่คงของ
ระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือให้การบริหารจดัการของระบบไฟฟ้าเกิดความคุม้ค่าสูงสุด และการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมการ
แข่งขนัภายใตก้ารกาํกบัดูแลใหมี้ประสิทธิภายสูงสุดและคงไวซ่ึ้งความมัน่คง 
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แนวทางการจัดทาํแผนพฒันากาํลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2561 - 2580 (PDP2018) 
 แนวทางการจดัทาํแผน PDP2018 ประกอบดว้ย 4 ส่วนหลกัไดแ้ก่ 
 1) โรงไฟฟ้าตามนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐ : ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนไดแ้ก่  ขยะชุมชน
และโรงไฟฟ้าชีวมวลประชารัฐ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้เป็นตน้ 
 2) โรงไฟฟ้าหลกัประเภทเช้ือเพลิงฟอสซิล ประกอบดว้ย โรงไฟฟ้า กฟผ. ผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ผูผ้ลิต
ไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) และรับซ้ือไฟฟ้าจากต่างประเทศ โดย (1) จัดสรรโรงไฟฟ้าหลกัเพ่ือความมั่นคงรายภูมิภาค
แบ่งเป็น 7 ภูมิภาค ไดแ้ก่ ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัตก ภาคกลาง ภาคใต ้และเขตนคร
หลวง (2) จดัสรรโรงไฟฟ้าหลกั ตามความจาํเป็นและเพียงพอต่อการรักษาความมัน่คงของระบบไฟฟ้ารายภูมิภาค ทั้งน้ี กฟผ. 
ยงัเป็นผูดู้แลรักษาความมัน่คงของระบบไฟฟ้า 
 3) โรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนตามแผนพฒันาพลงังานทดแทน (AEDP) ประกอบดว้ย ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ พลงังาน
แสงอาทิตย ์พลงังานแสงอาทิตยทุ่์นลอยนํ้ าร่วมกบัโรงไฟฟ้าพลงันํ้ า และพลงังานหมุนเวียนอ่ืน ๆ โดยมีเป้าหมายการรับซ้ือ
เป็นรายปีตามนโยบายการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน และรับซ้ือดว้ยราคาไม่เกินกวา่ Grid parity เพ่ือรักษาระดบัราคา
ไฟฟ้าขายปลีกไม่ใหสู้งข้ึน 
 4) นโยบายอนุรักษ์พลงังานภายใตแ้ผนอนุรักษ์พลงังานท่ีสามารถพิสูจน์ความเช่ือมั่นดว้ยคุณภาพและสามารถ
แข่งขนัดว้ยราคาไม่เกินกวา่ Grid Parity 

แนวทางการจัดสรรโรงไฟฟ้า 
 การจดัสรรโรงไฟฟ้าหลกัรายภูมิภาค จะพิจารณาจดัสรรโรงไฟฟ้าหลกัเพ่ิมเติม เพ่ือรักษาความมัน่คงของระบบ
ไฟฟ้าในแต่ละภาค โดยคาํนึงถึงการใช้ศกัยภาพเช้ือเพลิงและโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีอยู่ในแต่ภาค ลดการลงทุนเพ่ิมเติม มี
ช่องวา่งสําหรับการผลิตไฟฟ้าจากเทคโนโลยีพลงังานหมุนเวียนใหม่ ๆ ในอนาคตอยา่งเหมาะสม ไม่เพ่ิมภาระขอ้ผกูพนัของ
โรงไฟฟ้าของระบบหลักในระยะยาว โดยคาํนึงถึงความเส่ียงท่ีจะเกิดจาก Disruptive Technology ลดการลงทุนซํ้ าซ้อน
ระหว่างโรงไฟฟ้าหลกัและพลงังานหมุนเวียน อนัจะเป็นภาระค่าไฟฟ้าต่อประชาชน รักษาระดบักาํลงัผลิตไฟฟ้าในระบบ
ไฟฟ้าหลกัไม่ให้ลดนอ้ยลงกวา่เดิม และเพ่ิมโรงไฟฟ้าหลกัในพ้ืนท่ีเขตนครหลวง ลดการพ่ึงพากาํลงัผลิตไฟฟ้าจากภาคอ่ืน ๆ 
เพ่ือใหแ้ต่ละภาคมีความมัน่คงจากกาํลงัผลิตภายในภาคเองเป็นลาํดบัแรก 

แผนพฒันากาํลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2561 - 2580 (PDP2018) 

 แผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2561 - 2580 (PDP2018) จะมีกาํลงัผลิตไฟฟ้าในระบบ 3 การไฟฟ้า
ในปลายปี 2580 รวมสุทธิ 77,211 เมกะวตัต ์โดยประกอบดว้ยกาํลงัผลิตไฟฟ้าในปัจจุบนั ณ ส้ินปี 2560 เท่ากบั 46,090 เมกะ
วตัต์ โดยเป็นกาํลงัผลิตของโรงไฟฟ้าใหม่รวม 56,431 เมกะวตัต์ และมีการปลดกาํลงัผลิตโรงไฟฟ้าเก่าท่ีหมดอายุในช่วงปี 
2561 - 2580 จาํนวน 25,310 เมกะวตัต ์

 กาํลงัผลติไฟฟ้าในช่วงปี 2561 - 2580 
 - กาํลงัผลิตไฟฟ้า ณ ธนัวาคม 2560    46,090 เมกะวตัต ์
 - กาํลงัผลิตไฟฟ้าใหม่ ในช่วงปี 2561 - 2580   56,431 เมกะวตัต ์
 - กาํลงัผลิตไฟฟ้าท่ีปลดออกจากระบบ ในช่วงปี 2561 - 2580           -25,310 เมกะวตัต ์
 - รวมกาํลงัผลิตไฟฟ้าทั้งส้ิน ณ ส้ินปี 2580   77,211 เมกะวตัต ์
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 กาํลงัผลติไฟฟ้าใหม่ ในช่วงปี 2561 - 2580 เท่ากบั 56,431 เมกะวตัต์ แยกตามประเภทโรงไฟฟ้า ดงันี ้
 - โรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีน    20,766 เมกะวตัต ์
 - โรงไฟฟ้าพลงันํ้าแบบสูบกลบั         500 เมกะวตัต ์
 - โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่         2,112 เมกะวตัต ์
 - โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม    13,156 เมกะวตัต ์
 - โรงไฟฟ้าถ่านหิน/ลิกไนต ์          1,740 เมกะวตัต ์
 - ซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ         5,857 เมกะวตัต ์
 - โรงไฟฟ้าใหม่/ทดแทน         8,300 เมกะวตัต ์
 - มาตรการอนุรักษพ์ลงังาน         4,000 เมกะวตัต ์
                      รวม      56,431 เมกะวตัต์ 

โรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนตามแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก (AEDP) 

 โรงไฟฟ้าตามนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐ 

 การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนของภาครัฐมุ่งเน้นไปท่ีการแกไ้ขปัญหาสังคมส่วนรวม ไดแ้ก่ 
ปัญหาขยะชุมชน รวมถึงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล และก๊าซชีวภาคในพ้ืนท่ีพิเศษ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้เป็น
ตน้ ซ่ึงเป็นการบูรณาการการทาํงานร่วมกนัระหวา่งภาครัฐ ชุมชนและเอกชน ตอบสนองเป้าหมายการสร้างความเจริญเติบโต
ในทอ้งถ่ิน ส่งผลต่อความมัน่คง กระจายรายได ้และสร้างงานในพื้นท่ี มีการใชท้รัพยากรในทอ้งถ่ินให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
การดาํเนินการมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
 - สร้างระบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมครอบคลุมทั้งภาครัฐ ชุมชน และเอกชน ส่งผลต่อความมัน่คง กระจาย
รายได ้และการจา้งงานสู่ชุมชนในพื้นท่ี 
 - สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และเสริมสร้างความมัง่คัง่ใหก้บัชุมชน 
 - เสริมสร้างความมัน่คงดา้นพลงังานไฟฟ้าของประเทศ 
 - ส่งเสริมการใชท้รัพยากรในทอ้งถ่ินใหเ้กิดประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี 
 - กระจายอาํนาจ (Decentralization) จากส่วนกลางสู่ทอ้งถ่ิน/ภมิูภาค 
 - สร้างใหชุ้มชนในพ้ืนท่ีมีความรู้สึกเป็นเจา้ของและรักษาระบบส่ง-จ่ายไฟฟ้า 
 โดยมีการกาํหนดเป้าหมายการส่งเสริมพลงังานหมุนเวียนตามศกัยภาพพ้ืนท่ีซ่ึงพิจารณาขอ้มูลจากกรมพฒันา
พลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน ทั้งน้ี มีเป้าหมายรวม 520 เมกะวตัต ์ประกอบดว้ย 
 - โรงไฟฟ้าขยะ      400 เมกะวตัต ์
 - โรงไฟฟ้าชีวมวลประชารัฐในพ้ืนท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 120 เมกะวตัต ์

โรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนใหม่และมาตรการอนุรักษ์พลงังาน 
 โรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียน จะพิจารณาจดัหากาํลงัผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัศกัยภาพ
พลงังานหมุนเวียนคงเหลือของประเทศ และรองรับพฤติกรรมของผูใ้ชไ้ฟฟ้าท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมถึงการเปล่ียนแปลงของ 
Disruptive Technology ดา้นพลงังานไฟฟ้าท่ีจะเกิดข้ึน และยงัคงสอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงของ COP21 ประกอบดว้ย ชีวมวล 
ก๊าซชีวภาค พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานแสงอาทิตยทุ่์นลอยนํ้ าร่วมกบัโรงไฟฟ้าพลงันํ้ า และพลงังานหมุนเวียนอ่ืน ๆ โดยมี
เป้าหมายการรับซ้ือเพ่ือรักษาระดบัราคาไฟฟ้าขายปลีกไม่ให้สูงข้ึน ทั้งน้ียงัไดค้าํนึงถึงมาตรการอนุรักษพ์ลงังานในอนาคตท่ี
จะมีความเช่ือถือได ้และมีตน้ทุนท่ีสามารถแข่งขนักบัโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนไดอี้กดว้ย 
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(หน่วย : เมกะวตัต)์ 
พลงังานหมุนเวียน / อนุรักษ์พลงังาน กาํลงัผลติตามสัญญา กาํลงัผลติทีเ่ช่ือถือได้ 

พลงังานแสงอาทิตย ์ 10,000 4,250 
ชีวมวล 3,376 2,296 
ก๊าซชีวภาพ 546 325 
พลงังานแสงอาทิตยทุ่์นลอยนํ้าร่วมกบัโรงไฟฟ้าพลงันํ้า 2,725 1,158 
พลงังานลม 1,485 189 
ขยะอุตสาหกรรม 44 26 
มาตรการอนุรักษพ์ลงังานดา้นไฟฟ้า - 4,000 

รวม ณ ปี 2580 18,176 12,244 
หมายเหตุ    
1. ทั้งน้ีจะมีการดาํเนินโครงการพลงังานแสงอาทิตย ์(โซลาร์ภาคประชาชน) ปีละ 100 เมกะวตัต ์เป็นระยะเวลา 10 ปี 
2. ควรดาํเนินการจดัหาพลงังานหมุนเวยีนบนพ้ืนฐานของการแข่งขนัท่ีไม่เกินอตัราเฉล่ียขายส่ง (Grid Parity) 
ท่ีมา : แผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 - 2580 (PDP2018) สาํนกันโยบายและแผนพลงังานกระทรวงพลงังาน 
 
 อยา่งไรก็ตาม อุปสรรคอยา่งหน่ึงของพลงังานขยะก็คือ ขอ้จาํกดัในการจดัหาวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้า 
เน่ืองจากการผลิตไฟฟ้า 1 เมกะวตัตจ์ะตอ้งใชข้ยะท่ีมีศกัยภาพถึง 100 ตนัต่อวนั ซ่ึงแหล่งขยะในประเทศไทยท่ีมีปริมาณมาก
ขนาดนั้ นมีอยู่ไม่มากนักและคุณภาพของการคดัแยกขยะยงัอยู่ในระดบัตํ่า ประกอบกับการเลือกเทคโนโลยีท่ีจะใช้ผลิต
กระแสไฟฟ้ากเ็ป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญั เพราะหากเลือกใชไ้ม่เหมาะสม กอ็าจส่งผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะมลพิษ
ในอากาศ และทา้ยท่ีสุดจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบดา้นส่ิงแวดลอ้มจากภาคประชาชนร่วมดว้ย จึงจะสามารถทาํการเสนอขาย
ไฟฟ้าใหก้บั กฟผ. ได ้
 ประมาณการจากศูนยว์ิจยักสิกรคาดวา่ มูลค่าการลงทุนในธุรกิจพลงังานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟ้าในช่วงปี 2559 - 
2561 น่าจะอยูท่ี่ราว 1.1 - 1.5 แสนลา้นบาท โดยเป็นการลงทุนในพลงังานแสงอาทิตยม์ากท่ีสุด รองลงมาคือ พลงังานลม  
ชีวมวลและขยะ ตามลาํดบั ส่วนในระยะถดัไปจนถึงปี 2579 หรือส้ินสุด แผน PDP 2015 (ปี 2562 - 2579) คาดวา่จะมีเม็ดเงิน
สะพดัในธุรกิจพลงังานทดแทนเพ่ือการผลิตไฟฟ้าถึง 5.35 ลา้นบาท 
ท่ีมา: K SME Analysis 

ประเภทของพลงังานทดแทน 
การลงทุนในช่วงปี 

2559-2561 
เป้าหมายท่ีเหลือท่ีเหลือตามแผน 

PDP 2015 (ปี 2562-2579) 

 MW 
มูลค่า 

(ลา้นบาท) 
MW 

มูลค่า 
(ลา้นบาท) 

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

 ท่ีมา: กกพ. รวบรวมและประมาณการโดยศูนยว์จิยักสิกรไทย 
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 จะเห็นได้ว่าพลังงานทดแทน  ยงัเป็นธุรกิจท่ีมีโอกาสเติบโตต่อไปได้ ซ่ึงน่าจะเป็นโอกาสทางธุรกิจของ
ผูป้ระกอบการ SME ในสายงานท่ีมีความเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกบัพลงังานทดแทน ให้สามารถเติบโตไปพร้อมๆ กนัได ้ดงันั้น
ผูป้ระกอบการควรมีการติดตามข่าวสารดา้นการลงทุนอย่างใกลชิ้ด โดยเฉพาะประเด็นความคืบหน้าของโครงการ หรือ
มาตรการต่างๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งเชิงบวกและลบ รวมไปถึงปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินโครงการ เพ่ือ
เตรียมรับมือกบัสถานการณ์ต่างๆ ท่ีอาจะส่งผลต่อเน่ืองมายงัธุรกิจของตน นอกจากน้ีส่ิงท่ีขาดไม่ไดก้็คือ การสร้างเครือข่าย
พนัธมิตรทางการคา้ ท่ีจะเอ้ือใหธุ้รกิจของผูป้ระกอบการสามารถเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของห่วงโซ่ธุรกิจพลงังานทดแทนได ้

ตารางสัดส่วนการใชพ้ลงังานขั้นสุดทา้ยจาํแนกตามชนิดพลงังานของประเทศไทยในเดือน ม.ค. - ก.ค. 2563 
การใชพ้ลงังานขั้นสุดทา้ย  
จาํแนกตามชนิดพลงังาน 

อตัรา 
(ร้อยละ) 

1. เชิงพาณิชย ์  

- นํ้ามนัสาํเร็จรูป 54 
- ไฟฟ้า 23 
- ถ่านหิน/ลิกไนต ์ 13 
- ก๊าซธรรมชาติ 10 

      -      ลิกไนต ์ - 
การใชพ้ลงังานขั้นสุดทา้ย (รวม) 100 

               ท่ีมา : กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานกระทรวงพลงังาน 

ปัจจุบนัรัฐบาลให้ความสําคญักบัการจดัการดา้นพลงังาน และส่งเสริมนโยบายดา้นพลงังานทดแทนเป็นวาระ
แห่งชาติโดยเพ่ิมปริมาณการรับซ้ือไฟฟ้าตามผานพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก พ.ศ. 2555-2564 (AEDP) จาก 
9,201 เมกกะวตัต ์เป็น 13,927 เมกกะวตัต ์จะเป็นท่ีมาของการเพ่ิมการลงทุนในงานดา้นวิศวกรรมไฟฟ้า งานระบบไฟฟ้าและ
เคร่ืองกล รวมถึงการลงทุนดา้นโรงไฟฟ้าท่ีใชพ้ลงังานทดแทนและพลงังานหมุนเวียนทาํให้มีการเพ่ิมขนาดของตลาด งาน
ระบบสายส่ง 115-500 เควี สถานีไฟฟ้ายอ่ย รวมถึงงานก่อสร้างโรงฟ้าพลงังานทดแทนประเภทต่างๆ ซ่ึงเป็นการลงทุนระดบั 
SPP และ VSPP ส่งผลให้บริษทัต่างๆมีโอกาสท่ีจะขยายการเติบโตของรายไดแ้ละกาํไรในระยะยาว ซ่ึงในช่วงของแผน PDP 
2015 ไดร้ะบุถึงแผนงานการพฒันาระบบส่งไฟฟ้า ดงัน้ี 

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

IPP, SPP และซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ) 
5. โครงการเช่ือมโยงระบบส่งไฟฟ้าระหวา่งประเทศแบบระบบต่อระบบ (Grid to Grid)  
6. โครงการพฒันาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด (Smart Grid) 

   ซ่ึงโครงการพฒันาระบบส่งทั้งหมดน้ี เป็นโครงการแผนงานท่ี กฟผ. มีแผนศึกษาเพื่อขออนุมติัอีกจาํนวน 19 
     โครงการ 
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2.3  กลุ่มธุรกจิออกแบบและจัดจําหน่ายยานพาหนะ 

ซ่ึงประกอบดว้ยผลิตภณัฑ์ 2 ประเภทคือ กิจการออกแบบและจดัจาํหน่ายเรือและรถโดยสารขนาดเล็กท่ีผลิตดว้ย
อะลมิูเนียม   

 ลกัษณะผลติภัณฑ์ 
  กลุ่มธุรกจิออกแบบและจัดจําหน่ายยานพาหนะ 

1.      เรืออะลูมิเนียม – เป็นธุรกิจรับออกแบบผลิตประกอบเรืออะลูมิเนียมและยานพาหนะอ่ืนๆโดยใชอ้ะลูมิเนียม เป็น
วสัดุในการผลิตเรือซ่ึงเป็นนวตักรรมใหม่ โดยเรือโดยสารมี นวตักรรมลอยตวั กรณีฉุกเฉินจะไม่จม แมมี้นํ้าเขา้มา
ท่วมเตม็ลาํเรือ  ประกอบกบัแม่พิมพทุ์กช้ินส่วนท่ีใชมี้คุณภาพสูง ทดแทนการ พบั ตดั ต่อ เช่ือม แบบเดิม และ ใช้
โครงสร้างท่ีแข็งแรงและมีขนาดใหญ่เพ่ือลดรอยต่อเพ่ิมความแข็งแรง ซ่ึงไดผ้่านการทดสอบทางวิศวกรรม มี
นํ้าหนกัเบา แขง็แรง ซ่อมบาํรุงนอ้ย และมีอตัราการส้ินเปลืองนอ้ยกวา่และมีความปลอดภยัสูงไม่วา่จะเป็นเรือส่วน
บุคคล สปีดโบท้ และเรือขนาดเลก็ ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีท่ีมีความทนัสมยัและมีนวตักรรมท่ีลํ้าหนา้ผ่านการรับรอง
มาตรฐานสากล  

  ทั้ งน้ี สวทช.ให้การสนับสนุนทาํการวิจัย และพฒันาโครงสร้างเรือและรถโดยสาร โดยใช้กลไกของ
โปรแกรมสนบัสนุนการพฒันาเทคโนโลยีแ่ละนวตักรรม (ไอแทป) รวมถึงงบดาํเนินงานดว้ยเงินกูด้อกเบ้ียตํ่าการ
ยื่นขอรับการพิจารณาบญัชีนวตักรรมและการลดภาษีวิจยั 300% ส่วนความร่วมมือกา้วต่อไปนั้น จะเป็นการวิจยั
และพฒันายานพาหนะสมยัใหม่รวมถึงช้ินส่วนโครงสร้างและองค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนร่วมวิจยัและ
พฒันาเทคโนโลยีก่ารผลิตแม่พิมพ ์การออกแบบและผลิตโครงสร้างนํ้าหนกัเบา การพฒันาบุคลากรและกาํลงัคนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

  ในส่วนของเรืออะลูมิเนียมซ่ึงจะมาแทนท่ีเรือไฟเบอร์กลาส เน่ืองจากแข็งแรงและเบากว่า ซ่ึงหมายถึง
ตน้ทุนเช้ือเพลิงท่ีตํ่าลงและมีอายุใช้งานนานกว่า 30 ปี โดยไม่ตอ้ง re-Coating เพ่ือลดปัญหาการอมนํ้ า โดยได้
ร่วมมือกบั สวทช. วิจยัและพฒันาให้มีประสิทธิภาพและปลอดภยัยิง่ข้ึน ต่อมาไดน้าํส่ิงท่ีวิจยัและพฒันากบัเรือมา
ต่อยอดผลิตรถโดยสารอะลูมิเนียม ซ่ึงข้ึนรูปเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างตามจุดเส่ียงต่าง ๆ ทาํให้มีความ
ปลอดภยัสูงและอายกุารใชง้านยาวนาน 

  นบัวา่เป็นผลิตภณัฑ ์นวตักรรมไทยท่ีเป็นยานพาหนะสมยัใหม่โดยนาํเร่ืองความเป็นมาตรฐานสากล และ
ความปลอดภยัมาเป็นท่ีหน่ึงพร้อมเป็นผูน้าํดา้นการพฒันาคมนาคม และคุณภาพการท่องเท่ียว 

นอกจากน้ีได้ลงนามในบันทึกขอ้ตกลง (“MOU”) เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 2563 ร่วมกบั  1.กรมเจ้าท่า 2. 
สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ 3. บริษทั บา้นปู เน็กซ์ จาํกดั โดยมีกาํหนด
ระยะเวลาความร่วมมือ 3 ปี จนถึง มิถุนายน 2566 ในการร่วมมือด้านการพัฒนาการออกแบบ การผลิต และ
มาตรฐานสําหรับเรือไฟฟ้า ระบบอดัประจุ แบตเตอร่ีและช้ินส่วนท่ีเก่ียวเน่ือง ท่ีมีคุณภาพและปลอดภยั โดยการ
ร่วมมือเป็น ในคร้ังน้ี จะเป็นการพฒันามาตรฐานและก่อให้เกิดขอ้เสนอเชิงนโยบายเก่ียวกบัเรือไฟฟ้า รวมถึง
ขอ้กาํหนดหรือกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งในการจดทะเบียนใชเ้รือไฟฟ้าท่ีมีความปลอดภยัในประเทศ ซ่ึงจะผลกัดนัให้
เกิดการผลิตเรือไฟฟ้าและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งข้ึนภายในประเทศเพื่อให้สามารถนาํไปใชง้านในอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวและการใชง้านเชิงพาณิชยต่์อไปได ้และส่งเสริมการการเติบโตของอุตสาหกรรมการส่งออกเรือไฟฟ้า
ของประเทศไทยอยา่งย ัง่ยนื  
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2.  รถโดยสารขนาดเลก็ – สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ มีมินิบสันวตักรรมใหม่ Aluminum Bus ภายใตแ้บรนด ์“สกุลฎ์ซีบสั” 
(Sakun C) ซ่ึงรถมินิบสัอะลูมิเนียมสัญชาติไทย หน่ึงเดียวในประเทศท่ีใชเ้ทคโนโลยี่สมยัใหม่ในการผลิตตวัถงั
แบบป๊ัมรูปทั้งคนัตามมาตรฐานการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ท่ีทนัสมยั เพ่ือลดรอยต่อเพ่ิมความปลอดภยั
ใหก้บัผูโ้ดยสาร โดยรายละเอียดของ Light Weight Aluminum Bus ซ่ึงจะมาทดแทนรถตู ้ผลิตดว้ยโครงสร้างตวัถงั
อะลูมิเนียมนํ้ าหนกัเบาทาํให้ประหยดันํ้ ามนั ทั้งแข็งแรง ทนทาน มีความปลอดภยัสูง ไม่เป็นสนิม และไม่ผุ โดย
หลงัคาไร้รอยต่อ นํ้ าไม่ร่ัวซึม พ้ืนห้องผูโ้ดยสารจะเป็นชนิดไม่ลามไฟ และดว้ยเทคโนโลยี่สมยัใหม่ในการผลิต
ตวัถงัแบบป๊ัมข้ึนรูปทั้งคนั รวมถึงใชหุ่้นยนตเ์ช่ือมประกอบแบบสากล และควบคุมการผลิตโดยผูเ้ช่ียวชาญดว้ย
เทคโนโลยีช่ั้นสูง ท่ีมีประสบการณ์ยาวนาน ทาํใหเ้ช่ือมัน่ในเร่ืองของมาตรฐานและคุณภาพ 

  สําหรับรถโดยสารขนาดเล็กเคร่ืองยนต์ดีเซล 19+1 ท่ีนั่ง ตามมาตรฐาน  ม .2 จ. กรมขนส่งทางบก 
โครงสร้างและตวัถงัอะลูมิเนียมนํ้าหนกัเบา < 3,200 Kg.จะไม่เป็นสนิม อายกุารใชง้านยาวนาน และใชไ้ดทุ้กพ้ืนท่ี
ใกลท้ะเล ช่วงล่างระบบเบรก ตวัถงัถูกออกแบบให้เหมาะสมและปลอดภยัท่ีสุดสําหรับการโดยสารพร้อมระบบ 
GPS / กลอ้งดา้นในนอก / ระบบตรวจจบั รถ-รถและ พฤติกรรมผูข้บัข่ี 

  ทั้ งย ัง เต รียมจะพัฒนาเพ่ิ มทั้ งรถบัส ดี เซล  รถบัส อีวี  (โดยใช้  E-Body, E-Platform) ท่ี จะช่วยให้
ผูป้ระกอบการไทยท่ีตอ้งการพฒันารถไฟฟ้า สามารถนําไปใช้พฒันาและต่อยอดไดร้วดเร็วยิ่งข้ึน พร้อมน้ีได้
ร่วมกบั สวทช. พฒันายานยนตส์มยัใหม่ เพ่ือให้เกิดการขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจไทยและการพฒันาองคค์วามรู้
อยา่งย ัง่ยนื 

  นอกจากน้ียงัได้รับการแต่งตั้ งให้เป็นผูผ้ลิตตัวถังรถโดยสารตามรุ่นท่ีได้ตกลงกันแต่เพียงผูเ้ดียวเพ่ือ
จาํหน่ายเป็นรถโดยสารขนาดเลก็ใหแ้ก่ลกูคา้ในประเทศท่ีมีความสนใจสั่งซ้ือ โดยไดล้งนามทาํสัญญาความร่วมมือ
ผลิตและจาํหน่ายรถโดยสารขนาดเลก็ไม่เกิน 20 ท่ีนัง่ กบั บริษทั ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย)  ไปเม่ือวนัท่ี 
20 มิถุนายน  2561  ทั้ งน้ีรถยนต์เพ่ือการพาณิชย ์ของ ฮีโน่ ดงักล่าวนั้น มีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนและพฒันา
เศรษฐกิจของประเทศไทยทุกภาคส่วนมาเป็นระยะเวลายาวนานกวา่ 56 ปี 

  และยงัไดร่้วมกนักบั บริษทั ปตท จาํกดั (มหาชน) ในการพฒันาธุรกิจท่ีเก่ียวกบัอุตสาหกรรมยานยนต์
ไฟฟ้า โดยไดล้งนามบนัทึกความเขา้ใจในการพฒันาธุรกิจเก่ียวกบัอุตสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้า  เช่น รถเท่ียวการ
พาณิชย ,์ รถไฟ, รถเก่ียวการเกษตร และร่วมกันศึกษาโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไฟฟ้า, 
โรงงานประกอบยานยนตไ์ฟฟ้า และโรงงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น โรงงานประกอบแบตเตอร่ี เป็นตน้ โดยไดล้ง
นามไปเม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2562 โดยมีกาํหนดระยะเวลา 3 ปี จนถึง มิถุนายน 2565.     

                                 ภาพเรืออลูมเินียม และ รถโดยสารขนาดเลก็ 
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ภาพเรืออลูมเินียม และ รถโดยสารขนาดเลก็ 
 

                     

                      
  
 วสัิยทศัน์  “บริษัท สกลุฎ์ซี อนิโนเวช่ัน จํากดั” 
  “ เราจะสร้างผลิตภณัฑ์นวตักรรมไทยท่ีเป็นยานพาหนะสมยัใหม่ โดยนาํเร่ืองความเป็นมาตรฐานสากลและความ

ปลอดภยัมาเป็นท่ีหน่ึงพร้อมเป็นผูน้าํดา้นการพฒันาคมนาคม (การขนส่งมวลชน) และคุณภาพการท่องเท่ียว ” 

 พนัธกจิ  “บริษัท สกลุฎ์ซี อนิโนเวช่ัน จํากดั” 

 พฒันาผลิตภณัฑไ์ทย และนวตักรรมไทยโดยใช ้Technology ท่ีทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา 
 ผลิตสินคา้ท่ีมีมาตรฐานและความปลอดภยัสูงสุดในราคาท่ีเหมาะสม 
 ส่งเสริม, วนิยั, พฒันา, ถ่ายทอด Technology และวศิวกรรมชั้นสูง เพ่ือการพฒันาองคก์ร และผูป้ระกอบการไทย 
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มนิิบัสอลูมเินียมคนัแรกของไทย 

 

                                                          
 

 
“สกลุฎ์ซี ซีบัส” รถมินิบัสตวัถัง Super structure เจ้าเดยีวในประเทศไทย ภายในงาน Bus & Truck 2019  

เมือ่กลางเดอืนพฤศจิกายนทีผ่่านมา 
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งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัสกุลฎ์ซี มีงานท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ โดยแบ่งเป็นรถโดยสาร จาํนวน 231 คนั มูลค่า
รวมทั้งส้ิน 461.46 ลา้นบาท และเรือโดยสาร จาํนวน 1 ลาํ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ลกัษณะผลติภัณฑ์ กลุ่มลูกค้า สถานะ จํานวน วนัทีค่าดว่าจะส่งมอบ 

รถโดยสาร บริษทัเอกชน ไดรั้บใบจองและเงินมดัจาํ 5 คนั เดือนกนัยายน 2563 
รถโดยสาร บริษทัเอกชน ไดรั้บใบจองและเงินมดัจาํ 10 คนั เดือนตุลาคม 2563 
รถโดยสาร บุคคลธรรมดา 

และบริษทัเอกชน 
ไดรั้บใบจองและเงินมดัจาํ 10 คนั เดือนพฤศจิกายน 2563 

รถโดยสาร บริษทัเอกชนและ
ตวัแทนจาํหน่าย
(บุคคลธรรมดา) 

ไดรั้บใบจองและเงินมดัจาํ 126 คนั เดือนธนัวาคม 2563 

รถโดยสาร ตวัแทนจาํหน่าย
(บุคคลธรรมดา) 

ไดรั้บใบจองและเงินมดัจาํ 25 คนั เดือนมกราคม 2564 

รถโดยสาร บริษทัเอกชนและ
ตวัแทนจาํหน่าย 
(บุคคลธรรมดา) 

ไดรั้บใบจองและเงินมดัจาํ 55 คนั เดือนกมุภาพนัธ์ 2564 

เรือโดยสาร บริษทัเอกชน ไดรั้บใบจองและมีการ
ชาํระค่างวดสินคา้แลว้
จาํนวน 2 งวด 

1 ลาํ มีการสาธิตเรือต้นแบบให้กับทาง
กรมเจา้ท่าในวนัท่ี 5 สิงหาคม 2563 
และคาดวา่จะส่งมอบเรือไดใ้น 
ไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 

*ทั้งน้ีเงินมดัจาํของรถโดยสารขนาดเลก็จะอยูท่ี่คนัละ 5,000 – 10,000 บาท ข้ึนอยูก่บัรุ่นของรถโดยสาร 
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ปัจจยัความเส่ียงในการประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีอาจจะเกิดข้ึนและมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานใน
อนาคตของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

3.1 ปัจจัยความเส่ียงของธุรกจิอุตสาหกรรมฟอกหนัง 
3.1.1 ความเส่ียงจากการขาดแคลนวตัถุดบิและความผนัผวนราคาวตัถุดบิ 

เน่ืองจากผลิตภณัฑ์ของบริษทัเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีจาํเป็นตอ้งใช้วตัถุดิบจากธรรมชาติ ได้แก่ หนังโค มาผ่าน
กระบวนการผลิตต่างๆ เพ่ือให้ออกมาเป็นสินคา้ก่ึงสําเร็จรูป และสินคา้สําเร็จรูป ดงันั้นบริษทัจึงอาจประสบปัญหาใน
เร่ืองการขาดแคลนวตัถุดิบในการผลิตได ้ซ่ึงปัญหาในประเดน็น้ี ทางบริษทักไ็ดต้ระหนกัและมีการกาํหนดนโยบาย และ
มาตรการในการป้องกนัเอาไวเ้พ่ือป้องกนัปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบ โดยการกระจายแหล่งของวตัถุดิบให้มีความ
หลากหลายและกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆ เช่น เอเชีย ยุโรป ออสเตรเลีย อเมริกา และอเมริกาใต ้พร้อมทั้งมีการสืบ
เสาะหาแหล่งวตัถุดิบใหม่ๆ เพ่ิมข้ึนอยูเ่สมอ พร้อมทั้งยงัมีการทาํสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ในเร่ืองของปริมาณ คุณภาพของ
วตัถุดิบท่ีบริษทัตอ้งการ ทาํให้บริษทัสามารถป้องกนัปัญหาในเร่ืองของวตัถุดิบได ้และในอดีตท่ีผ่านมาบริษทัไม่เคย
ประสบปัญหาเร่ืองของการขาดแคลนวตัถุดิบมาก่อน 

ในเร่ืองความผนัผวนของราคาวตัถุดิบในอดีตท่ีผา่นมา ราคาวตัถุดิบมีความผนัผวนไม่มากนกั ยกเวน้ในช่วงท่ี
เกิดวิกฤตการณ์ เช่นโรคววับา้ซ่ึงส่งผลต่อปริมาณวตัถุดิบอยา่งมากหรืออาจมีการเปล่ียนแปลงตามฤดูกาล เช่นในช่วง
หนา้ฝน ราคาวตัถุดิบจะมีการปรับตวัสูงข้ึน เพ่ือลดความเส่ียงในเร่ืองดงักล่าว บริษทัไดว้างมาตรการป้องกนัเอาไวโ้ดย
การสั่งซ้ือวตัถุดิบมาเก็บไวใ้นช่วงตน้ปีแทน นอกจากน้ีหากในปีใดท่ีราคาวตัถุดิบมีการปรับตัวสูงข้ึนมาก บริษัท
สามารถท่ีจะเจรจากบัลูกคา้เพ่ือทาํการปรับราคาสินคา้ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเจรจาระหวา่งบริษทักบัลูกคา้ อยา่งไรกต็าม
ในปีท่ีผ่านมา บริษทัไม่ประสบปัญหาเร่ืองตน้ทุนวตัถุดิบมีการปรับตวัสูงข้ึนมากนกั เน่ืองจากมาตรการในการสํารอง
วตัถุดิบ ทาํใหไ้ม่มีการเจรจาเพ่ือปรับราคาสินคา้กบัลกูคา้ 

3.1.2 ความเส่ียงจากการสูญเสียลูกค้ารายใหญ่ในประเทศและเอเชีย 
เน่ืองจากโครงสร้างรายไดใ้นปัจจุบนัส่วนใหญ่ของบริษทัมากกวา่ร้อยละ 50 มาจากธุรกิจผลิตภณัฑเ์บาะหนงั

สาํหรับรถยนต ์ซ่ึงลูกคา้ท่ีสาํคญัของธุรกิจส่วนน้ีจะไดแ้ก่ บริษทัผูผ้ลิตเบาะหนงัรถยนตใ์ห้กบับริษทัผูผ้ลิตรถยนต ์และ
บริษทัผลิตรถยนตช์ั้นนาํของอเมริกาและญ่ีปุ่น ไดแ้ก่ Honda  Toyota และ Isuzu ทาํให้รายไดใ้นอนาคตของบริษทัอาจ
ประสบปัญหาได ้หากในอนาคตบริษทัสูญเสียลูกคา้รายสาํคญัของธุรกิจเบาะหนงัรถยนตไ์ป ซ่ึงปัญหาในส่วนน้ีบริษทั
ไดมี้การวางแนวทางในการป้องกนัเอาไวไ้ม่วา่จะเป็นการพยายามกระจายแหล่งรายไดไ้ปยงับริษทัผลิตรถยนตอ่ื์นๆ เพ่ิม
มากข้ึน การรักษาคุณภาพสินคา้ของบริษทัให้มีคุณภาพท่ีดีและสมํ่าเสมอ การรักษาความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูบ้ริหาร
ระดบัสูงและทีมงานของบริษทัรถต่างๆ ส่งผลให้ระดบัความสําคญัและความสัมพนัธ์ของบริษทักบัลูกคา้มีเพ่ิมมากข้ึน
เป็นลาํดบั ซ่ึงโอกาสท่ีบริษทัจะสูญเสียลกูคา้เหล่าน้ีไปมีความเป็นไปไดย้าก 

3.1.3 ความเส่ียงจากการทีม่สิีนค้าทดแทนสินค้าของบริษัท 
เน่ืองจากผลิตภณัฑ์ของบริษทัเป็นสินคา้ท่ีมีสินคา้ทดแทนท่ีใกลเ้คียง ซ่ึงในอนาคตพฤติกรรมของผูบ้ริโภค

อาจจะมีการเปล่ียนแปลง โดยหันไปนิยมสินคา้ทดแทนอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บการพฒันาทางเทคโนโลยีให้มีคุณสมบติัเทียบเท่า
หนงัแท ้เช่น หนงัเทียม หรือสินคา้อ่ืนอาจทาํใหบ้ริษทัไดรั้บผลกระทบดา้นรายได ้แต่บริษทัเช่ือวา่ในอนาคตอนัใกลน้ี้จะ
ยงัไม่มีสินคา้ท่ีสามารถทดแทนหนงัแทไ้ด ้ประกอบกบัปัจจุบนับริษทัผูผ้ลิตรถยนตช์ั้นนาํต่างๆ ไดห้ันมาให้ความสนใจ
ในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน ทาํใหโ้อกาสท่ีบริษทัผูผ้ลิตรถยนตจ์ะหนัมาใชห้นงัเทียมแทนหนงัสัตวแ์ทเ้ป็นไปไดน้อ้ยมาก 

    ปัจจัยความเส่ียง 
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3.1.4 ความเส่ียงในเร่ืองนวตักรรมในการผลติสินค้า 
สําหรับสาขาของเล่นสัตวเ์ล้ียง มีช่องทางน้อยในการพฒันาร่วมกับเทคโนโลยี่สมัยใหม่เพราะสภาพของ

วตัถุดิบมีแบบจาํกดั อยา่งไรกต็ามบริษทัไดด้าํเนินการพฒันาวตัถุดิบท่ีมีอยูเ่พ่ือให้สินคา้มีรูปแบบและขนาดหลากหลาย
เพ่ิมข้ึน รวมถึงสรรหาวตัถุดิบอ่ืนผสมร่วมกบัวตัถุดิบเดิมเพ่ือใหสิ้นคา้มีความแตกต่างและเป็นท่ีสนใจต่อลูกคา้ 

3.1.5 ความเส่ียงในเชิงปริมาณเกี่ยวกับมูลค่าของการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือและเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ 
บริษทัร่วม  
3.1.5.1 ความเส่ียงในเชิงปริมาณเกีย่วกบัมูลค่าของการด้อยค่าของสินค้าคงเหลอื 
กลุ่มบริษทัตระหนกัถึงความเส่ียงดา้นสินคา้คงคลงัคือ ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการเส่ือมสภาพของวตัถุดิบและ

สินคา้ในช่วงท่ีเก็บรักษาในคลงัสินคา้ของบริษัท บริษทัจึงนําวตัถุดิบท่ีเขา้มาแปรสภาพเป็นสินคา้ก่ึงสําเร็จรูปเพ่ือ
สามารถจดัเก็บสินคา้ไวไ้ดน้านข้ึน นอกจากน้ีบริษทัเอาใจใส่เป็นพิเศษในการเก็บรักษาสินคา้ให้อยูใ่นสภาพดี โดยใช้
หลกัการและวิธีการบริหารสินคา้คงคงคลงัต่างๆ กนัไป อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดท้าํการตั้งสมมติฐานเพ่ือคาํนวณค่าเผื่อ
ลดมูลค่าสําหรับสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเส่ือมคุณภาพ โดยทาํการตรวจนับสินคา้คงเหลือประจาํไตรมาสและประจาํปี
พร้อมทั้งจดัทาํรายงานเพื่อระบุสินคา้ท่ีเคล่ือนไหวชา้และลา้สมยั  วิเคราะห์ปริมาณสินคา้ท่ีคงเหลือและการเคล่ือนไหว
ของสินคา้เพ่ือระบุสินคา้ท่ีคา้งนานหรือสินคา้ท่ีไม่มีการเคล่ือนไหว วิเคราะห์เปรียบเทียบจาํนวนเงินสุทธิท่ีบริษทัไดรั้บ
จากการขายสินคา้ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินกบัราคาทุนของสินคา้คงเหลือเพ่ือประกอบการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของ
สินคา้คงเหลือ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษทัมีสินคา้คงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ จาํนวน 427.78 ลา้นบาทในงบแสดงฐานะการเงินรวมและจาํนวน 418.97 ลา้นบาทในงบ
แสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั  สาํหรับ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บริษทัมีสินคา้คงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน
หรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า จาํนวน 432.74 ลา้นบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและ
จาํนวน 418.21 ลา้นบาทในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั โดยบริษทับนัทึกผลขาดทุนจากการลงลงของมูลค่า
สินคา้คงเหลือจาํนวน 4.25 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 0.87 ของสินคา้คงเหลือทั้งหมด)ในตน้ทุนขายในงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

3.1.5.2 ความเส่ียงในเชิงปริมาณเกีย่วกบัมูลค่าของการด้อยค่าของเงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
สาํหรับการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม เน่ืองจากการพิจารณาเก่ียวกบัการดอ้ยค่าของเงิน

ลงทุนข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจและขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญัท่ีผูบ้ริหารของบริษทันาํมาใชใ้นการประมาณค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ดงันั้นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ คือ การแสดงมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทั
ยอ่ยและบริษทัร่วม และค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมวา่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ทั้งน้ีนโยบายการบญัชีสําหรับเงินลงทุน การดอ้ยค่าและรายละเอียดสําหรับเงินลงทุนในบริษทัย่อยและ
บริษทัร่วม ผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบหลกัฐานประกอบการพิจารณาของผูบ้ริหารเก่ียวกบัขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าของเงิน
ลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ประเมินความเหมาะสมของวิธีการประเมินมูลค่าและขอ้สมมติท่ีสําคญัท่ีผูบ้ริหาร
ของบริษทันาํมาใชใ้นประมาณค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมแลว้  

บริษทัไดมี้การตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม ไดแ้ก่ บริษทั เอน็เอชเค สปริง (กมัพชูา) จาํกดั 
ในปี พ.ศ. 2561 เน่ืองจากบริษทั เอน็เอชเค สปริง (กมัพชูา) จาํกดั ประสบภาวะขาดทุนจากการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
บริษทัจึงพิจารณาบนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนดงักล่าวในอตัราร้อยละ 25 ของสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 ของ CNHK โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงราคาทุนในงบการเงิน
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เฉพาะ จาํนวน 6.31 ลา้นบาท (สุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า จาํนวน 24.77 ลา้นบาท) คิดเป็นร้อยละ 0.20 ของสินทรัพยร์วม  
และเม่ือวนัท่ี 13 เมษายน พ.ศ. 2563 ผูส้อบบัญชีของบริษทัร่วมไดเ้สร็จส้ินการตรวจสอบงบการเงินของบริษทัร่วม
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 แลว้ โดยงบการเงินท่ีตรวจสอบแลว้ดงักล่าวไม่แตกต่างอยา่งมีสาระสาํคญั
จากงบการเงินท่ีจดัทาํโดยผูบ้ริหาร บริษทัจึงไม่ไดป้รับปรุงส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนและผลต่างจากการแปลงค่างบ
การเงินของบริษทัร่วมท่ีเคยรับรู้ไวใ้นงบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562  และ เม่ือวนัท่ี 14 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วมไดเ้สร็จส้ินการสอบทานงบการเงินของบริษทัร่วมสําหรับงวดสาม
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 แลว้ โดยงบการเงินท่ีสอบทานแลว้ดงักล่าวไม่แตกต่างจากงบการเงินท่ีจดัทาํ
โดยฝ่ายบริหารอยา่งมีสาระสาํคญั 

 การตั้งดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัไดมี้การตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยทั้ ง
ทางตรงและทางออ้ม  โดยบริษทัยอ่ยทางตรงแสดงมูลค่าเงินลงทุนวิธีราคาทุนสุทธิในงบการเงินเฉพาะจาํนวน 576.12 
ลา้นบาทและ 577.12 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2563 โดยเงินลงทุนบริษทั
ยอ่ยทางตรงสุทธิจากการตั้งดอ้ยค่าจาํนวน 3.90 ลา้นบาทจากบริษทัยอ่ยทางตรงคือ บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั  เน่ืองจาก
บริษทัยอ่ยดงักล่าวประสบภาวะขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 152.76 ลา้นบาทตั้งแต่ปี 2540 ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยอย่างมีนัยสําคญั จนต่อมาเม่ือกลางปี 2550 บริษทั พลาทรัพย ์
จาํกดั ไดเ้ปล่ียนนโยบายทางธุรกิจ เป็นการให้เช่าพ้ืนท่ีแทน และมีผลประกอบท่ีเป็นกาํไรสุทธิเร่ือยมาตั้งแต่ปี 2557 ทาํ
ให้บริษทัมีการโอนกลบัค่าเผื่อด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั เร่ือยมา จนในปี 2561 และ ปี 2562 
บริษทัมีค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั เหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 23.90 ลา้นบาท และ 3.90 ลา้น
บาท ตามลาํดบั ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.  2562 บริษทัจึงมีการโอนกลบัค่าเผื่อดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทั 
พลาทรัพย  ์จาํกัด จาํนวน 20.00 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
เน่ืองจากบริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั มีรายไดแ้ละกาํไรสุทธิเท่ากบั 34.37 ลา้นบาท และ 6.74 ลา้นบาท ตามลาํดบั เพ่ิมข้ึน
เล็กน้อยเม่ือเทียบกบัปี 2561 ท่ีมีค่าเท่ากบั 33.07 ลา้นบาท และ 5.80 ลา้นบาท ตามลาํดบั จึงส่งผลให้มูลค่าสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บ (Net Realisable Value : NRV) ของเงินลงทุนในบริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั เพ่ิมข้ึน บริษทัจึงไดพิ้จารณาตั้งสํารอง
เงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่าวลดลง  ทั้ งน้ี กลุ่มบริษทัฯ มีการตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าสําหรับเงินลงทุนในบริษทัย่อย
ทางออ้ม ซ่ึงบริษทัฯ ลงทุนผา่น บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั (CWTG) ซ่ึงประกอบธุรกิจหลกัทางดา้นการลงทุนในกลุ่ม
พลงังาน โดยเงินลงทุนดังกล่าวแสดงมูลค่าเงินลงทุนวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะจาํนวน 449.34 ลา้นบาทและ 
449.34 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.2563 โดย CWTG ไดมี้การบนัทึกการดอ้ย
ค่าของซ่ึงเงินลงทุนในบริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าว บริษทัไดมี้การตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย
ทางออ้มบางบริษทัซ่ึงไดแ้ก่ บริษทั ชยัวฒันา กรีน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั , บริษทั กรีน พาวเวอร์ 1 จาํกดั และ บริษทั  
ชยัวฒันา เอก็พอร์ต จาํกดั ซ่ึงมีมูลค่าเงินลงทุนราคาทุนรวมจาํนวน 20.54 ลา้นบาท และบริษทัตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ
เงินลงทุนดงักล่าวจาํนวน 19.62 ลา้นบาท  ทั้งน้ีเน่ืองจากบริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าวมีการหยดุดาํเนินการ หรือโครงการ
ท่ีจะดาํเนินการล่าชา้ออกไป ส่งผลใหมี้การดอ้ยค่าเงินลงทุนเกิดข้ึน 

นอกจากน้ีบริษทัมีการลงทุนในบริษทัยอ่ยทางตรงเพ่ิมอีก 1 บริษทัตามมติท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของ บริษทั 
ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ไดมี้มติอนุมติัแผนการปรับ
โครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนใหแ้ก่บริษทัยอ่ยนั้น บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่ง
ใหม่ ช่ือว่า บริษทั ชัยวฒันา แทนเนอรี จาํกดั เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยมีทุนจดเบียน 1,000,000 บาท และ
บริษทัถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวในสัดส่วน 100%  
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3.1.6 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น  
เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีการคา้ 

เจา้หน้ีการคา้ และภาระหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนเป็นสกุลเงินต่างประเทศ  ซ่ึงโดยหลกัเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ และ
สกุลเงินยโูร โดยในปี 2561 และ ปี 2562 บริษทัมีกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 5.59 ลา้นบาทและ 17.91 ลา้นบาท  
สําหรับไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 11.96 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม ใน
ส่วนของผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนสําหรับกลุ่มบริษทัยงัอยู่ในเกณฑ์ตํ่า เน่ืองจากบริษทัฯ มีขายไปต่างประเทศ
เพียงร้อยละ 5 ของรายไดร้วมทั้ งหมด อย่างไรก็ดี ในส่วนของการนําเขา้วตัถุดิบนั้น กลุ่มบริษทัมีการสั่งซ้ือวตัถุดิบ
บางส่วนจากต่างประเทศเช่นกนั ส่งผลใหมี้การบนัทึกขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเม่ือเงินบาทอ่อนค่า 

3.1.7 ความเส่ียงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  ทาํใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมี

ผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ เช่น ระบบห่วงโซ่อุปทาน การใช้จ่ายของผูบ้ริโภค การจาํกัดหรือ
หยดุชะงกัการผลิต การดาํเนินงานท่ีล่าชา้ข้ึน เป็นตน้ ความไม่แน่นอนจะจบลงเม่ือการปิดประเทศของหลาย ๆ ประเทศ
ส้ินสุดลงและเม่ือธุรกิจต่าง ๆ กลบัสู่สภาวะปกติ ยิ่งไปกว่านั้นการชะลอในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกได้ส่งผล
กระทบต่อผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัอนัเน่ืองมาจากการลดลงของอุปสงคข์องเบาะรถยนต ์รวมถึงธุรกิจเรือและ
รถโดยสารขนาดเลก็ท่ีผลิตดว้ยอลมิูเนียม 

เน่ืองจากโครงสร้างรายไดใ้นปัจจุบนัส่วนใหญ่ของบริษทัมากกวา่ร้อยละ 50 มาจากธุรกิจผลิตภณัฑเ์บาะหนงั
สาํหรับรถยนต ์ซ่ึงลูกคา้ท่ีสาํคญัของธุรกิจส่วนน้ีจะไดแ้ก่ บริษทัผูผ้ลิตเบาะหนงัรถยนตใ์ห้กบับริษทัผูผ้ลิตรถยนต ์และ
บริษทัผลิตรถยนตช์ั้นนาํของอเมริกาและญ่ีปุ่น ไดแ้ก่ Honda  Toyota และ Isuzu ทาํให้รายไดใ้นอนาคตของบริษทัอาจ
ประสบปัญหาได ้หากกลุ่มลูกคา้ดงักล่าวเกิดการหยดุการผลิตชัว่คราว อนัเน่ืองมาจากภยัธรรมชาติและโรคระบาด อาทิ 
โรค Covid-19 เป็นตน้ ซ่ึงจะส่งผลกระทบให้บริษทัเหล่านั้นจะระงบัการสั่งซ้ือสินคา้จากบริษทัเป็นการชัว่คราวจนกวา่
จะกลบัมาดาํเนินการผลิตอีกคร้ัง ซ่ึงจะส่งผลให้บริษทัสูญเสียรายไดใ้นช่วงเวลาดงักล่าวนั้น ทั้งน้ี บริษทัตอ้งทบทวน
ปรับแผนในการบริหารจดัการเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งกระทนัหัน เช่น  การบริหาร
บุคลากรวนัและเวลาในการปฎิบติังาน, การบริหารค่าใชจ่้ายในการขายการบริหาร ตน้ทุนการผลิต ฯลฯ 

ในส่วนของธุรกิจเรือและรถโดยสารขนาดเล็กท่ีผลิตด้วยอลูมิเนียม การชะลอตัวลงของเศรษฐกิจจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 นั้น ส่งผลให้ลูกคา้หลายรายยกเลิกคาํสั่งซ้ือสินคา้ของ
กลุ่มบริษทัฯ โดยเฉพาะในส่วนของรถโดยสารขนาดเลก็ ซ่ึงมีการยกเลิกคาํสั่งซ้ือประมาณร้อยละ 15 ของยอดคาํสั่งซ้ือ
เดิม คิดเป็นมูลค่ารวมราว 70 ลา้นบาท ส่งผลให้กลุ่มบริษทัฯ มียอดคงเหลือรถโดยสารขนาดเล็กท่ีรอส่งมอบลดลง 
อยา่งไรกต็าม ในทางกลบักนัสถานการณ์ดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบการดาํเนินธุรกิจกลุ่มพลงังาน ซ่ึงมีคู่คา้ท่ีมัน่คง ส่งผล
ใหก้ลุ่มธุรกิจน้ี มีรายไดแ้ละกระแสเงินสดท่ีค่อนคา้งคงท่ีไม่ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าว 

จากสาเหตุจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 นอกจากจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตใน
อุตสาหกรรมรถยนตใ์นภาพรวมซ่ึงรวมถึงบริษทัฯ ดว้ย ยงัส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของนกัลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ท่ีมี
ต่อตลาดเงินตลาดทุน  ซ่ึงส่งผลให้บริษทัฯ ไม่สามารถจดัหาแหล่งเงินทุนไดต้ามแผนการท่ีวางไวแ้ต่แรก ทั้งจากแหล่ง
เงินจากสถาบนัการเงินและการออกเสนอขายหุน้กูชุ้ดใหม่ ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งเล่ือนกาํหนดไถ่ถอน
หุ้นกู ้ช่ือ “หุ้นกูบ้ริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2561 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ .ศ . 2564 ซ่ึง
บริษทัมีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบกาํหนดไถ่ถอน” (“CWT205A”) จากเดิมคือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2563 ไปอีก 1 ปี เป็น
วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2564 โดยบริษทัฯ มีการชาํระคืนเงินตน้บางส่วนคิดเป็นร้อยละ 30 ของยอดหุ้นกูท่ี้คงคา้ง คิดเป็น
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จาํนวนเงินทั้งส้ิน 101.13 ลา้นบาท พร้อมกบัเพ่ิมอตัราดอกเบ้ียจากร้อยละ 5.75 ต่อปี เป็นร้อยละ 6.75 ต่อปี เพ่ือตอบ
แทนผูถื้อหุน้กูท่ี้ใหก้ารสนบัสนุนบริษทัฯ 

นอกจากน้ี ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 12/2563 คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาอนุมติัให้
ยกเลิกมติท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 11/2563 ซ่ึงมีมติอนุมติัการจ่ายปันผลระหวา่งกาล และยกเลิกกาํหนดจ่ายเงินปัน
ผลระหวา่งกาล วนัท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เน่ืองจากเห็นวา่บริษทัมีความจาํเป็นตอ้งปรับแผนการเงินให้รัดกุมและ
รอบคอบท่ีสุดและสํารองเงินสดไวเ้พ่ือช่วยสร้างสภาพคล่องในระยะสั้ นเพ่ิมเติมให้กบับริษทั อีกทั้งบริษทัจาํเป็นตอ้ง
สาํรองเงินไวส้าํหรับชาํระหน้ีเงินกูท่ี้ใกลจ้ะครบกาํหนดชาํระในอนาคต 

3.1.8 ความเส่ียงจากการทีบ่ริษัทมสีภาพคล่องตํ่า ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี ้
เม่ือวันท่ี  13 มีนาคม  2563 บริษัท  กรีน  เพาเวอร์ 1 จํากัด  ได้รับหนังสือแจ้งการได้รับคัดเลือกให้ เป็น

ผูด้าํเนินการโครงการบริหารจดัการและการกาํจดัขยะมูลฝอยชุมชนลงทุนโดยเอกชน เทศบาลนครสวรรค ์ซ่ึงอยูร่ะหวา่ง
เสนอผูมี้อาํนาจอนุมติัจดัซ้ือจดัจา้ง และคาดวา่จะเขา้ทาํสัญญาโครงการบริหารจดัการและการกาํจดัขยะมูลฝอยชุมชน 
ภายในเดือนมิถุนายน 2563 ซ่ึงรายการดงักล่าวจาํเป็นตอ้งพ่ึงพาการใชเ้งินทุนจากบริษทั 

ต่อมา เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทัคร้ังท่ี 6/2563 ไดมี้มติ 1) อนุมติัให ้
CWTG เขา้ลงทุนเพ่ิมเติมใน BSF3 โดยซ้ือหุ้นเพ่ิมจากบริษทั บลูโซลาร์ฟาร์ม จาํกดั (ซ่ึงมิใช่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของ
บริษทั ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียน
ในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม)) จาํนวน 132,000 หุน้ ในราคา 13,200,000 บาท ซ่ึงจะ
ส่งผลให้ CWTG จะถือหุ้นใน BSF3 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 โดย CWTG ไดเ้ขา้ทาํสัญญาซ้ือขายหุ้นและดาํเนินการรับ
โอนหุ้นจากบริษทั บลูโซลาร์ฟาร์ม จาํกดั เรียบร้อยแลว้ในเดือนเมษายน 2563 โดย CWTG จะตอ้งดาํเนินการชาํระค่าหุ้น
ภายใน 1 ปี ตามเง่ือนไขในสัญญาซ้ือขายหุ้นระหวา่ง CWTG กบับริษทั บลูโซลาร์ฟาร์ม จาํกดั และ 2) อนุมติัให้บริษทัเขา้
ลงทุนเพ่ิมเติมใน SKC เน่ืองจาก SKC มีความจาํเป็นตอ้งใชเ้งินทุนหมุนเวียน และสาํหรับชาํระค่าแม่พิมพร์ถบสั ทาง SKC 
จึงไดมี้มติเรียกเพ่ิมทุนจาก 200 ลา้นบาท เป็น 400 ลา้นบาท สาํหรับใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน ส่งผลให้บริษทัจะตอ้งเขา้ซ้ือ
หุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าวของ SKC เพ่ือรักษาสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ซ่ึงคิดเป็นจาํนวน 1,000,200 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท 
รวมเป็นเงินทั้ งส้ิน 100,200,000 บาท โดยบริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนและดาํเนินการเพ่ิมทุนเรียบร้อยแลว้ใน
เดือนเมษายน 2563 

ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียรวมทั้งส้ิน 1,543.83 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นหน้ีสินระยะ
ยาวจาํนวน 551.08 ลา้นบาท และหน้ีสินระยะสั้นจาํนวน 992.75 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหุ้นกู ้CWT205A ท่ีกาํลงัจะ
ครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นจาํนวน 337.10 ลา้นบาท และหุ้นกู ้CWT209A ท่ีกาํลงัจะครบกาํหนด
ไถ่ถอนในเดือนกนัยายน 2563 เป็นจาํนวน 294.30 ลา้นบาท รวมมูลค่าหุ้นกูท้ ั้ งส้ินจาํนวน 631.40 ลา้นบาท และเงิน
เบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินจาํนวนทั้งส้ิน 311.20 ลา้นบาท อยา่งไรกต็าม จากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลต่อแผนการเสนอขายหุ้นกูข้องบริษทัฯ บริษทัฯจึงมีความจาํเป็นท่ี
จะตอ้งเล่ือนกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้CWT205A จากเดิมคือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2563 ไปอีก 1 ปี เป็นวนัท่ี 23 พฤษภาคม 
2564 โดยบริษทัฯ มีการชาํระคืนเงินตน้บางส่วนคิดเป็นร้อยละ 30 ของยอดหุ้นกูท่ี้คงคา้ง คิดเป็นจาํนวนเงินทั้ งส้ิน 
101.13 ลา้นบาท นอกจากน้ีจะมี “หุ้นกูบ้ริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2563 ครบกาํหนดไถ่
ถอนปี พ.ศ. 2564” ท่ีกาํลงัจะครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือนพฤศจิกายน 2564 บริษทัฯ มีแผนจะจดัสรรเงินทุนหมุนเวียน
บางส่วน และจดัหาวงเงินกูใ้หม่เพ่ือชาํระคืนหุ้นกูด้งักล่าว ซ่ึงหากบริษทัฯ ไม่สามารถดาํเนินการไดต้ามแผน อาจส่งผล
กระทบต่อแผนการชาํระคืนหุน้กูด้งักล่าว และบริษทักอ็าจมีความเส่ียงในการผดินดัชาํระหน้ีได ้
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ในขณะท่ี ณ  31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดอยู่จาํนวน 57.66 ล้าน และมี
อตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 0.67 เท่า และมีอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากบั 0.32 เท่า รวมถึงมีอตัราส่วนหน้ีสิน
สุทธิต่อกาํไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย (Net Debt to EBITDA Ratio) มากถึง 4.53 
เท่า  

 
ข้อมูล หน่วย 2561 2562 2563 

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.18 0.67 0.67 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.49 0.31 0.32 
อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อกาํไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย 
ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย (Net 
Debt to EBITDA Ratio)  

เท่า 6.59 5.01 4.53 

อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียท่ีครบกาํหนด
ภายใน 1 ปี ต่อหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียทั้งหมด 

เท่า 0.28 0.63 0.64 

 
นอกจากน้ี เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 มีมติอนุมติัให้เพ่ิมทุนจด

ทะเบียนจํานวน  168,027,501 บาท  จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน  630,103,128 เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 
798,130,629 บาท เพ่ือรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) โดย
เสนอขายแก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Right Offering) จาํนวนไม่เกิน 105,017,188 หุ้น และเพ่ือรองรับการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท คร้ังท่ี 5 (CWT-W5) จาํนวนไม่เกิน 63,010,313 หุ้น โดย
ใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจะถูกจดัสรรในอตัราส่วน 10 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงราคาใชสิ้ทธิของ
ใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเท่ากบั 3.50 บาทต่อหุ้น โดยการเพ่ิมทุนดงักล่าว จะส่งผลให้บริษทัมีกระแสเงินสดเขา้มา
ช่วยเพ่ิมสภาพคล่องใหก้บัธุรกิจ และส่งผลใหก้ลุ่มบริษทั มีโครงสร้างฐานะทางการเงินท่ีแขง็แกร่งข้ึน 

3.2 ปัจจัยความเส่ียงของธุรกจิพลงังานทดแทนโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล 
3.2.1 ความเส่ียงจากปัจจัยภายนอก 

บริษทัตอ้งประเมินการบริหารความเส่ียงจากปัจจยัท่ีเกิดจากภายนอก โดยเฉพาะการดาํเนินการธุรกิจภาค
พลงังานและสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเน่ืองจากตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง โดยควรพิจารณาปัจจยัหลกัๆ ไดแ้ก่ สภาวะเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั สภาวะอุตสาหกรรมการแข่งขนั สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในการลงทุนท่ี
สามารถเอ้ือประโยชน์ต่อการลงทุนในธุรกิจ จากการวิเคราะห์และประเมินอุปสรรคจากปัจจยัภายนอกต่อการขยายการ
เจริญเติบโตและกาํลงัผลิตท่ีอาจก่อให้เกิดความเส่ียงในดา้นกลยุทธ์ท่ีกระทบถึงภารกิจในการเพ่ิมมูลค่ากิจการตาม
วสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และกลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจของบริษทั ดงัน้ี 

- แผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ .ศ . 2558-2579 (Power Development Plan: PDP 2015) มีการ
ปรับสัดส่วนเช้ือเพลิงเพ่ือความสมดุลและความมัน่คงของระบบพลงังาน จึงเป็นขอ้จาํกดัท่ีทาํให้บริษทัไม่
สามารถขยายการเจริญเติบโตในการลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ในประเทศภายใน 10 ปี จากการปรับ
ลดสัดส่วนสาํหรับโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติจากร้อยละ 64 เหลือร้อยละ 50 ในขณะท่ีการสาํรองไฟฟ้าในระบบ
ยงัคงอยู่ในระดับสูงคือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 โอกาสท่ีมีคือการพฒันาโครงการพลังงานทดแทนซ่ึงเป็น
โครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเลก็ (SPP & VSPP) ท่ีมีการปรับสัดส่วนเพ่ิมข้ึน 

- สภาวะเศรษฐกิจโลก กาํลงัเผชิญความไม่แน่นอนและความเส่ียงต่อการเจริญเติบโต เช่นความผนัผวนของ
ค่าเงิน ความอ่อนไหวดา้นราคานํ้ามนั การไหลของเงินลงทุน และการคา้ขายท่ีเบาบางลง 
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- ความผนัผวนทางการเมือง ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงนโยบาย ความไม่ชดัเจนของกฎระเบียบและกฎหมาย
ในการดาํเนินธุรกิจ 

- การแข่งขนัท่ีมีความรุนแรงมากยิง่ข้ึน จะเห็นไดว้า่มีการรุกของนกัลงทุนจีนในภูมิภาคเอเชียท่ีมีขอ้ไดเ้ปรียบทั้ง
ดา้นเทคนิคและแหล่งเงินทุน รวมถึงการมีนกัลงทุนจากหลากหลายธุรกิจท่ีสนใจเขา้มาลงทุนในธุรกิจพลงังาน 

- พฒันาการของนวตักรรมทางดา้นเทคโนโลยี ท่ีมีผลกระทบต่อรูปแบบการประกอบธุรกิจดา้นพลงังาน เช่น 
Electrical Vehicle, Energy Storage System 

3.2.2 ความเส่ียงจากความเพยีงพอของปริมาณวตัถุดบิ   
เน่ืองจากเช้ือเพลิงชีวมวลถือเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัสาํหรับการดาํเนินโครงการผลิตไฟฟ้าชีวมวล หากโรงไฟฟ้า 

ชีวมวลไม่สามารถจดัหาเช้ือเพลิงไดอ้ยา่งเพียงพอและต่อเน่ือง โรงไฟฟ้ากจ็ะไม่สามารถผลิตไฟฟ้าไดเ้ตม็กาํลงัการผลิต 
ซ่ึงจะกระทบต่อรายไดแ้ละผลตอบแทนของโครงการ ทั้งน้ีทางบริษทัมีการทาํขอ้ตกลงนอกเหนือจากการซ้ือวตัถุดิบท่ีมี
อยูแ่ลว้นั้น บริษทัยงัมีนโยบายท่ีจะเจรจาเพ่ิมเติมกบัผูข้ายเช้ือเพลิงชีวมวลรายอ่ืนๆ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่มีปริมาณวตัถุดิบเพียง
ต่อการผลิตไฟฟ้า และเพ่ือลดการพ่ึงพิงจากการซ้ือวตัถุดิบจากผูข้ายเพียงเจา้เดียว ปัจจุบนั มีผูข้ายรายอ่ืนท่ีสามารถส่ง
มอบสินคา้ คือ เปลือกไม ้ในปริมาณ และ ราคา ตามท่ีบริษทัสั่งซ้ือได ้นอกจากน้ี ยงัมีการซ้ือชานออ้ยจากโรงงานนํ้าตาล
ในจงัหวดัสระแกว้เขา้มาเป็นเช้ือเพลิงเสริม ซ่ึงให้ค่าความร้อนเทียบกบัควนัฉุน การใชเ้ช้ือเพลิงลดตํ่าลง และในปี 2563 
จะมีการศึกษาเร่ืองการนําใบออ้ยมาเป็นเช้ือเพลิงเสริม ซ่ึงการดาํเนินงานในปีท่ีผ่านมา บริษทัจัดหาเช้ือเพลิงไดท้ั้ ง
ปริมาณ คุณภาพ และราคาเป็นไปตามแผนงาน และสามารถควบคุมตน้ทุนการใชเ้ช้ือเพลิงต่อรายไดจ้ากการขายไฟฟ้า
เทียบกบัปี 2561 มีประสิทธิภาพดีข้ึน   

นอกจากน้ี ทางโครงการมีแหล่งซ้ือวตัถุดิบจากผูข้ายรายอ่ืนท่ีมีความสามารถในการจดัหาเช้ือเพลิงให้แก่
โครงการซ่ึงเพียงพอต่อความตอ้งการในปัจจุบนั ประกอบกบัทางทีมงานไดศึ้กษาเก่ียวกบัชนิดของวตัถุดิบท่ีจะใชเ้ป็น
เช้ือเพลิงหลากหลายแบบเพ่ือลดความเส่ียงท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคต  รวมทั้งในปัจจุบนับริษทัมีสัญญาซ้ือวตัถุดิบกบั
ผูจ้าํหน่ายรายใหม่อีกหลายราย ส่งผลให้มัน่ใจไดว้า่บริษทัจะมีแหล่งวตัถุดิบสาํหรับใชใ้นการผลิตไฟฟ้าท่ีเพียงพอ และ
บริษทัมีมาตรการรองรับและเตรียมการเก่ียวกบัความเพียงพอของวตัถุดิบท่ีใชใ้นการดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล
ดงัน้ี 

- ร่วมมือกบัพนัธมิตรในจงัหวดัสระแกว้ และจงัหวดัใกลเ้คียงสาํหรับการจดัหาวตัถุดิบ ไดแ้ก่ เปลือกไมย้คูา
ลิปตสั และช้ินไมส้ับ และมีแผนท่ีจะเปิดรับซ้ือเช้ือเพลิงในรัศมีไม่เกิน 100 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้าใน
อนาคต 

- ร่วมมือกบัพนัธมิตรในจงัหวดัชลบุรี สําหรับการจดัหาวตัถุดิบ ไดแ้ก่ ใยทะลายปาล์ม และไฟเบอร์ และ
บริษทัประเมินสถานการณ์ในอนาคต พบวา่ปริมาณเช้ือเพลิงมีไม่เพียงพอ และแนวโนม้ราคาสูงข้ึน  บริษทั
จะดาํเนินการส่งเสริมเกษตรกรในจงัหวดัสระแกว้เพ่ือปลูกพืชพลงังานท่ีโตเร็ว ไดแ้ก่ ไผย่กัษ ์และกระถิน
ยกัษ ์เป็นตน้ อยา่งไรกต็าม ปัจจุบนับริษทัยงัไม่พบปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบดงักล่าว ประกอบกบัราคา
เช้ือเพลิงมีแนวโนม้ถกูลง 

นอกจากน้ี  บริษทัยงัไดว้างแผนจดัเก็บ Stock เช้ือเพลิงล่วงหนา้ ประมาณ 45 วนั หรือเป็นปริมาณราว 15,000 
ตนั และมีสถานท่ีเก็บเช้ือเพลิงอยูภ่ายในโครงการซ่ึงจะมัน่ใจไดว้า่โครงการจะมีเช้ือเพลิงเพียงพอสามารถขายไฟฟ้าได้
ต่อเน่ืองตลอดปี 
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3.2.3 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาเช้ือเพลงิชีวมวล  
เน่ืองจากตน้ทุนค่าเช้ือเพลิงถือเป็นตน้ทุนท่ีมีสัดส่วนท่ีสูงสาํหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล ดงันั้น หากราคาเช้ือเพลิง 

ชีวมวลการปรับตวัสูงข้ึน จะส่งผลกระทบต่อกาํไรจากการดาํเนินงานได ้ทั้ งน้ีทางบริษทัมีการเตรียมเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ท่ีรองรับเช้ือเพลิงชีวมวลไดใ้นหลายประเภท ดงันั้น หากราคาเช้ือเพลิงชีวมวลใดปรับตวัสูงข้ึน ก็สามารถใช้
ประเภทอ่ืนทดแทนกันได้และไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย ทั้ งน้ีผูบ้ริหารยงัมีการติดตามการเปล่ียนแปลงของราคา
เช้ือเพลิงสมํ่าเสมอ โดยหากช่วงเวลาใดท่ีเช้ือเพลงชีวมวลหลกัท่ีตอ้งใชมี้ราคาตํ่า ก็จะซ้ือในปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึน และเก็บ
สะสมไวใ้นท่ีเกบ็เช้ือเพลิงทั้งในร่มและกลางแจง้ ซ่ึงการดาํเนินงานดงักล่าวกจ็ะช่วยลดความเส่ียงดา้นความผนัผวนของ
ราคาเช้ือเพลิงชีวมวลได ้

3.2.4 ความเส่ียงจากความผนัผวนของค่าพลงังานความร้อนจากเช้ือเพลงิชีวมวล  
ทาํใหก้ระทบต่อปริมาณการผลิตไฟฟ้า เน่ืองจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวลนั้น มีการกาํหนด

สมมติฐานในการคาํนวณค่าความร้อนท่ีไดจ้ากเช้ือเพลิงชีวมวลแต่ละประเภท ดงันั้น จึงอาจเกิดความเส่ียงจากค่าความ
ร้อนของเช้ือเพลิงชีวมวลจะไม่เป็นไปตามประมาณการ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าไม่เป็นไป
ตามแผนท่ีวางไว ้อยา่งไรก็ตาม ก่อนการรับซ้ือเช้ือเพลิงชีวมวล บริษทัมีการกาํหนดคุณภาพของเช้ือเพลิงชีวมวล ซ่ึงถา้
เช้ือเพลิงมีคุณภาพตรงตามท่ีกาํหนด จึงจะรับเช้ือเพลิงเขา้มาใชใ้นกระบวนการผลิต นอกจากน้ี ยงัมีการก่อสร้างโรงเก็บ
เช้ือเพลิง เพ่ือใชเ้ก็บเช้ือเพลิงชีวมวลฤดูฝน ซ่ึงจะช่วยลดความเส่ียงจากความผนัผวนของค่าพลงังานร้อนท่ีจะไดจ้าก
เช้ือเพลิงชีวมวลได ้

3.2.5 ความเส่ียงด้านภาพลกัษณ์องค์กร  
โดยบริษทัมีการติดตามและตรวจสอบการบริหารความเส่ียงดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์รอยา่งใกลชิ้ดสมํ่าเสมอ 

โดยตระหนกัดีวา่ภาพลกัษณ์ขององคก์รเป็นส่วนสาํคญัท่ีนาํมาซ่ึงความยัง่ยนืของธุรกิจ บริษทัจึงมีแผนและมาตรการเชิง
รุงและเชิงลึกในการป้องกนัลดโอกาสในการเกิดความเส่ียงและเตรียมแผนในการบรรเทาผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ให้มีผลน้อยท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็นประเด็นของการต่อตา้นของมวลชน ผลกระทบต่อชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม และ
ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาลตั้งแต่ก่อนเร่ิมการพฒันา ระหวา่งพฒันาและการก่อสร้าง ช่วงการเดินเคร่ืองเชิง
พาณิชยจ์นกระทัง่ส้ินสุดสัญญาและอาจจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีมาตรการต่อเน่ืองหลงัส้ินสุดโครงการเพ่ือป้องกนัและสร้าง
ความมัน่ใจวา่จะไม่มีเหตุการณ์อนัไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลต่อภาพลกัษณ์องคก์รในเชิงลบได ้

3.3 ความเส่ียงของหุ้นกู้ 
3.3.1 ความเส่ียงด้านเครดติ (Credit Risk)  

ผูถื้อหุ้นกูมี้ความเส่ียงท่ีอาจจะไม่ไดรั้บชาํระดอกเบ้ียหรือเงินตน้ ในกรณีท่ีธุรกิจและผลการดาํเนินงานของผู ้
ออกหุ้นกูไ้ม่เป็นไปตามท่ีคาดหมาย หรือทรัพยสิ์นของผูอ้อกหุ้นกู ้มีไม่เพียงพอต่อการชาํระหน้ี ผูอ้อกหุ้นกูอ้าจจะไม่
สามารถชาํระดอกเบ้ียหรือชาํระคืนเงินตน้หุน้กูชุ้ดน้ี หรือเกิดเหตุผิดนดัชาํระและผลของการผิดนดัชาํระอ่ืนๆตามท่ีระบุ
ไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิของหุ้นกูข้อ้ 11) ทั้งน้ีผูอ้อกหุ้นกูไ้ม่ไดป้ระเมินความเส่ียงดา้นเครดิต ผูล้งทุนควรพิจารณาฐานะ
การเงินและความสามารถในการชาํระหน้ีของผูอ้อกหุ้นกู ้จากขอ้มูลท่ีระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลเสนอขายตรา
สารหน้ีและร่างหนังสือช้ีชวน และควรติดตามขอ้มูลข่าวสารของบริษทัผูอ้อกหุ้นกูอ้ยา่งต่อเน่ือง และผูอ้อกหุ้นกูเ้ป็น
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผูล้งทุนจึงสามารถติดตามขอ้มูลข่าวสารของผูอ้อกหุ้นกูไ้ดจ้าก
เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
(สาํนกังาน ก.ล.ต.) และสาํหรับขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุน้กูข้องผูอ้อกหุน้กู ้ผูล้งทุนสามารถขอขอ้มูลท่ีเพ่ิมเติมไดท่ี้สมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทย  
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3.3.2 ความเส่ียงด้านราคา (Price Risk)  
ราคาตลาดของหุ้นกู้นั้ นอาจมีการเปล่ียนแปลงข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายประการ ยกตัวอย่างเช่น ระดับอัตรา

ดอกเบ้ียในตลาดการเงิน นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อตัราเงินเฟ้อ อายุของหุ้นกู้
หรืออุปสงคส่์วนเกินหรือส่วนขาดของหุ้นกู ้ดงันั้น ผูถื้อหุ้นกูอ้าจไดรั้บผลกระทบจากความผนัผวนของราคาหุ้นกู ้ใน
กรณีท่ีมีการซ้ือขายตราสารก่อนครบกาํหนดไถ่ถอน อาทิ เม่ือผูถื้อหุน้กูต้อ้งการขายหุน้กูก่้อนวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้
กู ้ หุ้นกูอ้าจขายไดต้ ํ่ากวา่มูลค่าท่ีตราไวห้รือราคาท่ีซ้ือมา ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด 
กล่าวคือ หากอตัราดอกเบ้ียของตลาดสูงข้ึน ราคาหุน้กูจ้ะลดลง ทั้งน้ี โดยทัว่ไปราคาของหุน้กูท่ี้มีอายคุงเหลือยาวกวา่จะ
ไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียในตลาดมากกวา่ 

3.3.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity  Risk)  
ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้กูป้ระสงคจ์ะขายหุน้กูใ้นตลาดรองก่อนครบกาํหนดไถ่ถอนผูถื้อหุน้กูอ้าจไม่สามารถขายหุ้น

กูไ้ดท้นัทีในราคาท่ีตนเองตอ้งการ เน่ืองจากการซ้ือขายเปล่ียนมือของตราสารในตลาดรองอาจมีไม่มาก ทั้งน้ีหากผูอ้อก
หุน้กูไ้ม่ไดน้าํหุ้นกูไ้ปซ้ือขายในตลาดตราสารหน้ี (BEX)  หรือตลาดรองใดๆ อยา่งไรก็ดี ผูถื้อหุน้กูส้ามารถซ้ือขายหุ้นกู้
ในตลาดรองไดท่ี้ธนาคารพาณิชย ์บริษทัหลกัทรัพย ์หรือนิติบุคคลอ่ืนใด ท่ีมีใบอนุญาตคา้หลกัทรัพยอ์นัเป็นตราสาร
แห่งหน้ี นอกจากน้ี ผูถื้อหุ้นกูจ้ะไม่สามารถขายหุ้นกูใ้ห้แก่บุคคลใดๆ โดยทัว่ไปได ้แต่จะถูกจาํกดัใหข้ายหรือโอนหุ้นกู้
ไดเ้ฉพาะภายในกลุ่มผูล้งทุนสถาบันและผูล้งทุนรายใหญ่เท่านั้น เน่ืองจากผูอ้อกหุ้นกูไ้ดจ้ดขอ้จาํกดัการโอนไวก้บั
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์ห้จาํกดัการโอนหุ้นกูเ้ฉพาะภายในกลุ่มผูล้งทุนสถาบนั
และผูล้งทุนรายใหญ่ตามประเภทและลกัษณะท่ีนิยามไวใ้นขอ้ 4 และขอ้ 6 ของประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กจ .4/2560 เร่ือง การกาํหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ และผูล้งทุนราย
ใหญ่ ฉบบัวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ พ .ศ . 2560 (ตามท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมหรือใชแ้ทนท่ี)  

3.3.4 ความเส่ียงทีเ่กีย่วกบัหลกัประกนัหุ้นกู้  ) Collateral Risk) 
3.3.4.1 ความเส่ียงเกีย่วกบัการขายทอดตลาด 

ความเส่ียงในกรณีท่ีมีการบงัคบัจาํนองทรัพยสิ์นหลกัประกนัขายทอดตลาดเพ่ือชาํระหน้ีตามเอกสารแนบทา้ย
หมายเลข 1 ของข้อกาํหนดสิทธิ ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้และผูถื้อหุ้นกู้จะต้องดาํเนินการตามวิธีการและเง่ือนไข ภายใต้
ขอ้กาํหนดสิทธิ สัญญาหลกัประกนัท่ีเก่ียวขอ้ง และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง มิเช่นนั้น สิทธิของผูถื้อหุ้นกูท่ี้เก่ียวขอ้งในการ
ไดรั้บชาํระหน้ีทั้งหมด หรือบางส่วนภายใตหุ้น้กูอ้าจไดรั้บผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญั 

เน่ืองจากมูลค่าหลกัประกนัซ่ึงประเมินโดยบริษทั สยามแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จาํกดั (“ผูป้ระเมิน”) เม่ือ
วนัท่ี 29 เมษายน  พ .ศ . 2563 ต่อมูลค่าหน้ีหุ้นกู้อยู่ท่ีระดับ 0.51 (ศูนย์จุดห้าหน่ึง) เท่า ซ่ึงอัตราส่วนดังกล่าวไม่ได้
ครอบคลุมมูลค่าหุ้นกู้ท่ีออกและเสนอขายทั้ งหมด โดยหากเกิดเหตุการณ์ผิดนัดชาํระหน้ี และมีการบังคับจาํนอง
ทรัพยสิ์นหลกัประกนัขายทอดตลาดเพ่ือชาํระหน้ีนั้น หลกัประกนัดงักล่าวจะไม่สามารถครอบคลุมหน้ีสินทั้งหมดของ
หุ้นกูท่ี้เสนอขายได ้ประกอบกบัมูลค่าดงักล่าวเป็นมูลค่าประเมิน ซ่ึงเป็นเพียงความเห็นของผูป้ระเมิน ณ วนัท่ีประเมิน
เท่านั้น หลกัประกนัท่ีอาจมีการถูกบงัคบัจาํนองในอนาคตจะมีการขายทอดตลาดไดใ้นราคาเท่าใดจะข้ึนอยู่กบัภาวะ
ตลาดในขณะนั้น ซ่ึงกระบวนการบงัคบัจาํนองจะตอ้งผา่นขั้นตอนใน ชั้นศาล รวมถึงทรัพยท่ี์ใชเ้ป็นหลกัประกนัในคร้ัง
น้ีมีมากกว่า 1 รายการ ดงันั้นกระบวนการบงัคบัจาํนอง ดงักล่าวอาจตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินการนานกว่าปกติ
ทัว่ไป นอกจากน้ียงัมีความเส่ียงในการขายทอดตลาดหลกัประกนั ซ่ึงมีโอกาสท่ีมูลค่าบงัคบัขายทอดตลาดตํ่ากวา่มูลค่า
หน้ีหุน้กู ้หรือไม่มีผูซ้ื้อ ทั้งน้ี หากเงินท่ีไดรั้บไม่เพียงพอกบัมูลค่าหน้ี บริษทัจะตอ้งเป็นผูช้าํระหน้ีส่วนท่ียงัคงคา้งใหก้บั
ผูถื้อหุ้นกูจ้นหมด ถึงแมผู้อ้อกหุ้นกูรั้บรองว่าจะดาํเนินการให้ผูจ้าํนองจาํนองทรัพยสิ์นท่ีเป็นประกนัภายใน 7 วนั (เจ็ด
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วนั) นบัจากวนัท่ีปิดการเสนอขาย อยา่งไรก็ตาม การลงทุนในหุ้นกูน้ี้ยงัคงมีความเส่ียงท่ีมูลค่าหลกัประกนัอาจลดลงซ่ึง
เป็น ผลมาจากการลดลงของราคาตลาดของทรัพยสิ์น และ/หรือ ลดลงจากสาเหตุอ่ืนใดท่ีมิอาจคาดการณ์ได ้ณ วนัท่ีออก
หุ้นกู ้ทั้งน้ีผูอ้อกหุ้นกูจ้ะตอ้งดาํรงมูลค่าของทรัพยสิ์นท่ีเป็นประกนัตามสัญญาหลกัประกนัต่อมูลค่ารวมของ หุ้นกูท่ี้ยงั
มิไดไ้ถ่ถอนทั้ งหมดตลอดอายุหุ้นกู ้ไม่น้อยกว่า 0.50 (ศูนยจุ์ดห้าศูนย)์ : 1 (หน่ึง) โดยหากมูลค่าของทรัพยสิ์นท่ีเป็น
ประกนัตามสัญญาหลกัประกนัมีมูลค่าตามประเมินลดลงตํ่ากว่าท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ (ขอ้ 6.5) ผูอ้อกหุ้นกู้
จะตอ้งหาทรัพยสิ์นทดแทนมาเพ่ิมเติมตามท่ีไดรั้บความยินยอมจากผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูโ้ดยมูลค่ารวมของทรัพยสิ์นท่ีเป็น
ประกนั ณ ขณะใดขณะหน่ึงจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่เง่ือนไขตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ (ขอ้ 6.3)  

3.3.4.2 ความเส่ียงจากโครงสร้างหนีสิ้นทีม่หีลกัประกนัเพยีงบางส่วน 
ในการออกและเสนอขายหุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2563 “CWT21NA”  มีการออกและเสนอขายหุ้นกูร้วมมูลค่าทั้ งส้ิน 

280,000,000 บาท ในขณะท่ีสินทรัพยท่ี์เป็นหลกัประกนัซ่ึงเป็น ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง จาํนวน 1 แปลง และท่ีดินเปล่า
อีก 1 แปลง ตั้งอยูท่ี่ อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ มีมูลค่าตามราคาประเมินอยูท่ี่ 142,955,820 บาท ซ่ึง
คิดเป็นร้อยละ 0.51 (ศูนยจุ์ดหนา้หน่ึง) เท่า ของมูลหน้ีในการออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นคร้ังน้ี โดยหากเกิดเหตุการณ์ผิด
นัดชาํระหน้ี และมีการบงัคบัจาํนองทรัพยสิ์นหลกัประกนัขายทอดตลาดเพ่ือชาํระหน้ีนั้น หลกัประกนัดงักล่าวจะไม่
สามารถครอบคลุมหน้ีสินทั้งหมดของหุ้นกูท่ี้เสนอขายได ้ประกอบกบัทรัพยสิ์นส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัฯ ติดภาระ
ผูกพนักับสถาบันทางการเงิน ทั้ งน้ี หากอ้างอิงจากมูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ มี
ทรัพยสิ์นในส่วนท่ีเป็น ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ (ไม่รวมอุปกรณ์สํานักงาน และเคร่ืองตกแต่งสํานักงาน) รวมทั้งส้ิน 
2,556.90 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 98.63 ของมูลค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ทั้งหมด ซ่ึงสามารถแบ่งเป็นส่วนท่ีมีภาระ
ผกูพนั (รวมส่วนท่ีจะนาํมาใชเ้ป็นหลกัประกนัในหุ้นกูค้ร้ังน้ี) จาํนวน 2,421.64 ลา้นบาท และส่วนท่ีปลอดภาระจาํนวน 
135.26 ลา้นบาท โดยส่วนท่ีปลอดภาระคิดเป็นร้อยละ 5.22 ของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ทั้งหมด โดยส่วนท่ีปลอดภาระ
บริษทัฯ คาดวา่จะตอ้งใชส้าํรองสาํหรับขอรับวงเงินกูย้มืเพ่ิมเติมในการทาํโครงการโรงกาํจดัขยะจากสถาบนัทางการเงิน 
ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดความเส่ียงหากมีการเรียกร้องหลกัประกนัเพ่ิมเติม หรือตอ้งจาํหน่ายทรัพยสิ์นเพ่ือชาํระคืนเงินกูย้มื 

3.3.5 ความเส่ียงด้านการดาํรงอตัราส่วนหนีสิ้นสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  
บริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Net Debt to Equity Ratio) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ .ศ . 2563 

เท่ากบั 1.07 เท่า ทั้งน้ี ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะตอ้งดาํรงไวซ่ึ้งอตัราส่วนดงักล่าวในอตัราส่วนไม่เกิน 3.0 : 1 (สามจุดศูนยต่์อหน่ึง) 
เท่า ณ วนัส้ินงวดบญัชีในแต่ละไตรมาส หรือ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีในแต่ละปีของบริษทัตลอดอายขุองหุน้กู ้ 

อย่างไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ .ศ . 2563 บริษทัยงัไม่มีกรณีผิดและยงัไม่มีเหตุผิดนัด และสถานะของ
บริษทัยงัเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีมีไวก้บัธนาคารและเจา้หน้ีต่างๆ นอกจากน้ี บริษทัมีนโยบายท่ีจะรักษาสัดส่วนหน้ีสินต่อ
ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และ โครงสร้างเงินทุนให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม รวมทั้งพยายามรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีและเพิ่ม
พนัธมิตรกบัสถาบนัการเงินต่างๆ อีกดว้ย 

3.3.6 ความเส่ียงจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกาํหนด (Early Redemption Risk) 
บริษทัมีสิทธิท่ีจะไถ่ถอนหุ้นกูคื้นก่อนวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกูไ้ด ้(Call Option) ทั้งจาํนวนหรือบางส่วน

ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิของหุ้นกู ้โดยสิทธิดงักล่าวเป็นสิทธิเฉพาะของบริษทัเท่านั้น ผูล้งทุนจึงมี
ความเส่ียงในการไดรั้บชาํระหน้ีคืนก่อนกาํหนด ซ่ึงการไถ่ถอนหุ้นกูด้งักล่าวบริษทัสามารถใชสิ้ทธิชาํระคืนหน้ีหุ้นกู้
ก่อนครบกาํหนดเร่ิมจาก วนัครบรอบ (และรวมถึง)  6 (หก) เดือนของวนัท่ีออกหุน้กู ้ (ซ่ึงไดแ้ก่วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ พ .ศ .
2564) เป็นตน้ไป โดยวนัท่ีจะมีการชาํระคืนหน้ีเงินตน้หุ้นกู ้ดอกเบ้ีย และค่าธรรมเนียม จะตอ้งตรงกบัวนัครบกาํหนด
ชาํระดอกเบ้ีย (ไม่ว่างวดใด ๆ) เท่านั้ น ทั้ งน้ี การท่ีบริษัทจะใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้หรือไม่นั้ นข้ึนอยู่กับการพิจารณา
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สภาวการณ์โดยรวมและปัจจยัต่าง ๆ เป็นหลกั อยา่งไรก็ดี การไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนครบกาํหนดดงักล่าว อาจทาํให้ผูล้งทุน
ไม่ได้รับผลตอบแทนตามท่ีผูล้งทุนคาดไว  ้และผูล้งทุนยงัได้รับความเส่ียงจากการลงทุนต่ออันเน่ืองมาจากการ
เปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาดเงิน ซ่ึงจะส่งผลให้ผูล้งทุนไม่สามารถนาํเงินตน้และดอกเบ้ียท่ีไดรั้บจากการไถ่
ถอนหุ้นกูด้งักล่าวไปลงทุนต่อภายในอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัในระดบัเดิมท่ีไดรั้บ และยงัส่งผลต่อผลตอบแทนท่ี
เปล่ียนแปลงไปตามอตัราดอกเบ้ียนั้น ๆ แมว้า่บริษทัจะชาํระค่าธรรมเนียมใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นกูใ้นอตัราร้อยละ 0.20 (ศูนยจุ์ด
สองศนูย)์ ของจาํนวนเงินตน้ของหุน้กูท่ี้มีการไถ่ถอนกต็าม  
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4.1 ลกัษณะทรัพย์สินทีส่ําคญั 
สินทรัพยถ์าวรหลกัของบริษทัและบริษทัยอ่ย ตามงบการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

รายละเอยีดทรัพย์สิน 
ขนาด 

(ไร่-งาน-วา) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพนั 
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 

1. ทีด่นิและส่วนปรับปรุงทีด่นิ 

1.1 ทีด่นิ           

โฉนดเลขที่ 2993 ที่ตั้ง ซ.ฟอกหนงั กม.30  
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 

0-1-00 1.70 1.70 บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) 

ถกูจาํนองเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืกบัสถาบนัการเงิน 
วงเงินเท่ากบั 40 ลา้นบาท 

โฉนดเลขที่ 3040 ที่ตั้ง ซ.ฟอกหนงั กม.30  
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 

0-1-00 1.70 1.70 บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) 

โฉนดเลขที่ 5051 ที่ตั้ง ซ.ฟอกหนงั กม.30  
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 

0-1-00 1.70 1.70 บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) 

โฉนดเลขที่ 5052 ที่ตั้ง ซ.ฟอกหนงั กม.30  
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 

0-1-00 1.70 1.70 บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) 

โฉนดเลขที่ 6179 ที่ตั้ง ซ.ฟอกหนงั กม.30  
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 

0-0-72 1.22 1.22 บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) 

โฉนดเลขที่ 7464 ที่ตั้ง ซ.ฟอกหนงั กม.30  
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 

1-0-10 6.97 6.97 บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) 

โฉนดเลขที่ 264294 ที่ตั้ง ซ.ฟอกหนงั  
กม.30  อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 

0-3-09 5.25 5.25 บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) 

โฉนดเลขที่ 15443 ที่ตั้ง โรงงานฟอกหนงั 
ก.ม.30 (หอพกั) อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

0-0-74 1.63 1.63 บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) 

    ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
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รายละเอยีดทรัพย์สิน 
ขนาด 

(ไร่-งาน-วา) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพนั 
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 

โฉนดเลขที่ 7465 ที่ตั้ง ต.ทา้ยบา้น อ.เมือง 
จ.สมุทรปราการ  

3-1-42 17.45 17.45 บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) 

ถกูจาํนองเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืกบัสถาบนัการเงิน 
วงเงินเท่ากบั 100 ลา้นบาท โฉนดเลขที่ 7468 ที่ตั้ง ต.ทา้ยบา้น อ.เมือง 

จ.สมุทรปราการ  
1-1-15 6.70 6.70 บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) 

โฉนดเลขที่ 35084 ที่ตั้ง โรงงานแพรกษา
(หอพกั)  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

1-1-04 9.07 9.07 บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) 

ถกูจาํนองเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืกบัสถาบนัการเงิน 
วงเงินเท่ากบั 52 ลา้นบาท 

โฉนดเลขที่ 106927 ที่ตั้ง เมืองใหม่
แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

0-0-84.4 2.45 2.45 บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) 

โฉนดเลขที่ 106929 ที่ตั้ง เมืองใหม่
แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

0-0-54.7 1.59 1.59 บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) 

โฉนดเลขที่ 106930 ที่ตั้ง เมืองใหม่
แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

0-0-50.0 1.45 1.45 บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) 

โฉนดเลขที่ 106931 ที่ตั้ง เมืองใหม่
แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

0-0-80.0 2.32 2.32 บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) 

โฉนดเลขที่ 62431 ที่ตั้ง โรงงานแพรกษา
(หอพกั)  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

0-0-83 1.49 1.49 บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) 

โฉนดเลขที่ 96205 ที่ตั้ง หมู่บา้นร่มเยน็  
บางปิ้ง สมุทรปราการ 

0-0-16 1.30 1.30 บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) 
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รายละเอยีดทรัพย์สิน 
ขนาด 

(ไร่-งาน-วา) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพนั 
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 

โฉนดเลขที่ 7125 ที่ตั้ง ซ.ฟอกหนงั กม.30  
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 

2-0-13                13.82                 13.82  บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) 

 
 
ถกูจาํนองเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืกบัสถาบนัการเงิน 
วงเงินเท่ากบั 203.24 ลา้นบาท 

โฉนดเลขที่ 7126 ที่ตั้ง ซ.ฟอกหนงั กม.30  
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 

1-2-07                10.32                 10.32  บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) 

โฉนดเลขที่ 7455 ที่ตั้ง ซ.ฟอกหนงั กม.30  
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 

7-2-23                51.39                 51.39  บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) 

โฉนดเลขที่ 7457 ที่ตั้ง ซ.ฟอกหนงั กม.30  
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 

2-0-35                14.20                 14.20  บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) 

โฉนดเลขที่ 7458 ที่ตั้ง ซ.ฟอกหนงั กม.30  
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 

2-0-19                13.92                 13.92  บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) 

โฉนดเลขที่ 7459 ที่ตั้ง ซ.ฟอกหนงั กม.30  
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 

2-0-34                14.18                 14.18  บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) 

โฉนดเลขที่ 7461 ที่ตั้ง ซ.ฟอกหนงั กม.30  
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 

1-0-30                  7.31                   7.31  บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) 

โฉนดเลขที่ 7462 ที่ตั้ง ซ.ฟอกหนงั กม.30  
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 

2-0-60                14.62                 14.62  บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) 

โฉนดเลขที่ 7463 ที่ตั้ง ซ.ฟอกหนงั กม.30  
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 

2-0-00                13.60                 13.60  บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) 

โฉนดเลขที่ 4556 ที่ตั้ง โรงงานแพรกษา  
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

9-2-83                69.89                 69.89  บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) 
ถกูจาํนองเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืกบัสถาบนัการเงิน 
วงเงินเท่ากบั 108 ลา้นบาท โฉนดเลขที่ 82093 ที่ตั้ง โรงงานแพรกษา 

อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
9-0-37                65.47                 65.47  บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) 
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รายละเอยีดทรัพย์สิน 
ขนาด 

(ไร่-งาน-วา) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพนั 
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 

โฉนดเลขที่ 15931 ที่ตั้ง โรงงานแพรกษา 
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

4-0-46 29.63 29.63 บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) ถกูจาํนองเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืกบัสถาบนัการเงิน 
วงเงินเท่ากบั 66 ลา้นบาท 

โฉนดเลขที่ 81825 ที่ตั้ง โรงงานแพรกษา 
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

4-0-76 30.17 30.17 บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) 
สาํรองเพื่อเป็นหลกัประกนัขอวงเงินสินเชื่อในอนาคต 

โฉนดเลขที่ 77725 ที่ตั้ง โรงงานแพรกษา 
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

0-1-04 1.87 1.87 บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) 
สาํรองเพื่อเป็นหลกัประกนัขอวงเงินสินเชื่อในอนาคต 

โฉนดเลขที่ 82094 ที่ตั้ง โรงงานแพรกษา 
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

7-0-00 50.40 50.40 บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) 
สาํรองเพื่อเป็นหลกัประกนัขอวงเงินสินเชื่อในอนาคต 

โฉนดเลขที่ 95255 ที่ตั้ง โรงงานแพรกษา 
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

5-0-00 36.00 36.00 บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) 
สาํรองเพื่อเป็นหลกัประกนัขอวงเงินสินเชื่อในอนาคต 

โฉนดเลขที่ 81792 ที่ตั้ง ถนนสุขมุวทิ  
กม.34  อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 

16-0-4 88.37 88.37 บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ (PALA) 
ใชเ้ป็นหลกัประกนัในการออกและเสนอขายหุน้กู ้

โฉนดเลขที่ 264431 ที่ตั้ง ถนนสุขมุวทิ  
กม.34  อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 

2-2-51.3 16.82 16.82 บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ (PALA) 
ใชเ้ป็นหลกัประกนัในการออกและเสนอขายหุน้กู ้

โฉนดเลขที่ 124964 ที่ตั้ง อ.บางพลี  
จ.สมุทรปราการ 

0-0-24.8 4.96 4.96 บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ(CWTG) 
สาํรองเพื่อเป็นหลกัประกนัขอวงเงินสินเชื่อในอนาคต 

โฉนดเลขที่ 5180 ที่ตั้ง ต.ศาลาลาํดวน  
อ.เมือง จ.สระแกว้ 

54-0-66 41.17 41.17 บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ (GP2) 

ถกูจาํนองเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืกบัสถาบนัการเงิน 
วงเงินเท่ากบั 1,027.15 ลา้นบาท 

โฉนดเลขที่ 5185 ที่ตั้ง ต.ศาลาลาํดวน  
อ.เมือง จ.สระแกว้ 

02-02-63 2.39 2.39 บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ (GP2) 

โฉนดเลขที่ 5186 ที่ตั้ง ต.ศาลาลาํดวน  
อ.เมือง จ.สระแกว้ 

16-1-15 9.75 6.77 บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ (GP2) 
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รายละเอยีดทรัพย์สิน 
ขนาด 

(ไร่-งาน-วา) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพนั 
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 

โฉนดเลขที่ 79612 ที่ตั้ง ต.บา้นมะเกลือ  
อ.เมือง จ.นครสวรรค ์

15-1-61 2.98 3.08 บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ (GP1) 
เพื่อเป็นหลกัประกนัขอวงเงินสินเชื่อในอนาคต 

โฉนดเลขที่ 156555 ที่ตั้ง ต.บางกระเจา้  
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

153-2-55.50 30.00 30.00 บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ (BSF3) ถกูจาํนองเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืกบัสถาบนัการเงิน 
วงเงินเท่ากบั 200 ลา้นบาท 

1.2  ทีด่นิภายใต้สัญญาเช่า      

โฉนดเลขที่ 127929 ที่ตั้ง ต.บา้นมะเกลือ 
อ.เมือง จ.นครสวรรค ์

 - 15.52 บริษทัยอ่ยเช่าจากเทศบาลนคร
นครสวรรค ์

บริษทัยอ่ยเช่ามีภาระหนี้สินสาํหรับสัญญาเช่ากบั
เทศบาลปีที่ 1-3 จาํนวน 1.00 ลา้นบาทต่อปี และปรับ
ค่าเช่าเพิ่มขึ้นในอตัราร้อยละ 10 ต่อปีในทุกๆ 3 ปี 

1.3  ส่วนปรับปรุงทีด่ิน     
 

  
 69.48 64.92 บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ (GP2) ถกูจาํนองรวมกบัที่ดินเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืกบั

สถาบนัการเงิน วงเงินเท่ากบั 1,027.15 ลา้นบาท 

  
 18.21 20.00 บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ (BSF3) ถกูจาํนองรวมกบัที่ดินเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืกบั

สถาบนัการเงิน วงเงินเท่ากบั 200 ลา้นบาท 

รวมทีด่นิและส่วนปรับปรุงทีด่ิน  786.61 796.48    

2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 
  

               80.23  83.01 บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) ถกูจาํนองรวมกบัที่ดินเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืกบั
สถาบนัการเงิน วงเงินเท่ากบั 569.24 ลา้นบาท 

                     1.47  0.17 บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ (SKC) - 

                     1.70  1.15 บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ (PALA) - 

  8.40 7.57 บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ (CWTG) - 
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รายละเอยีดทรัพย์สิน 
ขนาด 

(ไร่-งาน-วา) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพนั 
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 

    
             110.90  111.58 บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ (GP2) ถกูจาํนองรวมกบัที่ดินเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืกบั

สถาบนัการเงิน วงเงินเท่ากบั 1,027.15 ลา้นบาท 

    
               50.63  48.30 บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ (BSF3) ถกูจาํนองรวมกบัที่ดินเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืกบั

สถาบนัการเงิน วงเงินเท่ากบั 200 ลา้นบาท 

รวมอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  253.34 251.78   

3. เครื่องจักร                274.74  256.60 บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) ถกูคํ้าประกนักบัสถาบนัการเงิน วงเงินเท่ากบั 102.47 
ลา้นบาท 

                   93.20  86.53 บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ (SKC) - 

    
  647.56  610.86 บริษทัเป็นเจา้ของ (GP2) ถกูจาํนองรวมกบัที่ดินเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืกบั

สถาบนัการเงิน วงเงินเท่ากบั 646.69ลา้นบาท 

    
             167.10  159.54 บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ (BSF3) ถกูจาํนองรวมกบัที่ดินเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืกบั

สถาบนัการเงิน วงเงินเท่ากบั 200 ลา้นบาท 

รวมเครื่องจักร  1,182.59 1,113.53   

4. อุปกรณ์สํานักงาน  22.42 18.07 บริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ - 
5. เครื่องตกแต่งสํานักงาน  14.29 11.51 บริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ - 
6. ยานพาหนะ  38.81 42.95 บริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ ติดภาระผกูพนัจาํนวน 19.75 ลา้นบาท 
7. งานระหว่างก่อสร้าง  284.70 390.31 บริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ ถกูคํ้าประกนักบัสถาบนัการเงิน วงเงินเท่ากบั  

75.82 ลา้นบาท 

รวมทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์             2,582.75  2,624.63     
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4.2 นโยบายการลงทุน 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยคือ บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั, บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั และ

บริษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จาํกดั จาํนวนรวม 580.02 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั ร้อยละ 
100.00  บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั ร้อยละ 100.00 และบริษทั สกุลฎซี์ อินโนเวชัน่ จาํกดัร้อยละ 50.01  ทั้งน้ีบริษทัไดแ้ต่งตั้ง
กรรมการของบริษทัเขา้เป็นกรรมการของบริษทัยอ่ย เพ่ือทาํหนา้ท่ีในการควบคุมและดูแลการดาํเนินงานในบริษทัยอ่ย  

เงนิลงทุนซ่ึงบันทกึโดยวิธีราคาทุน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
 ลา้นบาท 

บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั )ราคาทุน(  80.00 
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน - 
เงินลงทุนวธีิราคาทุน 80.00 

 
 ลา้นบาท 

บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั 400.00 
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน - 
เงินลงทุนวธีิราคาทุน 400.00 

 
 ลา้นบาท 

บริษทั สกลุฎซี์  อินโนเวชัน่ จาํกดั 200.04 
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน - 
เงินลงทุนวธีิราคาทุน 200.04 

 
 ลา้นบาท 

บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอรี จาํกดั 1.00 
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน - 
เงินลงทุนวธีิราคาทุน 1.00 

 
บริษัท พลาทรัพย์ จํากดั 

ในปี 2539 บริษทัไดเ้ขา้ลงทุนในบริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั ในสัดส่วนร้อยละ 60 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมด จากการชกัชวน
โดยบริษทั เลทเธอร์ ไลน์ โปรดกัส์ จาํกดั ผูป้ระกอบธุรกิจเก่ียวกบัหนังสัตวท่ี์เขา้ลงทุนร่วมกบับริษทั และถือหุ้นในบริษทั  
พลาทรัพย ์จาํกดั ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด 

ในปี 2540 บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั ประสบภาวะขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 152.76 ลา้นบาท ซ่ึงส่งผลกระทบ
ต่อฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยดงักล่าวอยา่งมีนยัสาํคญั จึงส่งผลใหบ้ริษทัมีการตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่า
ของเงินลงทุนในบริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั 
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ในปี  2547 บริษัทได้ลงทุน เพ่ิมใน  บริษัท  พลาท รัพย์ จํากัด  โดยซ้ือคืนหุ้นในส่วน ท่ีบ ริษัท  เลท เธอร์ไลน์  
โปรดกัส์ จาํกดั คา้งชาํระเป็นจาํนวนเงินประมาณ 26.40 ลา้นบาท และบริษทัไดซ้ื้อหุน้สามญัเพ่ิมทุนอีกจาํนวน 3 ลา้นหุ้น มูล
ค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 30 ลา้นบาท ทาํให้บริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษทั พลาทรัพย  ์จาํกัด
เพ่ิมข้ึนเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.60 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด 

ในปี 2548 บริษทัไดซ้ื้อหุน้ของ บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั เพ่ิมเติมจากบริษทั เลทเธอร์ไลน์ โปรดกัส์ จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน 
21,599,930 บาท ส่งผลให้บริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจาํนวนหุ้น
ทั้งหมด เน่ืองจากคณะกรรมการบริษทัไดเ้ลง็เห็นถึงผลการดาํเนินงานท่ีมีแนวโนม้ท่ีดีข้ึนของ บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั ซ่ึงไดมี้
ส่วนช่วยสนบัสนุนการขยายธุรกิจของบริษทัไดเ้ป็นอยา่งดีในช่วงท่ีผา่นมา ประกอบกบัในอดีตท่ีผา่นมา บริษทัในฐานะผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ซ่ึงมีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คงไดมี้ส่วนช่วยสนบัสนุนทางการเงินและการคํ้าประกนัเงินกูใ้หแ้ก่ บริษทั พลาทรัพย ์
จาํกดั มาตลอดแต่เพียงผูเ้ดียว และเพ่ือใหเ้กิดผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัทั้งในแง่ของความเส่ียงและผลตอบแทน 

ในปี 2550 บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั ไดเ้ปล่ียนนโยบายทางธุรกิจ เป็นการให้เช่าพ้ืนท่ีแทน และมีผลประกอบท่ีเป็นกาํไร
สุทธิเร่ือยมาตั้งแต่ปี 2557 ทาํให้บริษทัมีการโอนกลบัค่าเผื่อดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั เร่ือยมา จนในปี 
2562 บริษทัไดมี้ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั เหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 3.90 ลา้นบาท เน่ืองจากในปี 
2562 บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั มีรายไดแ้ละกาํไรสุทธิเท่ากบั 34.37 ลา้นบาท และ 6.74 ลา้นบาท ตามลาํดบั เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยเม่ือ
เทียบกบัปี 2561 ท่ีมีค่าเท่ากบั 33.07 ลา้นบาท และ 5.80 ลา้นบาท ตามลาํดบั จึงส่งผลให้มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (Net Realisable 
Value : NRV) ของเงินลงทุนในบริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั เพ่ิมข้ึน บริษทัจึงไดพิ้จารณาตั้งสาํรองเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าว
ลดลง 20.00 ลา้นบาท  และเม่ือปี 2563 บริษทัไดโ้อนกลบัค่าดอ้ยค่าการลงทุนในบริษทัยอ่ยจาํนวน 3.90 ลา้นบาท และไม่มี
การตั้งดอ้ยค่าเงินลงทุนดงักล่าว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั ยงัคงดาํเนินงานเป็นปกติ และผูเ้ช่าพ้ืนท่ียงัคงมีการเช่าอยา่งต่อเน่ือง
ไม่มีการยกเลิกสัญญาเช่าแต่อยา่งใด 
 
งบการเงนิแบบย่อของบริษัท พลาทรัพย์ จํากดั 
               (หน่วย : พนับาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิแบบย่อ ณ วนัที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  2,702 594 
สินทรัพยห์มุนเวยีน  5,095 6,704 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  108,039 108,357 
หน้ีสินหมุนเวยีน  (24,632) (30,753) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน  (6,732) (6,732) 
ส่วนของผูถื้อหุน้  84,470 77,576 
    
งบกาํไรขาดทุนแบบย่อสําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
รายไดร้วม  34,921 34,384 
ค่าใชจ่้ายรวม  28,027 27,642 
กาํไร (ขาดทุน)สุทธิสาํหรับปี  6,894 6,742 
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งบกระแสเงนิสดแบบย่อสําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน  7,801 6,776 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน  14,356 17,660 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน  (5,709) (10,879) 
กระแสเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ  2,106 (4,084) 

บริษัท ชัยวฒันา กรีน จํากดั 
เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2559 บริษทัไดเ้ขา้ลงทุนซ้ือหุ้นจากผูถื้อหุ้นเดิมในสัดส่วนร้อยละ 100 ของ  บริษทั ชยัวฒันา กรีน 

จาํกดั ตั้งอยูท่ี่ เลขท่ี 419 หมู่ท่ี 6 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ เพ่ือประกอบธุรกิจลงทุนในกลุ่มพลงังาน
ทดแทนโดยมีทุนจดทะเบียน 400,000,000 บาท หุน้สามญั 40,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท   

นอกจากน้ีบริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั ไดมี้การลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มเติมดงัน้ีคือ 
 บริษทั ชยัวฒันากรีนแมนเนจเมน้ท์ จาํกดั ประกอบกิจการให้คาํปรึกษาดา้นการบริหารจดัการโครงการพลงังาน

ทดแทน ลงทุนในสัดส่วน 100% 
 บริษทั กรีน เพาเวอร์ 1 จาํกดั ประกอบกิจการผลิตพลงังานไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงขยะ ลงทุนในสัดส่วน 100% 
 บริษทั ชยัวฒันาเอก็พอร์ต จาํกดั ประกอบกิจการส่งออกช้ินไมส้ับ  ลงทุนในสัดส่วน 80% 
 บริษทั กรีน เพาเวอร์ 2 จาํกดั ประกอบกิจการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าชีวมวล ลงทุนในสัดส่วน 100% 
 บริษทั บลูโซล่าร์ฟาร์ม 3 จาํกดั ประกอบกิจการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยล์งทุนในสัดส่วน 

60%  

งบการเงนิรวมแบบย่อของบริษัท ชัยวฒันา กรีน จํากดั 
              (หน่วย : พนับาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิแบบย่อ ณ วนัที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  18,869 9,940 
สินทรัพยห์มุนเวยีน  155,443 165,827 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  1,362,959 1,414,568 
หน้ีสินหมุนเวยีน  (123,189) (145,107) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน  (1,108,150) (1,087,472) 
ส่วนของผูถื้อหุน้  305,932 347,817 
    
งบกาํไรขาดทุนแบบย่อสําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
รายไดร้วม  350,183 348,735 
ค่าใชจ่้ายรวม  (327,616) (336,171) 
กาํไร (ขาดทุน)สุทธิสาํหรับปี  22,067 15,493 
    
งบกระแสเงนิสดแบบย่อสําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน  101,023 110,709 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน  (47,764) (11,942) 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน  (44,329) (98,808) 
กระแสเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ  8,930 (41) 
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บริษัท สกลุฎ์ซี อนิโนเวช่ัน จํากดั 
เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน พ .ศ . 2561 บริษทัไดเ้ขา้ลงทุนในบริษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จาํกดั โดยซ้ือหุ้นจากผูถื้อหุ้นเดิมใน

สัดส่วนร้อยละ 50.01 ของบริษทั สกลุฎซี์ อินโนเวชัน่ จาํกดั โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท หุน้สามญั 10,000 หุน้ มูลค่า
หุน้ละ 100 บาท ซ่ึงการเขา้ลงทุนดงักล่าวทาํใหก้ลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมจึงไดน้าํงบการเงินของบริษทัยอ่ยน้ีมารวมไวใ้นงบ
การเงินรวม 

เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2561 บริษทั สกุลฎซี์ อินโนเวชัน่ จาํกดั ไดมี้การเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 199,000,000 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิม  1,000,000 บาท  เป็นทุนจดทะเบียนใหม่เท่ากับ  200,000,000 บาท  แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน   
199,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยเรียกชาํระหุ้นจาํนวน 50 บาทต่อหุ้น บริษทัไดเ้ขา้ลงทุนในหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใน
บริษทัยอ่ยดงักล่าวในสัดส่วนร้อยละ 50.01 ทั้งน้ีเพ่ือรักษาสัดส่วนการถือหุน้เดิมในบริษทัยอ่ย 

เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทัคร้ังท่ี 6/2563 ไดมี้มติอนุมติัให้ บริษทัเขา้ลงทุน
เพ่ิมเติมในบริษทั สกุลฎซี์ อินโนเวชัน่ จาํกดั เน่ืองจากบริษทั สกุลฎซี์ อินโนเวชัน่ จาํกดั มีความจาํเป็นตอ้งใชเ้งินทุนหมุนเวยีน 
และสําหรับชาํระค่าแม่พิมพร์ถบสั ทางบริษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จาํกดั จึงไดมี้มติเรียกเพ่ิมทุนจาก 200 ลา้นบาท เป็น 400 
ลา้นบาท สําหรับใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน ส่งผลให้บริษทัจะตอ้งเขา้ซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าวของบริษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ 
จาํกดั เพ่ือรักษาสัดส่วนการถือหุน้เดิม ซ่ึงคิดเป็นจาํนวน 1,000,200 หุน้ ในราคาหุน้ละ 100 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 100,200,000 
บาท โดยบริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนและดาํเนินการเพ่ิมทุนเรียบร้อยแลว้ในเดือนเมษายน 2563 ส่งผลใหบ้ริษทัถือหุ้น
ในบริษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จาํกดั จาํนวน 2,000,400 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินลงทุนจาํนวน 200,040,000 
บาท 

โดยมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีเขา้ลงทุน เป็นดงัน้ี 

  (หน่วย : พนับาท) 
   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  4,280 
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน  629 
สินคา้คงเหลือ  3,378 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  240 
ทรัพยสิ์นระหวา่งก่อสร้าง  72,088 
รวมสินทรัพย ์  80,615 

   
เจา้หน้ีอ่ืน  80,007 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน  18 
รวมหน้ีสิน  80,025 

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

 
 



            

 
 

78 
 

งบการเงนิแบบย่อของบริษัท สกลุฎ์ซี อนิโนเวช่ัน จํากดั 
                    (หน่วย : พนับาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิแบบย่อ ณ วนัที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  9,202 20,253 
สินทรัพยห์มุนเวยีน  55,934 73,716 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  487,136 391,483 
หน้ีสินหมุนเวยีน  (159,857) (173,599) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน  (90,495) (164,061) 
ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีถือโดยบริษทั  (151,191) (74,116) 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  (150,729) (73,676) 
    
งบกาํไรขาดทุนแบบย่อสําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
รายไดร้วม  33,365 121,260 
ค่าใชจ่้ายรวม  (79,222) (150,876) 
กาํไร (ขาดทุน)สุทธิสาํหรับปี  (45,857) (29,616) 
    
งบกระแสเงนิสดแบบย่อสําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน  (30,425) (27,647) 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน  (87,792) (160,103) 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน  107,166 183,295 
กระแสเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ  (11,051) (4,455) 

ในระหวา่งปี 2562 บริษทัไดเ้สร็จส้ินการวดัมูลค่าของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ 
วนัท่ีซ้ือ โดยมีมูลค่ายติุธรรมไม่แตกต่างอยา่งมีสาระสาํคญั กลุ่มบริษทัจึงไม่ไดป้รับปรุงประมาณการท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีรับ
กิจการ 

และสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย สุทธิ ของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
  ทุนชําระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน เงินลงทุนวธีิราคาทุน 

  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
บริษทั ประเภทกจิการ พ .ศ . 2563 พ .ศ . 2562 พ .ศ . 2563 พ .ศ . 2562 พ .ศ . 2563 พ .ศ . 2562 

        

บริษทัย่อยทางตรง        
บริษทั พลาทรัพย์ จาํกดั ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 80,000 80,000 100% 100% 80,000 80,000 
บริษทั ชัยวฒันา กรีน  จาํกดั ลงทุนในธุรกจิพลงังาน 400,000 400,000 100% 100% 400,000 400,000 
บริษทั สกลุฎ์ซี อนิโนเวช่ัน จาํกดั ออกแบบและจาํหน่ายยานพาหนะ 400,000 200,000 50.01% 50.01% 200,040 100,020 
บริษทั ชัยวฒันา แทนเนอร่ี จาํกดั โรงฟอกหนัง 1,000 - 100% - 1,000 - 

 681,040 580,020 
หัก ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงนิลงทุน - (3,899) 
   สุทธิ 681,040 576,121 
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สาํหรับเงินลงทุนในบริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั นั้น   เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน พ .ศ . 2559 บริษทัไดเ้ขา้ลงทุนโดยซ้ือหุ้นจาก
ผูถื้อหุ้นเดิมในสัดส่วนร้อยละ 100 ของบริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั เพ่ือประกอบธุรกิจลงทุนในกลุ่มพลงังานทดแทน โดยมี
ทุนจดทะเบียน 400,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และบริษทัย่อยดงักล่าวไดมี้การ
ลงทุนในบริษทัยอ่ยทางออ้มเพิ่มเติมในปี 2559 และ 2560 ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย : พนับาท) 

  ทุนชําระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน เงินลงทุนวธีิราคาทุน 

  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษทั ประเภทกจิการ พ .ศ . 2563 พ .ศ . 2562 พ .ศ . 2563 พ .ศ . 2562 พ .ศ . 2563 พ .ศ . 2562 
        

บริษทัย่อยทางอ้อม        
บริษทั ชยัวฒันา กรีน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

 
ประกอบกจิการให้คาํปรึกษา 
ด้านการบริหารจดัการโครงการ
พลงังานทดแทน 

5,000 1,000 100% 100% 5,000 1,000 

บริษทั กรีน เพาเวอร์ 1 จาํกดั  ผลติพลงังานไฟฟ้าจากเช้ือเพลงิขยะ 25,500 13,250 100% 75% 25,500 9,938 
บริษทั ชยัวฒันา เอก็พอร์ต จาํกดั ส่งออกช้ินไม้สับ 10,000 10,000 80% 80% 9,600 9,600 
บริษทั กรีน เพาเวอร์ 2 จาํกดั  ผลติและจาํหน่ายไฟฟ้า 300,000 300,000 100% 100% 370,000 370,000 
บริษทั บลโูซลาร์ฟาร์ม 3 จาํกดั ผลติและจาํหน่ายไฟฟ้า 120,000 120,000 60% 49% 72,000 58,800 

   รวม     482,100 449,338 

เงินลงทุนในบริษทั ชัยวัฒนา กรีน แมนเนจเม้นท์ จํากดั 

เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2559 บริษทัยอ่ยคือ บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั  ไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยทางออ้ม คือ บริษทั ชยัวฒันา 
กรีน แมนเนจเมน้ท์ จาํกดั เพ่ือประกอบธุรกิจให้คาํปรึกษาดา้นการบริหารจดัการโครงการพลงังานทดแทน  โดยมีทุนจด
ทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท บริษทัยอ่ยไดล้งทุนร้อยละ 100 ในบริษทัยอ่ย
ทางออ้มดงักล่าว 

เม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2563 บริษทั ชยัวฒันา กรีน แมนเนจเมน้ท์ จาํกดั ไดรั้บการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 4 ลา้นบาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 1 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่เท่ากบัจาํนวน 5 ลา้นบาท  แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 
500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ซ่ึงบริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั ไดล้งทุนในหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในบริษทัย่อยน้ี  ทั้ งน้ีเพ่ือ
บริหารสัดส่วนการการถือหุน้เดิมในบริษทัยอ่ย 

 
งบการเงนิแบบย่อของบริษัท ชัยวฒันา กรีน แมนเนจเม้นท์ จํากดั 

              (หน่วย : พนับาท) 
งบแสดงฐานะการเงนิแบบย่อ ณ วนัที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  4,491 2,357 
สินทรัพยห์มุนเวยีน  5 3,202 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  1,867 25 
หน้ีสินหมุนเวยีน  (896) 7,617 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน  (1,123) 83 
ส่วนของผูถื้อหุน้  4,344 (4,474) 
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งบกาํไรขาดทุนแบบย่อสําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
รายไดร้วม  11,350 11,343 
ค่าใชจ่้ายรวม  6,528 7,842 
กาํไร (ขาดทุน)สุทธิสาํหรับปี  4,822 6,431 
    
งบกระแสเงนิสดแบบย่อสําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน  5,732 7,503 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน  (493) - 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน  (3,104) (7,000) 
กระแสเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ  2,134 503 

เงินลงทุนในบริษทั เวสท์ แมนเนจเม้นท์ 1 จํากดั 

เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม พ .ศ . 2559 บริษทัยอ่ย คือ บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั ไดเ้ขา้ลงทุนโดยซ้ือหุ้นจากผูถื้อหุ้นเดิมใน
สัดส่วนร้อยละ 75 ของบริษทั เวสท ์แมนเนจเมน้ท ์1 จาํกดั เพ่ือประกอบธุรกิจคดัแยกและจดัการขยะเพ่ือเป็นเช้ือเพลิงจาํหน่าย
ใหก้บัโรงไฟฟ้า โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท  

ต่อมา เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม พ .ศ . 2562 บริษทัไดช้าํระบญัชีแลว้เสร็จ โดย ณ วนัดงักล่าว บริษทัมีหน้ีสินสูงกว่าสินทรัพย์
เป็นจาํนวนเงิน 0.84 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั ไม่ไดรั้บเงินคืนทุนในบริษทั ณ วนัท่ีชาํระบญัชี 

เงินลงทุนในบริษทั กรีน เพาเวอร์ 1 จํากดั 

เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม พ .ศ . 2559 บริษทัยอ่ย คือ บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั ไดเ้ขา้ลงทุนโดยซ้ือหุ้นจากผูถื้อหุ้นเดิมใน
สัดส่วนร้อยละ 75 ของบริษทั กรีน เพาเวอร์ 1 จาํกดั เพ่ือประกอบธุรกิจผลิตพลงังานไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงขยะ โดยมีทุนจด
ทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท  

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน พ .ศ . 2559 บริษทั กรีน เพาเวอร์ 1 จาํกดั ไดมี้การเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 49,000,000 บาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่เท่ากับ 50,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจาํนวน 
5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยเรียกชาํระค่าหุ้น 2.50 บาทต่อหุ้น บริษทัยอ่ยไดล้งทุนในหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในบริษทั
ยอ่ยทางออ้มดงักล่าวในสัดส่วนร้อยละ 75 ทั้งน้ีเพ่ือรักษาสัดส่วนการถือหุน้เดิมในบริษทัยอ่ยทางออ้ม 

เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2563 บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั ไดเ้ขา้ลงทุนเพ่ิมเติมในหุน้ บริษทั กรีนเพาเวอร์ 1 จาํกดั โดยซ้ือ
หุ้นจากผูถื้อหุ้นเดิมในสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนท่ีชาํระแลว้ของ บริษทั กรีนเพาเวอร์ 1 จาํกดั คิดเป็นจาํนวนหุ้น 1,224,510 
หุ้น ราคาหุ้นละ 2.50 บาท และจาํนวนหุ้น 24,990 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาทคิดเป็นจาํนวนเงิน 3.31 ลา้นบาท  ส่งผลให้
บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั ถือหุน้ในสัดส่วน 100%   

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2563 บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั ไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นท่ีเรียกเพ่ิมเติมจากบริษทั กรีน เพาเวอร์ 
1 จาํกดั เป็นจาํนวนหุ้น 4,900,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2.50 บาท คิดเป็นเงิน 12.25 ลา้นบาท  ทั้งน้ีเพ่ือรักษาสัดส่วนการถือหุ้น
เดิมในบริษทั 
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งบการเงนิแบบย่อของบริษัท กรีน เพาเวอร์ 1 จํากดั 
              (หน่วย : พนับาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิแบบย่อ ณ วนัที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  4,730 7 
สินทรัพยห์มุนเวยีน  2,348 487 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  56,933 2,981 
หน้ีสินหมุนเวยีน  (1,234) 2,603 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน  (57,518) - 
ส่วนของผูถื้อหุน้  5,259 865 
    
งบกาํไรขาดทุนแบบย่อสําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
รายไดร้วม  184 - 
ค่าใชจ่้ายรวม  (8,121) (363) 
กาํไร (ขาดทุน)สุทธิสาํหรับปี  (7,937) (363) 
    
งบกระแสเงนิสดแบบย่อสําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน  (8,263) (32) 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน  (38,286) - 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน  51,172 - 
กระแสเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ  4,722 (32) 

เงินลงทุนในบริษทั ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ต จํากดั 

เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม พ .ศ . 2559 บริษทัไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ย คือ บริษทั ชยัวฒันา เอก็พอร์ต จาํกดั เพ่ือดาํเนินธุรกิจส่งออก
ช้ินไมส้ับจากยคูาลิปตสัไปยงัต่างประเทศ โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
10 บาท บริษทัไดล้งทุนร้อยละ 80 ในบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม พ .ศ . 2559 บริษทั ชยัวฒันา เอ็กพอร์ต จาํกดั ไดมี้การเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 9,000,000 
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่เท่ากบั 10,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 
1,000,000 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 10 บาท บริษทัไดล้งทุนในหุน้สามญัเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวในสัดส่วนร้อยละ 80 ทั้งน้ี เพ่ือ
รักษาสัดส่วนการถือหุน้เดิมในบริษทัยอ่ย 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม พ .ศ . 2559 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั คร้ังท่ี 
19/2559 ได้ มี ม ติอ นุ มั ติ ให้ จัด โครงส ร้ างการบ ริห ารงาน ให ม่  จึ งอ นุ มั ติ ให้ เป ล่ี ยนแปลงผู ้ ถื อ หุ้ น จ ากบ ริษัท  
ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นธุรกิจลงทุนให้อยูภ่ายใตก้ารถือหุน้ของบริษทั ชยัวฒันา กรีน เพาเวอร์ จาํกดั 
ในกลุ่มบริษทัดา้นพลงังานทั้งหมด 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม พ .ศ . 2560 ไดอ้นุมติัให้บริษทัหยดุดาํเนินงาน
ของบริษทั เน่ืองจากธุรกิจส่งออกช้ินไมส้ับท่ีผา่นมามีการแข่งขนัสูง อีกทั้งค่าเงินบาทปรับตวัแขง็ค่าข้ึน เม่ือเทียบกบัเงินดอล
ล่าร์สหรัฐส่งผลใหมี้ผลประกอบการขาดทุนอยา่งต่อเน่ือง 
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เงินลงทุนในบริษทั กรีน เพาเวอร์ 2 จํากดั 

เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม พ .ศ . 2559 บริษทัยอ่ย คือ บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั ไดเ้ขา้ลงทุนโดยซ้ือหุ้นจากผูถื้อหุ้นเดิมใน
สัดส่วนร้อยละ 100 ของบริษทั กรีน เพาเวอร์ 2 จาํกดั โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 10,000 หุ้น 
มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 

ขอ้มูลของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนให้และมูลค่าท่ีรับรู้สําหรับสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาแต่ละประเภทท่ี
สาํคญั มีดงัน้ี 

สินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมา 
 (หน่วย : บาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,116 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 1,284,014 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,600,000 
สินทรัพย ์สุทธิ 2,887,130 
สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 67,112,870 
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้ 70,000,000 

เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม พ .ศ . 2559 บริษทั กรีน เพาเวอร์ 2 จาํกดั ไดมี้การเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 59,000,000 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่เท่ากบั 60,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 600,000 
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท บริษทัย่อยไดล้งทุนในหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในบริษทัย่อยดงักล่าวในสัดส่วนร้อยละ 100 ทั้งน้ี เพ่ือ
รักษาสัดส่วนการถือหุน้เดิมในบริษทัยอ่ยทางออ้ม 

เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม พ .ศ . 2560 บริษทั กรีน เพาเวอร์ 2 จาํกดั ไดมี้การเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 240 ลา้นบาท จากทุน
จดทะเบียนเดิม จาํนวน 60 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จาํนวน 300 ลา้นบาท โดยเรียกชาํระค่าหุน้ 25 บาทต่อหุน้ 

ต่อมาในเดือนสิงหาคม พ .ศ . 2560 บริษทัไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นเพ่ิมเติมจาํนวน 75 ลา้นบาท และบริษทั ชยัวฒันา กรีน 
จาํกดั ไดช้าํระค่าหุน้ท่ีเรียกเพ่ิมเติมดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวน 

อยา่งไรกต็าม ณ ปัจจุบนั บริษทัไดน้าํใบหุน้ของบริษทั กรีน เพาเวอร์ 2 จาํกดั ไปเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือระยะยาว
กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 

งบการเงนิแบบย่อของบริษัท กรีน เพาเวอร์ 2 จํากดั           (หน่วย : พนับาท) 
งบแสดงฐานะการเงนิแบบย่อ ณ วนัที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  12 15 
สินทรัพยห์มุนเวยีน  124,495 125,469 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  853,922 899,596 
หน้ีสินหมุนเวยีน  (81,842) 113,891 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน  (549,515) 603,231 
ส่วนของผูถื้อหุน้  347,072 307,943 
    
งบกาํไรขาดทุนแบบย่อสําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
รายไดร้วม  298,424 301,822 
ค่าใชจ่้ายรวม  (254,293) 266,315 
กาํไร (ขาดทุน)สุทธิสาํหรับปี  44,131 35,442 
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งบกระแสเงนิสดแบบย่อสําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน  84,330 88,101 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน  (4,644) (8,418) 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน  (99,688) (79,688) 
กระแสเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ  (2) (5) 

เงินลงทุนในบริษทั บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จํากดั 

เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน พ .ศ . 2559 บริษทัยอ่ย คือ บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั ไดเ้ขา้ลงทุนโดยซ้ือหุ้นจากผูถื้อหุ้นเดิม
ในสัดส่วนร้อยละ 49 ของบริษัท บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จํากัด โดยมีทุนจดทะเบียน 120,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 
1,200,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100  

เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2563 บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั ไดเ้ขา้ลงทุนเพ่ิมเติมในหุน้บริษทั บลูโซลาร์ ฟาร์ม 3 จาํกดั โดยซ้ือ
หุ้นจากผูถื้อหุ้นเดิมในสัดส่วนร้อยละ 11 ของทุนท่ีชาํระแลว้ของบริษทั บลูโซลาร์ ฟาร์ม 3 จาํกดั คิดเป็นจาํนวนหุ้น 132,000 
หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 13.20 ลา้นบาท  ส่งผลให้ บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 
ในบริษทัดงักล่าว อยา่งไรกต็าม ปัจจุบนับริษทัไดน้าํใบหุ้นไปเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่ง
หน่ึง 

งบการเงนิแบบย่อของบริษัท บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จํากดั 
                    (หน่วย : พนับาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิแบบย่อ ณ วนัที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  12,779 11,712 
สินทรัพยห์มุนเวยีน  15,004 16,649 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  301,370 313,773 
หน้ีสินหมุนเวยีน  (20,643) 24,050 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน  (164,299) 183,013 
ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีถือโดยบริษทั  (86,527) 66,185 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  (57,684) 68,886 
    
งบกาํไรขาดทุนแบบย่อสําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
รายไดร้วม  41,943 41,959 
ค่าใชจ่้ายรวม  (32,803) (34,520) 
กาํไร (ขาดทุน)สุทธิสาํหรับปี  9,140 7,439 
    
งบกระแสเงนิสดแบบย่อสําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน  19,175 21,020 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน  12 (110) 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน  (18,120) (18,030) 
กระแสเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ  1,067 2,880 
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นอกจากน้ีบริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัร่วมและเงินลงทุนอ่ืนดงัน้ี 

เงินลงทุนในบริษทั เอ็น เอช เค สปริง  (กมัพูชา) จํากดั 

เม่ือวนัท่ี 7 กรกฏาคม 2558 บริษทัและบริษทั เอน็เอชเค สปริง (ประเทศไทย) จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั เอน็เอช
เค สปริง (กมัพูชา) จาํกดั เพ่ือผลิตและจาํหน่าย sewing cover สําหรับช้ินส่วนรถยนต์ท่ีเมืองปอยเปต ประเทศกมัพูชา ตาม
สัญญาร่วมทุนระหวา่งบริษทักบับริษทั เอน็เอชเค สปริง (ประเทศไทย) จาํกดั โดยมีทุนจดทะเบียน 3,658,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
แบ่งเป็นหุ้นสามญั 365,800 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ตั้งแต่วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2558  บริษทัไดจ่้ายชาํระเงินลงทุน
ในบริษทัท่ีจดัตั้งใหม่ดงักล่าวเป็นจาํนวน 914,500 ดอลลาร์สหรัฐ (จาํนวน 91,450 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 ดอลลาร์สหรัฐ) คิดเป็น
สัดส่วนการลงทุนเท่ากบัร้อยละ 25 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของบริษทั 
ในปี พ.ศ. 2561 เน่ืองจากบริษทั เอน็เอชเค สปริง (กมัพชูา) จาํกดั ประสบภาวะขาดทุนจากการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง บริษทั
จึงพิจารณาบนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนดงักล่าวจาํนวน 24.77 ลา้นบาท จากเงินลงทุนทั้งหมดจาํนวน 31.08 ลา้นบาท ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ของบริษทั เอน็เอชเค สปริง (กมัพชูา) จาํกดั 

อยา่งไรกต็าม ในปี 2562 ทาง เอน็เอชเค ประเทศไทย ไดจ้ดัส่งทีมวิศวะกรเพ่ือเขา้ไปปรับปรุงกระบวนการผลิตใหมี้ประ
สิทธิมากข้ึน ประกอบกบับริษทั เอ็นเอชเค สปริง (กมัพชูา) จาํกดั ไดรั้บคาํสั่งซ้ือเพ่ิมข้ึนจากผูผ้ลิตรถยนตห์น่ึง ส่งผลให้ผล
การดาํเนินงานดีข้ึนในงวดปีดงักล่าว 

เม่ือวนัท่ี 13 เมษายน 2563 ผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วมไดเ้สร็จส้ินการตรวจสอบงบการเงินของบริษทัร่วมสําหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 แลว้  โดยงบการเงินท่ีตรวจสอบแลว้ดงักล่าวไม่แตกต่างอยา่งมีสาระสําคญัจากงบการเงินท่ี
จดัทาํโดยผูบ้ริหารบริษทัจึงไม่ไดป้รับปรุงส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนและผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัร่วมท่ี
เคยรับรู้ไว ้

 
งบการเงนิแบบย่อของบริษัท เอน็เอชเค สปริง (กมัพูชา) จํากดั      

                  (หน่วย : พนับาท) 
งบแสดงฐานะการเงนิแบบย่อ ณ วนัที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  29,470 56,726 
สินทรัพยอ่ื์น (ไม่รวมเงินสด)  253,352 297,525 
หน้ีสินรวม  (240,692) 316,261 
สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม  42,130 37,990 
    
งบกาํไรขาดทุนแบบย่อสําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
รายไดร้วม  299,954 367,095 
ค่าใชจ่้ายรวม  (299,338) (349,662) 
กาํไร (ขาดทุน)สุทธิสาํหรับปี  616 17,433 
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เงินลงทุนในบริษทั แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ช่ัน จํากดั 

เม่ือเดือนตุลาคม 2559 บริษทัยอ่ยคือ บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั ไดเ้ขา้ลงทุนซ้ือหุน้จากผูถื้อหุน้เดิมในสัดส่วนร้อยละ5 
ของบริษทั แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน่ จาํกดั โดยมีทุนจดทะเบียน 700 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 7,000,000 หุ้น คิด
เป็นจาํนวนหุน้ 350,000 หุน้ 

ต่อมาเม่ือเดือนมีนาคม 2560 บริษัทย่อย คือ บริษัท ชัยวฒันา กรีน จาํกัด ได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจาํนวน 
175,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 17.50 ล้านบาท ทั้ งน้ีเพ่ือรักษาสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในบริษัท
ดงักล่าว ปัจจุบนัมีจาํนวนหุน้รวม 525,000 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนเท่ากบัร้อยละ 5 

เงินลงทุนในบริษทั รักษ์บ้านเรา จํากดั 

เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม พ .ศ. 2559 บริษทัยอ่ย คือ บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั ชยัวฒันา กรีน เพาเวอร์) ได้
ทาํบนัทึกขอ้ตกลงขอความร่วมมือในการลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าเพ่ือจาํหน่ายให้กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกบั บริษทั รักษ์
บา้นเรา จาํกดั ซ่ึงบริษทัไดจ่้ายเงินมดัจาํค่าหุ้นก่อนท่ีจะเขา้ตกลงซ้ือหุ้นเป็นจาํนวนเงิน 17.16 ลา้นบาท เวลาในการดาํเนินการ
ตามข้อตกลงมีกาํหนดให้เสร็จส้ินในเดือนกุมภาพันธ์ พ .ศ. 2560 ภายใต้เง่ือนไขให้มีการเข้าทํา Due Diligence และหาก
ภายหลงัการทาํ Due Diligence และพิจารณาแลว้ว่าไม่สมเหตุสมผลในการลงทุน บริษทัจะไม่มีการลงทุนใดๆ และจะไดรั้บ
คืนเงินมดัจาํดงักล่าว 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม พ .ศ . 2560 บริษัทย่อยได้ลงทุนซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนของบริษัท รักษ์บ้านเรา จาํกัด จาํนวน 
160,000 หุน้ ในมูลค่าหุน้ละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 16 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 9.09 ของบริษทัดงักล่าว โดย
ถือว่าเงินจ่ายล่วงหน้าเพ่ือการลงทุนจาํนวน 16 ลา้นบาทเป็นการชาํระเงินค่าหุ้นเพ่ิมทุนและบริษัทย่อยได้รับคืนเงินจ่าย
ล่วงหนา้ส่วนท่ีเหลือจาํนวน 1.16 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน พ .ศ. 2560 

เงินลงทุนในบริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี จํากดั 

เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2563 บริษทัและผูถื้อหุ้นรายอ่ืนไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั ชยัวฒันา แทนเนอรี จาํกดั เพ่ือรองรับ
การโอนกิจการบางส่วนจากบริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือผลิตและจาํหน่าย
ผลิตภณัฑ ์4 ประเภทไดแ้ก่ 1)ผลิตภณัฑ์หนงัสัตวฟ์อก 2) ผลิตภณัฑ์ของเล่นสัตวเ์ล้ียง 3) ผลิตภณัฑเ์ฟอร์นิเจอร์ 4) ผลิตภณัฑ์
เบาะหนังและช้ินส่วนหนงัสําหรับรถยนต ์โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
100 บาท โดยบริษทัไดถื้อหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100 ถึงปัจจุบนับริษทัยงัไม่มีการโอนกิจการแต่อยา่งใด 
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- ไม่มี - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ข้อพพิาททางกฎหมาย 
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6.1  ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

เลขทะเบียนบริษทั  :      0107537002036 (เดิมเลขท่ี บมจ.450) 
ประกอบธุรกิจประเภท :      ฟอกหนงัโค-กระบือสาํหรับทาํผลิตภณัฑเ์บาะและช้ินส่วนยานยนต,์ 
          เฟอร์นิเจอร์ และของเล่นสัตวเ์ล้ียง 
ทุนจดทะเบียน    :      หุ้นสามญั 798,130,629 หุ้น  มูลค่าหุน้ละ 1 บาท  
ทุนชาํระแลว้  :      หุ้นสามญั 630,103,128 หุ้น   มูลค่าหุน้ละ 1 บาท   
สาํนกังานใหญ่  :      176/1,1480 หมู่ 1  ซอยฟอกหนงั กม.30  ถนนสุขมุวทิ  ตาํบลทา้ยบา้น   

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

    ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลสําคญัอืน่ๆ 
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6.2  ข้อมูลสําคัญอืน่ 
หุ้นกู้ทีอ่อกและเสนอขาย 
บริษทัออกและเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนั และผูล้งทุนรายใหญ่เท่านั้น มิไดอ้อกและเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป  
 

*  วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563 บริษทัไดจ้ดัประชุมผูถื้อหุน้กู ้รุ่น (CWT205A) และไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้กูด้งัน้ี 
1. ขยายเวลาครบกาํหนดออกไปอีก 1 ปี จากเดิมครบกาํหนด 23 พฤษภาคม 2563 เป็นครบกาํหนดวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2564 
2. ปรับอตัราดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 ต่อปี จากเดิมร้อยละ 5.75 ต่อปี เป็น ร้อยละ 6.75 ต่อปี โดยจ่ายดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 
3. ชาํระคืนเงินตน้จาํนวนร้อยละ 30 ของมูลค่าหุน้ คงคา้ง (เงินตน้จาํนวน 101.13 ลา้นบาท) พร้อมดอกเบ้ีย 
    งวดวนัท่ี 23 พฤษภาคม   2563 คงเหลือเงินตน้ 235.97 ลา้นบาท 
4. ผูอ้อกหุน้กูส้ามารถไถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบกาํหนดได ้

 
หมายเหตุ :    ยงัไม่ครบกาํหนดไถ่ถอน  มูลค่ารวม (บาท) 
  คร้ังท่ี 1/2561 (CWT205A)       =    235,970,000.- 
  คร้ังท่ี 1/2563 (CWT21NA)       =    280,000,000.- 
    รวม             =    515,970,000.- 
สถาบันการเงนิทีต่ดิต่อเป็นประจํา  (บริษทัท่ีจดัจาํหน่ายและแนะนาํนกัลงทุนสาํหรับการเสนอขายหุน้กู)้ 
1. บริษทัหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั 
2. บริษทัหลกัทรัพย ์เคพีเอม็ จาํกดั 

 

1. หุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มหีลกัประกนั 

หุน้กู ้ วนัท่ีออก 
 

มูลค่ารวม  
(บาท) 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
ร้อยละ  

ระยะเวลา 
 

กาํหนดไถ่ถอนทั้งจาํนวน 

คร้ังท่ี 1/2561 (CWT205A) 

ขอ้มูลล่าสุด ณ 23 พ.ค.2563 

23 สิงหาคม พ.ศ.2561 

คงเหลือ 

       337,100,000 

*  235,970,000 

5.75 ต่อปี 

6.75 ต่อปี 

1 ปี 9 เดือน 

1 ปี 

23 พฤษภาคม พ.ศ.2563 

23 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

2. หุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิและมหีลกัประกนับางส่วน 

หุน้กู ้ วนัท่ีออก 
 

มูลค่ารวม  
(บาท) 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
ร้อยละ  

ระยะเวลา 
 

กาํหนดไถ่ถอนหุน้กูท้ ั้ง
จาํนวนหรือบางส่วนไม่วา่
คราวเดียวหรือหลายคราว
ก่อนวนัครบกาํหนดไถ่ถอน
หุน้กู ้(Call Option)ซ่ึงเป็น
วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2564 

คร้ังท่ี 1/2563 (CWT21NA) 20 สิงหาคม 2563        280,000,000 6.50 ต่อปี 1 ปี 3เดือน 3 วนั 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 
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     ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

 
7.1  จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 

                 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 798,130,629 ประกอบดว้ยหุ้นสามญั 798,130,629 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 1.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้ 630,103,128 บาท ประกอบดว้ยหุ้นสามญั 630,103,128 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
1.00 บาท 

 
7.2  ผู้ถือหุ้น 

 (ก) รายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้นทีถ่ือ ร้อยละของทุนชําระแล้ว 
1.   นายวรีะพล   ไชยธีรัตต ์ 132,349,086 21.00 
2.   บริษทั ไชยดียิง่ จาํกดั 108,828,452 17.27 
3.   นางจารุณี   ชินวงศว์รกลุ 43,640,000 6.93 
4.   UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 30,000,000 4.76 
5.   นายเพง่เพียร   เหล่ากาํเนิด 21,338,800 3.39 
6.   นายประพนัธ์   ครรชิตาวรกลุ 18,900,193 3.00 
7.   นางนิธิมา   เหล่ากาํเนิด 15,560,000 2.47 
8.   นายวทิยา   นราธศัจรรย ์ 13,000,000 2.06 
9.   นายวิชิต  ชินวงศว์รกลุ 11,903,200 1.89 
10.  นายธีรเสฎฐ์   มโนเกษมสันต ์ 10,344,096 1.64 
11.  ผูถื้อหุน้รายอ่ืน ๆ   224,239,301 35.58 

รวม 630,103,128 100 

 รายช่ือผูถื้อหุน้ กลุ่มไชยธีรัตต ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้นทีถ่ือ ร้อยละของทุนชําระแล้ว 
นายวรีะพล                  ไชยธีรัตต ์ 132,349,086 21.00 
นางกิมไน ้                    ไชยธีรัตต ์ 527,500 0.08 
นางณฐวรรณ์                ไชยธีรัตต ์ 16,500 0.00 
นางนารี                        ไชยธีรัตต ์ 811 0.00 

รวม 132,893,897 21.08 
 
* หมายเหตุ : 
1) ดูรายละเอียดประกอบในขอ้ท่ี 13 รายการระหว่างกนัภายใตห้ัวขอ้ช่ือบุคคลและความเก่ียวโยงกนัในแต่ละ

บริษทั 
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2) รายละเอียดบริษทั ไชยดียิง่ จาํกดั ซ่ึงถือเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ อนัดบัท่ี 2 ของบริษทั ตามรายช่ือผูถื้อหุน้  
     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 รายละเอียดดงัน้ี 

2.1 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ  :  ใหเ้ช่าท่ีดิน 
                    วนัเดือนปีท่ีจดทะเบียน  :  2 กมุภาพนัธ์ 2531 

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

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

รายช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น สัดส่วน (%) 
นายวรีะพล         ไชยธีรัตต ์ 3,438,000 76.40 
นางวนิดา            สิกขมาน 274,000 6.09 
นางกิมไน ้          ไชยธีรัตต ์ 268,000 5.95 
นางวานิพรรณ     เกษมทองศรี 180,000 4.00 
นางณฐวรรณ์      ไชยธีรัตต ์ 120,000 2.67 
นางศิริภสัสร       ไชยธีรัตต ์ 120,000 2.67 
นางสาววารณี      ไชยธีรัตต ์ 100,000 2.22 

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

- ไม่มี 
 

7.3  การออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ 

  7.3.1  ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2547 ได้อนุมัติให้บริษัทออก
ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัท โดยมรีายละเอยีดดงันี ้

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

 2. หุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 9,000,000 หุ้น สาํหรับการรองรับการแปลงสภาพของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญัของบริษทัท่ีไดมี้การออกและเสนอขายกบัผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัซ่ึงบริษทัไดจ้ดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิให้กบัผูถื้อ
หุน้เดิมของบริษทั ในอตัราส่วน 5 หุน้สามญัต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิโดยไม่คิดมูลค่า  

  ใบสาํคญัแสดงสิทธิเหลือจาํนวน 2,710,260 หน่วย ไดห้มดอายใุนเดือนมกราคม พ.ศ.2555 
 
  7.3.2  ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2555 ได้อนุมัติให้บริษัทออก
ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัท โดยมรีายละเอยีดดงันี ้

  1) ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 2 ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั 
(CWT-ESOP2) จาํนวน 16,420,878 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า มีรายละเอียดของใบสาํคญัแสดงสิทธิดงัน้ี 
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  อตัราการใชสิ้ทธิ    : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถซ้ือหุน้สามญัได ้1หุน้ 
  ราคาใชสิ้ทธิต่อหุน้    : 1.00 บาท ต่อหุน้ 
  ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ  : เร่ิมการใชสิ้ทธิคร้ังแรกวนัท่ี 30 ธนัวาคม พ.ศ.2556 และ 
      คร้ังสุดทา้ยในวนัทาํการสุดทา้ยของบริษทัก่อนวนัท่ีหมดอายขุอง
      ใบสาํคญัแสดงสิทธิ (วนัท่ี 29 มกราคม พ.ศ.2559) 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ                  :  3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ                              
ใบสาํคญัแสดงสิทธิคงเหลือ 720,251 หน่วย     (วนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ.2556) 

  2) ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 2 (CWT-W2) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ
หุ้นในอตัราส่วนหุ้นสามญัเดิม 4 หุ้นต่อ 1 หน่วย จาํนวน 82,104,390 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ทั้ งน้ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยไดรั้บใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 2 (CWT-W2) เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้เม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2556 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 38 มีรายละเอียด
ของใบสาํคญัแสดงสิทธิดงัน้ี 

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

อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ  :  3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิคงเหลือ 1,823,821 หน่วย   (วนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ.2556) 

7.3.3  ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2558 ได้อนุมัติให้บริษัทออก
ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัท โดยมรีายละเอยีดดงันี ้

  1) ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 3  (CWT-W3) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือ
หุ้นในอตัราส่วนหุ้นสามญัเดิม 4 หุ้นต่อ 1 หน่วย จาํนวน 94,228,265 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ทั้ งน้ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยไดรั้บใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 3 (CWT-W3) เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ.2558 โดยมีรายละเอียดของใบสาํคญัแสดงสิทธิดงัน้ี 

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

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

ใบสาํคญัแสดงสิทธิคงเหลือ 3,805,528 หน่วย  (วนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ.2558) 

 7.3.4  ตามมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ได้มีมติให้ออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ( Private Placement ) ไม่เกิน 50 ราย จํานวนไม่เกิน 450,000,000 หุ้น มูล
ค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทักาํหนดราคาเสนอขายใหเ้ป็นไปตามราคาตลาดในช่วงเสนอ
ขายโดยเสนอขายในราคาไม่ตํ่ากวา่ราคาตลาดของหุน้สามญับริษทั และบริษทัยงัไม่ไดเ้สนอขาย ต่อมาไดมี้มติในการประชุม
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สามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2559 ให้เสนอขายอีกคร้ัง โดยสามารถเสนอขายไดจ้าํนวน 6 รายเป็น
จาํนวนหุน้รวม 57,200,000.-หุน้ ทาํใหมี้หุน้สามญัคงเหลือจากการเสนอขายคร้ังน้ีจาํนวน 392,800,000.-หุน้ 

7.3.5  ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2561 ได้อนุมัติให้บริษัทออก
ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัท โดยมรีายละเอยีดดงันี ้

  1) ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 4  (CWT-W4) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือ
หุ้นในอตัราส่วนหุ้นสามญัเดิม 9 หุ้นต่อ 1 หน่วย จาํนวน 68,783,107 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ทั้ งน้ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยไดรั้บใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 4 (CWT-W4) เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ.2561 และวนัท่ีเร่ิมซ้ือขาย 4 มิถุนายน 2561 โดยมีรายละเอียดของ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิดงัน้ี 

อตัราการใชสิ้ทธิ    :          ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถซ้ือหุน้สามญัได ้1หุน้ เวน้แต่ 
              จะมีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

  ราคาใชสิ้ทธิต่อหุน้    :          3.00 บาท ต่อหุน้ 
  ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ  :          เร่ิมการใชสิ้ทธิคร้ังแรกและคร้ังเดียวในวนัท่ี 24 มกราคม พ.ศ.2562 
 อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 8 เดือน     :          นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ                                
ใบสาํคญัแสดงสิทธิคงเหลือ 57,708,580 หน่วย             (วนัท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561) 

 7.3.6  ตามมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 เมือ่วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ได้มมีตดิงันี ้

1) ใหอ้อกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทัว่ไป ( General Mandate) เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 
(Right Offering)  จาํนวนไม่เกิน 105,017,188 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยมอบหมายคณะกรรมการบริษทั 
เป็นผูก้าํหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้มีสิทธิจองหุน้ใหม่เกินสิทธิของตนตามอตัราท่ี
กาํหนดไวน้ี้ไดใ้นการเสนอขายแต่ละคราว โดยมอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการ
บริหาร เป็นผูพิ้จารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นท่ีเหลือดังกล่าวให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมได้จองซ้ือ นอกจากน้ี ให้
คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจพิจารณาการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในคราวเดียวกนัหรือหลายคราวก็ได ้รวมถึง
มีอาํนาจในการกําหนดวตัถุประสงค์ในการออกและเสนอขาย ราคาเสนอขาย วนัและเวลาเสนอขาย และ
รายละเอียดและเง่ือนไขต่างๆ 

2)  ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 5  (CWT-W5) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ
หุ้นในอตัราส่วนหุ้นสามญัเดิม 10 หุ้นต่อ 1 หน่วย จาํนวน 63,010,313 หน่วย โดยไดจ้ดัสรรเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 
2563 จาํนวนทั้งส้ิน 62,993,848 หน่วย คงเหลือ 16,465 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งน้ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยไดรั้บใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 5 (CWT-W5) เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้เม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม 2563 และวนัท่ีเร่ิมซ้ือขาย 8 ตุลาคม 2563 โดยมีรายละเอียด
ของใบสาํคญัแสดงสิทธิดงัน้ี 
 
อตัราการใชสิ้ทธิ                  :  ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถซ้ือหุ้นสามญัได ้1หุ้น เวน้แต่จะมีการ

   ปรับสิทธิ ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 
  ราคาใชสิ้ทธิต่อหุน้                :   3.50 บาท ต่อหุน้ เวน้แต่จะมีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 
  ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ            :   คร้ังแรก ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565  หากไม่ตรงกบัวนัทาํการให้เล่ือนวนั

     กาํหนดการใชสิ้ทธิเป็นวนัทาํการถดัไป  
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                                                          คร้ังท่ีสอง ณ วนัครบกาํหนดอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ คือ วนัท่ี  29  
     กนัยายน 2566  ทั้งน้ี หากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยไม่ตรงกบัวนั
     ทาํการ ใหเ้ล่ือนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิและวนักาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ัง 
     สุดทา้ยข้ึนมาเป็นวนัทาํการสุดทา้ยก่อนหนา้วนักาํหนดการใชสิ้ทธิเดิม 

 อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ   :       3 ปี นบัจากวนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ (วนัท่ี 30 กนัยายน 2563) 

7.4  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

-  บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราประมาณ 
ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิในแต่ละปี โดยจ่ายในปีถดัไป  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความสามารถในการจ่ายกบัสถานการณ์ในขณะนั้นๆ 
ดว้ย 
 -  สําหรับบริษทัยอ่ย จะจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษทัแม่ ข้ึนอยูก่บัผลประกอบการ และความสามารถในการจ่ายท่ี
เหมาะสมกบัสถานการณ์ในขณะนั้นๆ 

7.5  การออกและเสนอขายหุ้นกู้ 

  ภายใตร้ายละเอียดของหุน้กูท่ี้ออกมาแลว้นั้น บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขสาํคญับางประการ เช่น การดาํรงสัดส่วน
หน้ีสินทางการเงินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ในอตัราส่วนไม่เกิน 3:1 เป็นตน้   

1. หุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มหีลกัประกนั 

หุ้นกู้ วนัทีอ่อก 
มูลค่ารวม  

(บาท) 
อตัราดอกเบีย้คงที ่

ร้อยละ  
ระยะเวลา กาํหนดไถ่ถอนทั้งจํานวน 

คร้ังท่ี 1/2558   28 ตุลาคม 2558 120,000,000 5.00 ต่อปี 3 เดือน 28 มกราคม 2559 

คร้ังท่ี 1/2559  28 มกราคม 2559 120,000,000 5.00 ต่อปี 3 เดือน 28 เมษายน  2559 

คร้ังท่ี 2/2559 (CWT188A) 31 สิงหาคม 2559 200,000,000 5.15 ต่อปี 2 ปี 30 สิงหาคม 2561 

คร้ังท่ี 3/2559 (CWT180A) 20 ตุลาคม 2559 200,000,000 5.15 ต่อปี 2 ปี 20 ตุลาคม 2561 

คร้ังท่ี 4/2559 (CWT18NA) 4 พฤศจิกายน 2559 300,000,000 5.15 ต่อปี 2 ปี 4 พฤศจิกายน 2561 

คร้ังท่ี 1/2561 (CWT205A) 

* ข้อมูลล่าสุด ณ 23 พ.ค.2563 

23 สิงหาคม พ.ศ.2561 

คงเหลอื 

   337,100,000 

235,970,000 

5.75 ต่อปี 

6.75 ต่อปี 

1 ปี 9 เดือน 

1 ปี 

23 พฤษภาคม พ.ศ.2563 

23 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

คร้ังท่ี 2/2561 (CWT209A) 1 พฤศจิกายน 2561        294,300,000 5.80 ต่อปี 1 ปี 10 เดือน 1 กนัยายน 2563 

2. หุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิและ มหีลกัประกนับางส่วน 

คร้ังท่ี 1/2563 (CWT21NA) 20 สิงหาคม 2563        280,000,000 6.50 ต่อปี 1 ปี 3เดือน 3 วนั 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 
ไถ่ถอนทั้งจาํนวนหรือ
บางส่วนไม่วา่คราวเดียว   
หรือหลายคราวไถ่ถอน 

หุน้กู ้(Call Option) ซ่ึงเป็น
วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2564 
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     นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 
นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 

-  บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราประมาณ 
ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิในแต่ละปี โดยจ่ายในปีถดัไป  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความสามารถในการจ่ายกบัสถานการณ์ในขณะนั้นๆ 
ดว้ย 
 -  สําหรับบริษทัยอ่ย จะจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษทัแม่ ข้ึนอยูก่บัผลประกอบการ และความสามารถในการจ่ายท่ี
เหมาะสมกบัสถานการณ์ในขณะนั้นๆ 

 การจ่ายเงินปันผลของบริษทั ตั้งแต่ปี 2561 ถึง ปี 2563 

 ปี 2560 2562 2563 
อตัรากาํไรสุทธิต่อหุน้ 0.15 0.19 0.19 
เงินปันผลต่อหุน้ 0.0329 - - 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ (%) 17.06 - - 
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คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 

รองกรรมการผู้จัดการ 

คณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน 

กรรมการผู้จัดการ 

ผู้จัดการทั่วไป 
(โรงงานตัด-เยบ็) 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
(สายงานบริหาร) 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
(สายธุรกจิของเล่นสุนัข) 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
(สายธุรกจิหนัง) 

สํานักกรรมการผู้จัดการ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ผู้จัดการทั่วไป 
(การจัดการทั่วไป) 

ผู้จัดการทั่วไป 
(การเงนิและบัญชี) 

ผู้จัดการทั่วไป 
(โรงงานของเล่นสุนัข) 

ผู้จัดการทั่วไป 
(โรงงานฟอกหนัง) 

ผู้จัดการทั่วไป 
(การตลาดและพฒันาผลติภณัฑ์) 

      โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างองค์กร (Organization Structure) 
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8.1  คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ย 
 

ลาํดบั 
รายช่ือกรรมการ 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563 
ตาํแหน่ง 

วนัท่ีแต่งตั้งเป็น
กรรมการ 
คร้ังแรก 

วนัท่ีแต่งตั้งเป็น
กรรมการ 
คร้ังล่าสุด 

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

ปี พ.ศ.2550 22 ก.ค.2563 

2. 
 

ดร.ณฏัฐสิ์ชา  ภาภคัธนานนัท ์ กรรมการ และ รองประธานกรรมการ 
(เคยดาํรงตาํแหน่งกรรมการ เม่ือ ปี 2553-12 มิ.ย.2560, 
ลาออกเม่ือ 12 มิ.ย.2560 ) 

ปี พ.ศ.2553 17 พ.ย.2560 

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

ปี พ.ศ.2550 14 พ.ย.2560 
26 เม.ย.2561 

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

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

ปี พ.ศ.2558 14 พ.ย.2560 
26 เม.ย.2561 

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

ปี พ.ศ.2556 22 ก.ค.2563 

หมายเหตุ : ในการประชุมผู้ถอืหุ้นประจําปี 2563  ได้แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ ดงันี ้
บุคคลลาํดบัท่ี 1. นายวรีะพล ไชยธีรัตต ์  ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 
บุคคลลาํดบัท่ี 6. นายธีระวฒัน์ ภู่ไพบลูย ์ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบต่อไปอีกวาระหน่ึง 
 

 คณะกรรมการบริษทัจะไดรั้บเอกสารประกอบการประชุมจากเลขานุการบริษทัก่อนล่วงหนา้วนัประชุมอยา่งนอ้ย  
7 วนัทาํการ (ยกเวน้กรณีพิเศษ) 
 
 องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการมีความรู้ความชาํนาญหลากหลายเหมาะสมกบัธุรกิจ 
เช่น มีทกัษะวชิาชีพดา้นบญัชี , กฎหมาย และวิศวกรรม ไม่มีลักษณะตอ้งห้ามตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์หรือตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด  
 ทั้งน้ี มีกรรมการบริษทัท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจาํนวน 3 ท่านไดแ้ก่  
1. นายสุพจน์   ปานนอ้ย   กรรมการอิสระ 
2. นายชชันนท ์ โสภาจนัทร์ กรรมการอิสระ 
3. นายธีระวฒัน์ ภู่ไพบูลย ์ กรรมการอิสระ 
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การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

 บริษทัฯ มีการจดัประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยในปี 2563 สิ้นสุด 31 ธนัวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดการประชุมดงันี้ 

 
หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีมติแต่งตั้งเมื่อวนัที่ 20 มิถุนายน 2561 
 คณะกรรมการบริษทัมีสดัส่วนของการเขา้ร่วมประชุมอยา่งนอ้ยร้อยละ 75 ของการประชุมทุกปี 

ลาํ
ดบั 

รายชื่อกรรมการ 

จํานวนทีเ่ข้าร่วมประชุม / จํานวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการสรรหา
และกาํหนดค่าตอบแทน 

สามญัผู้ถือหุ้นประจําปี วสิามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 

2562 % 2563 % 2562 % 2563 % 2562 % 2563 % 2562 % 2563 % 2562 % 2563 % 2562 % 2563 % 2562 % 2563 % 

1 นายวรีะพล ไชยธีรัตต ์ 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.ณฏัฐส์ิชา ภาภคัธนานนัท ์ 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 สิกขมาน 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 นายสุพจน ์ ปานนอ้ย 22/22 100 30/30 100 5/5 100 5/5 100 - - - - - - - - - - - - 1/1 100 1/1 100 0/1 0 - - 

5 นายชชันนท ์ โสภาจนัทร์ 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 นายธีระวฒัน์ ภู่ไพบูลย ์ 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 นายอนุพงศ ์ สิกขมาน - - - - - - - - 20/23 87 9/13 69 - - - - - - - - 1/1 100 1/1 100 - - - - 

8 นายธนกร ชยัวรโสภณ - - - - - - - - 10/23 43 9/13 69 - - - - - - - - 1/1 100 1/1 100 - - - - 

9 นางณฐวรรณ์ ไชยธีรัตต ์ - - - - - - - - 11/23 43 2/13 15 - - - - - - - - 1/1 100 1/1 100 - - - - 

10 น.ส.วศิวาณี ไชยวฒันสกลุ - - - - - - - - - - - - - - - - 1/1 100 1/1 100 1/1 100 1/1 100 - - - - 

รวมจํานวนครั้งทีจ่ดัประชุม 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 - - 
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8.2  ผู้บริหาร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ ตามนิยามท่ีสาํนกังาน กลต. กาํหนดมีจาํนวน 7 ท่านดงัน้ี 
   1.  นายวรีะพล ไชยธีรัตต ์                กรรมการผูจ้ดัการ และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ / สายธุรกิจของเล่นสุนขั (รักษาการ) 
   2.  นางวนิดา สิกขมาน รองกรรมการผูจ้ดัการ  
   3.  นายธนกร ชยัวรโสภณ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ / สายธุรกิจหนงั  
   4.  ดร.ณฏัฐสิ์ชา ภาภคัธนานนัท ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ / สายบริหาร /  

ผูรั้บผดิชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน (CFO) 
   5.  นายอนุพงศ ์ สิกขมาน ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ / สาํนกักรรมการผูจ้ดัการ 
   6.  นางณฐวรรณ์ ไชยธีรัตต ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ / สาํนกักรรมการผูจ้ดัการ 
   7.  นางสาวสมฤทยั ไพฑูรยรั์งสฤษด์ิ ผูจ้ดัการทัว่ไป บญัชี-การเงิน / ผูค้วบคุมดูแลการทาํบญัชี 

 
การถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

ลาํ 
ดบั 

ช่ือ ตาํแหน่ง 
จาํนวนหุน้ 

31 ธ.ค. 2563 
จาํนวนหุน้ 

31 ธ.ค. 2564 
1 นายวรีะพล       ไชยธีรัตต ์

คู่สมรส 
บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

ประธานกรรมการ 
- 
- 

132,349,086 
- 
- 

132,349,086 
- 
- 

2 ดร.ณฏัฐสิ์ชา    ภาภคัธนานนัท ์
คู่สมรส 
บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

รองประธานกรรมการ 
- 
- 

9,918 
- 
- 

9,918 
- 
- 

3 นางวนิดา           สิกขมาน 
คู่สมรส 
บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

กรรมการ 
- 
- 

258,756 
250,234 

- 

258,756 
250,234 

- 
4 นายสุพจน์         ปานนอ้ย 

คู่สมรส 
บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

5 นายธีระวฒัน์     ภู่ไพบูลย ์
คู่สมรส 
บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
- 
- 

5,890 
- 
- 

5,890 
- 
- 

6 นายชชันนท ์     โสภาจนัทร์ 
คู่สมรส 
บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

7 นายอนุพงศ ์      สิกขมาน 
คู่สมรส 
บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ/สาํนกักรรมการผูจ้ดัการ 
- 
- 

250,234 
258,756 

- 

250,234 
258,756 

- 
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ลาํ 
ดบั 

ช่ือ ตาํแหน่ง 
จาํนวนหุน้ 

31 ธ.ค. 2562 
จาํนวนหุน้ 

31 ธ.ค. 2563 
8 นายธนกร         ชยัวรโสภณ 

คู่สมรส 
บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ / สายธุรกิจหนงั 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

9 นางณฐวรรณ์   ไชยธีรัตต ์
คู่สมรส 
บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ/สาํนกักรรมการผูจ้ดัการ 
- 
- 

16,500 
- 
- 

16,500 
- 
- 

10 น.ส.สมฤทยั    ไพฑูรยรั์งสฤษฏ ์
คู่สมรส 
บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

ผูจ้ดัการทัว่ไป บญัชี-การเงิน 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 

8.3  เลขานุการบริษัท 

 บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท ได้แก่ นางสาววรรณา  ฉันทกิจโชคไชย ได้รับแต่งตั้ งตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2555 เม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2555 โดยคุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั
ปรากฏในเอกสารแนบ 1 

 โดยกาํหนดหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ ดงันี ้
1.  ใหค้าํแนะนาํและสนบัสนุนงานของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัขอ้กฎหมาย และระเบียบปฏิบติัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือ 
      ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ถกูตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัและสอดคลอ้งกบัขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี 
2.  ดูแลใหมี้การดาํเนินการตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีรวมทั้งติดตามใหน้โยบายและขอ้แนะนาํของคณะกรรมการ 
      บริษทัมีผลในการปฏิบติัโดยคาํนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุน้และการปฏิบติัท่ีเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ 
3.  กาํกบัดูแลใหบ้ริษทั คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ ปฏิบติัตามขอ้กฎหมายและระเบียบปฏิบติัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ 
      พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั  ขอ้บงัคบัและประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังาน 
      คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 4.  ติดต่อส่ือสารกบัผูถื้อหุน้และดูแลผูถื้อหุน้อยา่งเหมาะสม 
 5.  ติดต่อส่ือสารกบัหน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

               บริษทัมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารในระดบัท่ีเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลการดาํเนินงานของ
บริษทั และความสอดคลอ้งกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
กรรมการและผูบ้ริหารแต่ละคน โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัจะอยูใ่นรูปของค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายปี 
ในอตัราท่ีเท่ากนั ยกเวน้ผูท่ี้ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการของแต่ละคณะจะมีค่าตอบแทนท่ีสูงกวา่ และมีค่าเบ้ียประชุมใน
อตัราเดียวกนั คร้ังละ 10,000 บาท/คร้ัง/คน (เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม)        
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8.4.1  ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

          ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ไดร้ับการอนุมตัิจากที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2563 เมื่อวนัพธุที่ 22 กรกฎาคม 2563  โดยค่าตอบแทนกรรมการ สิ้นสุด ณ 31 ธนัวาคม 2563  

               ประกอบดว้ย บาํเหน็จและเบี้ยประชุมและเงินโบนสั สรุปไดด้งันี้ 
       บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากดั(มหาชน)  
 

รายชื่อคณะกรรมการ 
 
 

องค์ประกอบค่าตอบแทน 

รอบปี 2561 รอบปี 2562 รอบปี 2563 

ค่าบาํเหน็จ 
(บาท) 

ค่าเบี้ย
ประชุม 
(บาท) 

ค่าบาํเหน็จ 
(บาท) 

ค่าเบี้ยประชุม 
(บาท) 

ค่าบาํเหน็จ 
(บาท) 

ค่าเบี้ยประชุม 
(บาท) 

เงินโบนสั * 
(บาท) 

1. นายวรีะพล ไชยธีรัตต ์ 1,390,895.- 140,000.- 1,390,895.- 210,000.- 1,390,895.- 300,000.- 400,000.- 

2. นางวนิดา สิกขมาน 292,820.- 160,000.- 292,820.- 200,000.- 292,820.- 300,000.- 320,000.- 

3. ดร.ณฏัฐส์ิชา ภาภคัธนานนัท ์ 292,820.- 160,000.- 292,820.- 220,000.- 292,820.- 300,000.- 320,000.- 

4. นายสุพจน์ ปานนอ้ย 366,025.- 160,000.- 366,025.- 220,000.- 366,025.- 300,000.- 320,000.- 

5. นายธีระวฒัน์ ภู่ไพบูลย ์ 292,820.- 140,000.- 292,820.- 210,000.- 292,820.- 300,000.- 320,000.- 

6. นายชชันนท ์ โสภาจนัทร์ 292,820.- 160,000.- 292,820.- 220,000.- 292,820.- 300,000.- 320,000.- 

รวม 2,928,200.- 920,000.- 2,928,200.- 1,280,000.- 2,928,200.- 1,800,000.- 2,000,000.- 

 

หมายเหตุ...* กาํหนดเงินโบนสัคณะกรรมการประจาํปี 2563 เป็นค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นเงินโบนสัเพื่อใหส้ะทอ้นและเชื่อมโยงกบัผลประกอบการ 
หรือกาํไรสุทธิของบริษทัในอตัราร้อยละ 2 ของกาํไรสุทธิประจาํ ปี 2563 และใหค้าํนวณจ่ายตามระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งทั้งนี้ รวมเงินโบนสัคณะกรรมการ 
เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท และประธานกรรมการจะไดร้ับค่าตอบแทนเป็นเงินโบนสัสูงกวา่กรรมการคนอื่น ๆ ในอตัราร้อยละ 25
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ค่าตอบแทนกรรมการบริษัททีไ่ด้รับจากการเป็นกรรมการในบริษัทย่อย 

รายช่ือคณะกรรมการ 
 
 

องค์ประกอบค่าตอบแทน 

รอบปี 2561 รอบปี 2562 รอบปี 2563 

ค่าบาํเหน็จ 
(บาท) 

ค่าเบ้ีย
ประชุม 
(บาท) 

ค่าบาํเหน็จ 
(บาท) 

ค่าเบ้ียประชุม 
(บาท) 

ค่าบาํเหน็จ 
(บาท) 

ค่าเบ้ียประชุม 
(บาท) 

1. นายวรีะพล ไชยธีรัตต ์ - - - - - - 
2. นางวนิดา สิกขมาน - - - - - - 
3. ดร.ณฏัฐสิ์ชา ภาภคัธนานนัท ์ 1,200,000 - 1,200,000 - 1,200,000 - 

รวม 1,200,000 - 1,200,000 - 1,200,000 - 
   

         ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท และ บริษัทย่อย 

 บริษทัไดก้าํหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารไวอ้ยา่งเหมาะสมตามหนา้ท่ีและความรับผดิชอบและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
โดยผูบ้ริหารจะไดรั้บค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนสั โดยสรุปไดด้งัน้ี 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
ผูบ้ริหารบริษทั 

 ตามเกณฑ ์กลต. 
(จาํนวนราย) 

ผูบ้ริหาร 
บริษทัยอ่ย 

(จาํนวนราย) 

รอบปีบญัชี 
2561 

รอบปีบญัชี 
2562 

รอบปีบญัชี 
2563 

จาํนวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

จาํนวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

จาํนวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

เงินเดือน 7 6 14.57 14.10 14.11 
โบนสั 7 6 1.83 2.02 0.87 
เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 7 6 0.40 0.49 0.25 
อ่ืน ๆ - - 2.93 2.98 4.71 

รวม 7 6 19.73 19.59 19.94 
 
 8.4.2  ค่าตอบแทนอืน่ๆ 

 เงนิกองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2549  บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพพนกังานตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียง
ชีพใน พ.ศ.2530 ตามระเบียบของกองทุน, พนกังานประจาํมีสิทธิสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของกองทุน โดยสมาชิกสามารถเลือก
อตัราการนาํส่งเงินสะสมกองทุนสาํรองเล้ียงชีพพนกังานไดคื้อ เลือกนาํส่งเงินสมทบร้อยละ 3 และบริษทัจ่ายสมทบในอตัรา
ร้อยละ 3 อตัราเดียว ซ่ึงพนักงานจะไดผ้ลประโยชน์ดงักล่าวเม่ือพน้สภาพจากการเป็นพนกังาน ต่อมาเม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 
2552 บริษทัไดด้าํเนินการแจง้บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนเปล่ียนแปลงการนาํส่งเงินสมทบเป็นร้อยละ 2 และบริษทัจ่าย
สมทบในอตัราร้อยละ 2 ของค่าจา้งเช่นเดียวกนั และเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2559 บริษทัไดด้าํเนินการแจง้เปล่ียนแปลงการ
นาํส่งเงินสมทบแบ่งเป็นตาํแหน่งพนกังานนาํส่งเงินสมทบร้อยละ 2 และบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 2 สาํหรับตาํแหน่ง
ผูบ้ริหารนาํส่งเงินสมทบร้อยละ 4 และบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 4 และทั้งปีสมาชิกสามารถเลือกจาํนวนเงินสะสม
มากกวา่อตัราท่ีกาํหนดไดแ้ต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของคา่จา้งตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของบริษทั  
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 โครงการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัต่อผู้บริหารและพนักงาน (ESOP) 

 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2555 เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม พ.ศ.2555 ไดอ้นุมติัให้เสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุน้สามญัใหแ้ก่ผูบ้ริหารบริษทั โดยมีหลกัเกณฑแ์ละวธีิการจดัสรร ดงัน้ี  

 ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัจดัสรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน จาํนวน 16,420,878 หน่วย มี
อตัราการใชสิ้ทธิ 1 ใบสาํคญัแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามญัของบริษทั และมีราคาการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น  1.00 บาท เร่ิมการใชสิ้ทธิ
คร้ังแรกวนัท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ.2556 และคร้ังสุดทา้ยในวนัทาํการสุดทา้ยของบริษทัก่อนวนัท่ีหมดอายขุองใบสําคญัแสดง
สิทธิ (วนัท่ี 29 มกราคม พ.ศ.2559) อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ  

8.5  บุคลากร 

8.5.1  จํานวนพนักงานและผลตอบแทน 

ณ 31 ธนัวาคม 2563  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีจาํนวนพนกังานประจาํรวมทั้งส้ิน 1,054 คน ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร 
โดยแบ่งตามสายงานหลกัไดด้งัน้ี 

รอบปีบัญชี 2563 

ช่ือบริษทั / บริษทัยอ่ย 
 

จาํนวน
พนกังาน 

เงินเดือน โบนสั 

เงินสมทบ 
กองทุน
สาํรอง 
เล้ียงชีพ 

จาํนวนพนกังาน 
ท่ีเขา้ร่วมกองทุน 
สาํรองเล้ียงชีพ 

(คน) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) คน ร้อยละ 
บมจ.ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป       

ส่วนงานกลาง 56 9.39 5.82 0.43 40 29 
สาขาของเล่นสุนขั 120 15.90 3.64 0.13 24 9 
สาขาเฟอร์นิเจอร์หนงั 51 6.46 1.74 0.05 9 3 
สาขาเบาะหนงัและช้ินส่วนหนงัสาํหรับรถยนต ์ 454 35.10 14.24 0.35 68 24 
สาขาฟอกหนงั 338 45.36 10.76 0.52 90 35 

บจก.พลาทรัพย ์       
บจก.ชยัวฒันา แมนเนจเมน้ท ์ 3 0.32 0.03 0.06 3 100 
บจก.กรีน เพาเวอร์ 2 15 6.08 0.59 0.16 15 100 
บจก.สกลุฎซี์ อินโนเวชัน่ 17 10.26 0.49 - - - 

รวม 1,054 128.87 37.31 1.70 249  
 
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานและผูบ้ริหารในรูปแบบของเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงิน

ช่วยเหลือค่าครองชีพ และผลประโยชน์อ่ืน เป็นจาํนวนรวมทั้งส้ิน 298.29 ลา้นบาท  
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานและผูบ้ริหารในรูปแบบของเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงิน

ช่วยเหลือค่าครองชีพ และผลประโยชน์อ่ืน เป็นจาํนวนรวมทั้งส้ิน 250.54 ลา้นบาท  
ในปี 2561 และ ปี 2562 บริษทัย่อยไดจ่้ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลกัษณะเดียวกนั เป็นจาํนวนรวมทั้งส้ิน 

13.46  ลา้นบาท และ 21.76 ลา้นบาทตามลาํดบั  และ ณ 31 ธนัวาคม 2563 ไดจ่้ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังาน 19.91 ลา้นบาท 
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8.5.2  การเปลีย่นแปลงจํานวนพนักงานอย่างมนัียสําคญัในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา 

ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีการเปล่ียนแปลงจาํนวนพนกังานดงัน้ี   

ข้อมูล ณ วนัที่ 
จํานวนพนักงาน (คน) 

บริษัทฯ บริษัทย่อย รวม 

31 ธนัวาคม 2561 1,234 34 1,286 
31 ธนัวาคม 2562 1,189 34 1,223 
31 ธนัวาคม 2563 1,019 35 1,054 

 8.5.3  ค่าตอบแทนอืน่ ๆ  

 เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2549 บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพพนกังานตามพระราชบญัญติักองทุนสํารองเล้ียง
ชีพใน พ.ศ.2530  ตามระเบียบของกองทุน, พนักงานประจาํมีสิทธิสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของกองทุน โดยสมาชิกสามารถ
เลือกอตัราการนาํส่งเงินสะสมกองทุนสาํรองเล้ียงชีพพนกังานไดคื้อ เลือกนาํส่งเงินสมทบร้อยละ 3 และบริษทัจ่ายสมทบใน
อตัราร้อยละ 3 อตัราเดียว ซ่ึงพนักงานจะได้ผลประโยชน์ดังกล่าวเม่ือพน้สภาพจากการเป็นพนักงาน และเม่ือวนัท่ี 17 
มีนาคม 2552 บริษทัไดด้าํเนินการแจง้บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนเปล่ียนแปลงการนาํส่งเงินสมทบเป็นร้อยละ 2 และ
บริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 2 ของค่าจา้งเช่นเดียวกนั สาํหรับตาํแหน่งฝ่ายบริหารนาํส่งเงินสมทบร้อยละ 4 และบริษทั
จ่ายสบทบในอตัราร้อยละ 4 และทั้งปีสมาชิกสามารถเลือกจาํนวนเงินสะสมมากกวา่อตัราท่ีกาํหนดไดแ้ต่ไม่เกินร้อยละ 15 
ของค่าจา้งตามระเบียบไดก้องทุนของบริษทั 
 ในปี พ.ศ.2559-2561 ไม่มีการเปล่ียนแปลงของพนกังานอยา่งมีนยัสาํคญั   และไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีสาํคญัใน

ระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา 
 บริษทัมีนโยบายในการพฒันาพนกังาน โดยมีแผนการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาบุคลากรในดา้นต่างๆ โดยจดัส่งพนกังานไป

อบรมภายนอก และจดัอบรมภายในอย่างต่อเน่ือง เช่น การนําหลกัสูตรการบริหารงานดว้ยระบบ TPS มาใช้เพ่ือฝึก
ความคิดและทกัษะในการทาํงานทางดา้นโรงงานใหแ้ก่พนกังาน 
 

8.5.4 นโยบายการบริหารงานบุคคล 
บริษทัฯ ตระหนกัวา่พนกังานเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าและมีความสาํคญัในการขบัเคล่ือนธุรกิจใหเ้จริญเติบโต 

บริษทัฯ จึงให้ความสําคญัในการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมถึงการพฒันาศกัยภาพ การดูแลพนักงาน การ
รักษาพนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถให้อยูก่บัองคก์รในระยะยาว รวมไปถึงการสร้างแรงจูงใจและความความผกูพนัของ
พนักงานดว้ยเช่ือว่าการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัใน
ธุรกิจและผลกัดนัให้องคก์รประสบความสําเร็จไดต้ามเป้าหมาย ความทา้ทายของการพฒันาบุคลากรของบริษทัฯ สู่การดา
เนินงานอยา่งย ัง่ยืนขององคก์ร คือการเตรียมความพร้อมและพฒันาศกัยภาพของพนกังานให้สอดคลอ้งกบัทิศทางกลยุทธ์
ขององค์กรภายใตส้ภาวะการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีไม่หยุดน่ิงทั้ งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มซ่ึงอาจส่งผลต่อ
ทกัษะ ความรู้ ความสามารถของพนกังาน รวมถึงการสร้างความผกูพนักบัพนกังาน โดยในปี 2561 มีการปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กรและกระบวนการทาํงาน เพ่ือรองรับการเติบโตในธุรกิจใหม่ๆและพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ตลอดจนมีการเสริมสร้างศกัยภาพความเป็นผูน้าํของพนกังาน เพ่ือท่ีจะสามารถสนบัสนุนการ
เติบโตขององคก์รต่อไปไดใ้นอนาคต รวมถึงการสรรหาบุคลการภายในท่ีมีความพร้อมในการสืบทอดตาํแหน่งท่ีวา่งลงได้
อยา่งรวดเร็ว 
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8.5.5  การวางแผนสืบทอดตาํแหน่ง  (Succession Planning) 
บริษทัฯ ไดเ้ตรียมความพร้อมของพนกังานในตาํแหน่งท่ีสาํคญัเพ่ือสืบทอดตาํแหน่งท่ีวา่งลงจากการเกษียณอาย ุ

หรือเพ่ือเขา้ดารงตาํแหน่งใหม่ท่ีเกิดข้ึน ตามแผนขยายกิจการ โดยจดัทาํแผนการสืบทอดตาํแหน่งงานท่ีสําคญัเพ่ือเตรียม
ความพร้อมใหพ้นกังานสาหรับการดาํรงตาํแหน่งบริหารอยา่งมีระบบ และเพ่ือทาํใหม้ัน่ใจวา่พนกังานจะมีความสามารถและ
มีความพร้อมท่ีจะข้ึนมาในระดบัผูบ้ริหารท่ีช่วยผลกัดนัให้องค์กรเจริญเติบโตต่อไปไดอ้ย่างย ัง่ยืน การดาเนินการภายใต้
แผนการสืบทอดตาํแหน่งงานท่ีสาํคญัมีรายละเอียด ดงัน้ี 
1. พิจารณาตาํแหน่งท่ีสาํคญัขององคก์ร 
2. การจดักลุ่มพนกังานท่ีมีศกัยภาพในการดาํรงตาํแหน่งบริหาร 
3. การประเมินสมรรถนะผูบ้ริหารของพนกังานท่ีครอบคลุมการประเมินสมรรถนะความเป็นผูน้าํและคุณลกัษณะส่วนบุคคล 
    (Personal Attribute) 
4. การนาํผลการประเมินท่ีไดน้ามาใชใ้นกาํหนดแผนพฒันารายบุคคลของผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก 
5. ติดตามผลการพฒันาของพนกังานในกลุ่มท่ีมีศกัยภาพในการดาํรงตาํแหน่งบริหาร 
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     การกาํกบัดูแลกจิการ 
 
9.1  นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 

บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ตระหนกัในความสาํคญักบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงจะส่งผล
ใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยดาํเนินงานภายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการบริษทั
ซ่ึงได้กาํหนดให้มีการปฏิบัติตามขอ้บังคับของบริษัทกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั ตลอดจนการปฏิบติัตามหลกัการของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี สาํหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 
(Corporate Code Policy หรือ CG Code) ตามแนวทางท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการกาํกบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์
มากาํหนดเป็นนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  
 คณะกรรมการบริษทัไดมี้การกาํหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินงานของบริษทั เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ
สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้นและการเติบโตของบริษทัอย่างย ัง่ยืน โดยกาํกบัดูแลให้ฝ่ายบริหาร ดาํเนินการให้เป็นนโยบายท่ีกาํหนด 
รวมทั้ งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และในปี 2561 เพ่ือเป็นการปฎิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน 
คณะกรรมการไดมี้มติในการประชุมคร้ังท่ี 14/2561 เม่ือ 28 กนัยายน 2561 ใหท้บทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ
บริษัท ทบทวนปรับปรุงนโยบายกาํกับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance Policy)  เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมาย
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ และสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัมีดงัน้ี  

1) คณะกรรมการบริษทัผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนยึดมัน่ในการปฏิบติัตามกฎหมายและนาํหลกัการกาํกบัดูแลท่ีดี
 มาปรับใช้ในการดาํเนินงานโดยบูรณาการกับวิสัยทัศน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาวขององค์กร 
 ตลอดจนเสริมสร้างองคก์รใหมี้ระบบบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะนาํไปสู่การเพ่ิมความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
 ผูล้งทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 
2) คณะกรรมการบริษทั เคารพสิทธิและปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรมตลอดจนอาํนวย
 ความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ในการใชสิ้ทธิในเร่ืองต่าง  ๆ 
3) คณะกรรมการบริษทั กาํหนดนโยบายและจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯเพ่ือเป็นแนวปฏิบติัต่าง ๆ ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย
 ทุกฝ่าย อาทิ ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ เจา้หน้ี พนกังาน ชุมชม สงัคม และ ส่ิงแวดลอ้ม 
4) คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายในการกาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และ พิจารณาอนุมติัแนวทางการกาํหนดกลยทุธ์ 
 นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ ตลอดจนกาํกบัและควบคุมดูแลให้ฝ่ายจดัการดาํเนินการให้เป็นไปตาม
 นโยบายท่ีกาํหนดไวเ้พ่ือประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้โดยรวม 
5) คณะกรรมการจัดให้มีโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการชุดยอ่ย และฝ่ายจดัการอยา่งชดัเจน ตลอดจนจดัให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
 ภายใน ระบบการบริหารความเส่ียง ระบบการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั้งการป้องกนัการใช้
 ขอ้มูลภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 
6) คณะกรรมการบริษทั กาํกบัดูแลใหจ้ดัทาํงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ี
 รับรองทั่วไป   และมีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอและเช่ือถือได้ ตลอดจนจัดให้มีผูส้อบบัญชีท่ีมี
 ความสามารถและมีความเป็นอิสระ 
7) คณะกรรมการบริษทัอาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสมเพื่อช่วยพิจารณากลัน่กรองงานท่ีมี
 ความสาํคญัและรายงานผลการปฏิบติังานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ 
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8) คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรในตาํแหน่งบริหารท่ีสําคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม 
 โปร่งใส และเป็นธรรม 

 การติดติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนั้น คณะกรรมการบริษทักาํหนดให้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนท่ีจะตอ้งรับทราบ ทาํความเขา้ใจและปฏิบติัตามนโยบาย โดยผูบ้ริหารทุกระดบัของ
องคก์รตอ้งรับผดิชอบและใหค้วามสาํคญักบัเร่ืองดงักล่าวเพ่ือใหพ้นกังานในสังกดัถึงปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 
             คณะกรรมการไดมี้การทบทวนการปฎิบติัหน้าท่ีและความเหมาะสมของคณะกรรมการบริษทั โดยไดมี้มติในการ
ประชุมคร้ังท่ี 8/2561 เม่ือ 20 มิถุนายน 2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ิมอีก 2 ชุด คือ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และ
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพ่ือเสริมสร้างการปฎิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 
             นอกจากน้ีเพ่ือเป็นหลกัปฏิบติัให้คณะกรรมการบริษทัซ่ึงเป็นผูน้าํหรือผูรั้บผิดชอบสูงสุดขององคก์รสามารถนาํไป
ปรับใชใ้นการกาํกบัดูแลกิจการเพ่ือให้มีผลประกอบการท่ีดีและน่าเช่ือถือสําหรับผูถื้อหุ้นและเพ่ือประโยชน์ในการสร้าง
คุณค่าให้กิจการอย่างย ัง่ยืนตรงตามความมุ่งหวงัของทั้ งภาคธุรกิจ ผู ้ลงทุน  ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม  
คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัในการประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 22/2562 เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2562 ให้กาํหนดเป็น
นโยบายหลกัปฏิบติัของคณะกรรมการดงัต่อไปน้ี 

หลกัปฏิบติัท่ี 1 ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้าํองคก์รท่ีสร้างคุณค่า 
                     ใหกิ้จการอยา่งย ัง่ยนื (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board) 
หลกัปฏิบติัท่ี 2 กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความยัง่ยนื 
                     (Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation) 
หลกัปฏิบติัท่ี 3  เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล  
                      (Strengthen Board Effectiveness) 
หลกัปฏิบติัท่ี 4  สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร  
                      (Ensure Effective CEO and People Management) 
หลกัปฏิบติัท่ี 5  ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผดิชอบ 
                     (Nurture innovation and Responsible Business) 
หลกัปฏิบติัท่ี 6  ดูแลใหมี้ระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 
                      (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control) 
หลกัปฏิบติัท่ี 7  รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล 
                      (Ensure Disclosure and Financial Integrity) 
หลกัปฏิบติัท่ี 8  สนบัสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้  
                      (Ensure Engagement and Communication with Shareholders) 
 
สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัถึงสิทธิของผูถื้อหุน้โดยจะไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือริดรอน
สิทธิ รวมถึงไดอ้าํนวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิในเร่ืองต่าง ๆ ไดมี้การกาํหนดแนวทางการดาํเนินงานเพ่ือสร้างความ
มัน่ใจวา่ผูถื้อหุน้จะไดรั้บการคุม้ครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน ดงัน้ี 
 บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอรายช่ือบุคคลข้ึนเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการ

ประชุมผูถื้อหุน้ โดยไดแ้จง้หลกัเกณฑแ์ละเอกสารประกอบการแจง้เร่ืองไวท่ี้เวบ็ไซดข์องบริษทัฯ 
 บริษทัฯ ดาํเนินการจดัส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งขอ้มูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ ให้ผูถื้อหุ้นไดท้ราบ

ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั และบริษทัฯ ยงัไดเ้ผยแพร่เอกสารดงักล่าวผา่นทางเวบ็ไซดข์องบริษทัฯ 
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โดยในแต่ละวาระจะตอ้งมีความเห็นกรรมการประกอบ เพ่ือประกอบการตดัสินใจในการประชุมผูถื้อหุน้ และมีการ
บนัทึกการประชุมอยา่งถกูตอ้งเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้

 กรณีผูถื้อหุ้นไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองสามารถมอบอาํนาจให้บุคคลอ่ืนหรือกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วม
ประชุมและลงคะแนนเสียงได ้ 

 ก่อนเร่ิมประชุมคณะกรรมการจะช้ีแจงแก่ผูถื้อหุน้ใหท้ราบถึงสิทธิตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯการดาํเนินการประชุม 
วธีิการใชสิ้ทธิลงคะแนน และการใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ในการตั้งคาํถามและแสดงความคิดเห็นอยา่งเท่าเทียมกนั 

 บริษทัจดัให้มีบุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นผูต้รวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยให้ท่ีประชุม
ทราบพร้อมบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุม 

การปฎบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
บริษทัฯ ให้ความสาํคญัถึงการปฎิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั และเป็นธรรม ไม่วา่ผูถื้อหุ้นรายนั้นจะเป็นผูถื้อ

หุน้รายยอ่ย ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือนกัลงทุนสถาบนั  อีกทั้งในส่วนของการเชิญประชุมผูถื้อหุ้น การจดัประชุมผูถื้อหุ้น และ
เพ่ือเป็นการปกป้องสิทธิของผูถื้อหุน้สาํหรับเร่ืองท่ีเป็นสาระสาํคญั โดยไดป้ฎิบติับติัดงัน้ี 
 กาํหนดวนัเวลาและสถานท่ีในการประชุมผูถื้อหุน้โดยคาํนึงถึงความสะดวกในการเขา้ร่วมประชุมทุกรายอยา่งเท่า

เทียมกนั 
 กาํหนดใหหุ้น้ 1 หุน้ มีคะแนนเสียง 1 เสียง 
 จดัใหมี้การมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน เพ่ือรักษาสิทธิให้ผูถื้อหุน้ใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน เพ่ือรักษา

สิทธิให้ผูถื้อหุ้น กรณีผูถื้อหุ้นไม่สะดวกมาประชุมด้วยตนเองโดยได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นพร้อม
หนังสือมอบฉันทะ(แบบข.)ส่งให้กบัผูถื้อหุ้นภายในระยะเวลาท่ีมากพอและเท่าท่ีบริษทัฯจะสามารถกระทาํได้
ภายใตข้อ้บงัคบัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งโดยผูถื้อหุน้ท่ีไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัฯไดก้าํหนดใหก้รรมการ
อิสระเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ  และบริษทัไดแ้สดงแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ข.) และหนงัสือเชิญประชุมไว้
บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ใหส้ามารถดาวโหลดได ้

 กาํหนดให้มีการลงทะเบียนผูถื้อหุ้นอยา่งน้อย 1 ชัว่โมงก่อนเร่ิมประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือให้มีเวลาในการลงคะแนนท่ี
เพียงพอ 

 ไดจ้ดัเตรียมบตัรลงคะแนนสาํหรับการประชุมแต่ละวาระ 
 

สิทธิของผู้มส่ีวนได้เสีย 
บริษทัไดใ้ห้ความสําคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน อนัไดแ้ก่ พนักงานและ

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

     การบริการท่ีดี 
 เจา้หน้ี                 :  ปฏิบติัตามเง่ือนไขการกูย้มืเงินตามขอ้ตกลง 
 ชุมชนและสังคม      :  การเขา้สู่มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO เป็นส่ิงท่ีแสดงใหเ้ห็นถึง การใหค้วามสาํคญักบั

      สภาพแวดลอ้มและสังคม โดยดูแลมิใหมี้ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน  
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นโยบายและแนวทางปฎบิัตด้ิานการไม่ล่วงละเมดิสินทรัพย์ทางปัญญาและลขิสิทธ์ิ 
บริษทัฯ ไดต้ระหนกัและเลง็เห็นถึงความสาํคญัเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิของบุคคลภายนอก และ

ไดก้าํหนดนโยบายและแนวทางปฎิบติัท่ีจะปฎิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการนาํผลงานหรือขอ้มูลอนัเป็นสิทธิของ
บุคคลภายนอกท่ีไดรั้บมาหรือจะนาํมาใชภ้ายในบริษทัจะตอ้งตรวจสอบเพ่ือให้มัน่ใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา
ของผูอ่ื้นดงัน้ี 
 พนักงานตอ้งปฎิบัติตนให้สอดคลอ้งกบักฎหมาย ขอ้บังคบั และขอ้ผูกพนัตามสัญญาทั้ งหมดเก่ียวกับสิทธิใน

ทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีถูกตอ้ง รวมถึงสิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ ความลบัทางการคา้ และขอ้มูลกรรมสิทธ์ิอ่ืน ๆ โดยจะไม่
ละเมิดนาํสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีถกูตอ้งและมีผลบงัคบัใชข้องบุคคลอ่ืนไปใชใ้นทางท่ีผดิ 

 พนกังานท่ีนาํผลงานหรือขอ้มูลอนัเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกท่ีไดรั้บมาหรือท่ีจะนาํมาใชใ้นบริษทัฯ จะตอ้งมีการ
ตรวจสอบเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่จะไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของบุคคลอ่ืน 

 พนักงานท่ีใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของบริษทั จะตอ้งใชซ้อฟต์แวร์ตามขอ้อนุญาตของเจา้ของลิขสิทธ์ิเฉพาะท่ี
ไดรั้บอนุญาตใหใ้ชง้านจากบริษทัเท่านั้น  

 เม่ือพน้สภาพจากการเป็นพนกังาน จะตอ้งส่งมอบทรัพยสิ์นทางปัญญาต่าง ๆ รวมถึงผลงานต่าง ๆ คืนให้บริษทัไม่
วา่จะเป็นขอ้มูลท่ีถกูเกบ็ในรูปแบบใด ๆ กต็าม 
หากมีคาํถามเก่ียวกบัการใชข้อ้มูลกรรมสิทธ์ิ หรือขอ้มูลท่ีมีสิทธิบตัร รวมถึงซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ของบุคคลอ่ืน 

ควรติดต่อสาํนกักรรมการผูจ้ดัการหรือท่ีปรึกษาทางกฎหมายของบริษทั  

นโยบายและแนวทางการฝึกอบรมพนักงานในเร่ืองส่ิงแวดล้อม 
 บริษทัฯ มีเจตจาํนงท่ีจะประกอบธุรกิจดว้ยความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้มตามนโยบายดงัน้ี 
 บริษทัจะปฎิบติัตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 บริษทัจะบริหารงานโดยมีเป้าหมายในการป้องกนัไม่ให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ทบทวนและประเมินผลการ

ดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ อยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ 
 บริษทัจะส่งเสริมใหพ้นกังานของกลุ่มบริษทัฯ มีจิตสาํนึกและความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 บริษทัจะใหค้วามรู้ความเขา้ใจท่ีถกูตอ้ง และฝึกอบรมพนกังานเก่ียวกบัเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งแลกเปล่ียนความรู้

และประสบการณ์กบัหน่วยงานอ่ืนเพ่ือใหมี้การรักษาสภาพแวดลอ้มและปรับปรุงการปฎิบติังานใหเ้หมาะสมกบั
สภาพแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง  

จริยธรรมทางธุรกจิ 
 คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายท่ีจะส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยมุ่งเนน้การดาํเนินธุรกิจตามหลกัจริยธรรม
และความโปร่งใส  ดงันั้นเห็นสมควรจดัทาํขอ้พึงปฎิบติัเก่ียวกบัจริยธรรมและ/หรือจรรยาบรรณสาํหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร 
และพนกังาน เพ่ือนาํไปเป็นแนวทางในการปฎิบติัใหเ้หมาะสมต่อไป 
 
นโยบายจริยธรรมธุรกจิและข้อพงึปฎบิัติในการทํางาน 
จริยธรรมธุรกิจสาํหรับกรรมการ, ผูบ้ริหาร 
 - ปฎิบติัหนา้ท่ีภายใตก้รอบจริยธรรม ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ระมดัระวงั รอบคอบ เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการ
ดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย  

- ปฎิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
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- คาํนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบจากการดาํเนินงานขององคก์รดว้ยความเสมอภาคและเป็นธรรม 
- ตอ้งไม่หลีกเล่ียงและให้ความร่วมมือในการปฎิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการดาํเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ 

- ปฎิบติัหน้าท่ีดว้ยความเป็นกลาง โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียตอ้งออกจากห้องประชุมและงดการตดัสินใจใน
เร่ืองดงักล่าว 

-ไม่นาํขอ้มูลท่ีไดรั้บมาจากการปฎิบติัหนา้ท่ี เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ใหแ้ก่ตนเอง 
- ไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของบริษทั 
- ไม่รับส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใดอนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ของบริษทั 
- ตอ้งมีหนา้ท่ีรายงานการมีส่วนไดเ้สียทนัทีท่ีมีรายการเกิดข้ึน โดยมอบหมายให้เลขนุการบริษทั มีหนา้ท่ีสํารวจ

และรายงานต่อกรรมการเป็นประจาํอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 
จริยธรรมธุรกิจสาํหรับพนกังาน 

- ปฎิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบั กฎระเบียบของบริษทัฯ และกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 
 - ยดึมัน่ในการปฎิบติัตนเป็นพลเมืองดี ปลกูฝังจิตสาํนึกท่ีดี 
 - คาํนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบจากการดาํเนินงานขององคก์รดว้ยความเสมอภาคและเป็นธรรม 

- มีส่วนร่วมในการต่อตา้นการทุจริต รายงานเม่ือพบเจอความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
- ห้ามใชข้อ้มูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนในการซ้ือขายหุ้นของบริษทัฯ หรือให้ขอ้มูลภายในแก่บุคคลอ่ืนเพ่ือ

ประโยชน์ในการซ้ือขายหุน้ของบริษทัฯ 
- เปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียมีช่องทางการร้องเรียนและรับฟังความคิดเห็น และมีมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน

หรือผูแ้จง้เบาะแส 
การดูแลใหมี้การปฎิบติัตาม,การทบทวน,การส่งเสริม 

บริษทัไดมี้การกาํหนดขอ้พึงปฎิบัติเก่ียวกับจริยธรรมและ/หรือจรรยาบรรณสําหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังาน เป็นลายลกัษณ์อกัษร และถือเป็นหนา้ท่ีพ้ืนฐานของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดบัท่ีจะตอ้งรับทราบ 
ทาํความเขา้ใจ และปฏิบติัหนา้ท่ีตาม ”นโยบายจริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฎิบติัในการทาํงาน”  ท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 
มิใช่การปฎิบติัตามสมคัรใจ และไม่สามารถอา้งอิงวา่ไม่ทราบแนวปฎิบติัท่ีกาํหนดข้ึน   

โดยผูบ้ริหารทุกระดบัจะตอ้งดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเร่ืองสําคญัท่ีจะดาํเนินการให้พนกังานภายใตส้ายบงัคบั
บญัชาของตนทราบ เขา้ใจ และปฎิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

ทั้งน้ีบริษทัฯ ไม่พึงปรารถนาท่ีจะกระทาํการใด ๆ ท่ีผิดกฎหมายขดักบัหลกัจริยธรรมท่ีดี  หากมีการกระทาํท่ีผิด
นโยบายจริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฎิบติัในการทาํงานท่ีกาํหนดไว ้ จะไดรั้บโทษทางวินยัอยา่งเคร่งครัด และหากเป็นการ
กระทาํท่ีเช่ือไดว้า่ผดิกฎหมายของภาครัฐ  บริษทัฯจะส่งเร่ืองใหเ้จา้หนา้ท่ีภาครัฐดาํเนินการต่อไปโดยไม่ชกัชา้ 

คณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และผูบ้ริหาร กาํหนดให้มีการทบทวน “นโยบายจริยธรรมธุรกิจ
และขอ้พึงปฎิบติัในการทาํงาน” เป็นประจาํทุกปี  

บริษทัฯ ไดส่้งเสริมสนบัสนุนใหค้ณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานปฎิบติัตามนโยบายจริยธรรมธุรกิจและขอ้
พึงปฎิบติัในการทาํงานดงัน้ี 

- การพิจารณาแต่งตั้ ง เล่ือนตาํแหน่ง หรือโยกยา้ย พนักงาน ให้ใช้พฤติกรรมทางจริยธรรมของพนักงานนั้ น
พิจารณาควบคูก่บัความรู้ความสามารถ 

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

ช่องทางการร้องเรียน, แจ้งเบาะแส, และข้อเสนอแนะ 

  บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้หน่วยงานรับขอ้ร้องเรียน หรือแจง้เบาะแสอนัควรสงสัยเก่ียวกบัการถูกละเมิดสิทธ์ิของผูมี้ส่วน
ไดเ้สีย การกระทาํทุจริตรวมถึงการกระทาํผิดกฎหมาย ไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบท่ีเป็นกรรมการอิสระตามท่ีอยูด่งัน้ี 
คณะกรรมการตรวจสอบอิสระ 

 กรรมการอิสระ 
คุณสุพจน์  ปานนอ้ย   อีเมลท่ี์  supoj@cwt.co.th 

และ/หรือ 
 เลขานุการบริษทัฯ 

คุณวรรณา  ฉนัทกิจโชคไชย    อีเมลท่ี์   imex@cwt.co.th 
และ/หรือส่งเอกสารผา่นมาท่ี 
บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
เลขท่ี 419-420 หมู่ 6 ถนนพทุธรักษา ตาํบลแพรกษา อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 
โทรศพัท ์ :  7037880-1  ต่อ 105 
กระบวนการดาํเนินการเม่ือไดรั้บขอ้ร้องเรียน 

  บริษทัฯ เปิดโอกาสให้มีช่องทางการร้องเรียนและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ เม่ือได้รับขอ้ร้องเรียนแลว้ 
เลขานุการบริษทัจะรวบรวมขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้ง รายงานต่อกรรมการอิสระและจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษทั
ต่อไป โดยคณะกรรมการบริษทั มีมาตรการในการเกบ็รักษาขอ้มูลท่ีไดรั้บเป็นความลบัและคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูล 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัของการส่ือสารขอ้มูลแก่ผูล้งทุนทั้งในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบังบการเงิน

และไม่ใช่งบการเงิน บริษทัจึงมีการเปิดเผยขอ้มูลโดยละเอียดและครบถว้น โปร่งใสและทนัท่วงทีทั้งในส่วนของงบการเงิน

และการเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงทาํให้ผูล้งทุนเขา้ใจถึงฐานะและประสิทธิภาพการดาํเนินงาน

ของบริษทัอยา่งชดัเจน  

นอกจากน้ีผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั ยงัจัดสรรเวลาเพ่ือเขา้ช้ีแจงหรือให้ขอ้มูลบริษทัแก่ นักลงทุนสถาบัน 

นักวิเคราะห์และผูถื้อหุ้นทั่วไปอย่างสมํ่ าเสมอ เพ่ือส่ือสารข้อมูลแก่ผูถื้อหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน   

 ในปี 2562 บริษทัมีการนาํเสนอผลการดาํเนินงาน ขอ้มูลทางการเงิน ขอ้มูลท่ีไม่ใช่ทางการเงิน แก่นกัวิเคราะห์ นกั

ลงทุน ผูถื้อหุน้ และมีการเขา้พบเพ่ือสัมภาษณ์ตวัต่อตวั สรุปไดด้งัต่อไปน้ี  

• นกัลงทุนสถาบนั ในประเทศ พบผูบ้ริหาร 

• ตอบคาํถามทางโทรศพัท ์ของผูบ้ริหาร 

• การเดินทางไปพบผูถื้อหุน้และนกัลงทุน ของผูบ้ริหาร 

 นอกจากน้ีเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2562 ผูบ้ริหารระดบัสูงบางบริษทัไดมี้การนาํเสนอผลการดาํเนินงานขอ้มูลทาง

การเงิน ในรายการ OPPORTUNITY DAY (บริษทัจดทะเบียนพบผูล้งทุน) ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอีกดว้ย 
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เปิดเผยข้อมูลลงในเวบ็ไซต์ของบริษัท 

 บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์สาํหรับผูถื้อหุน้ลงในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ สามารถเขา้ไปดูไดท่ี้ 

 www.cwt.co.th  

การประชุมผู้ถือหุ้น 

 บริษทั  ไดก้าํหนดให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นปีละคร้ัง ภายในไม่เกิน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของ
บริษทั ทั้งน้ีในปี 2563 บริษทั ไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในวนัพุธท่ี 22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 10 
ชั้น 2 ของบริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  เลขท่ี 419-420 หมู่ท่ี 6 ต.แพรกษา อาํเภอเมืองสมุทรปราการ 
จงัหวดัสมุทรปราการ  โดยคร้ังน้ีมีการเล่ือนกาํหนดการประชุมจากเดิม วนัพฤหัสบดีท่ี 30 เมษายน 2563 เป็น วนัพุธท่ี 22 
กรกฎาคม 2563 เน่ืองจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยบริษทัไดเ้ปิด
โอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ และ เสนอบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั เป็นการ
ล่วงหน้า ตั้งแต่วนัท่ี 13 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2563 โดยมีรายละเอียดท่ีเปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซด์ของบริษทัท่ี 
www.cwt.co.th 
 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผูถื้อหุ้น เสนอวาระการประชุม และไม่มีการเสนอช่ือบุคคลเสนอแต่งตั้ งเป็นกรรมการใน
ระยะเวลาดงักล่าว ซ่ึงเลขานุการบริษทัไดร้ายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัรับทราบแลว้ 

 การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า  
 ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติในการประชุม คร้ังท่ี 12/2563 เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2563 ให้มีการ
จดัการจดัประชุม สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีในวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2563 โดยไดเ้ปิดเผยมติการประชุม วนัประชุม และระเบียบ
วาระการประชุมและแจง้ข่าวประกาศในเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทราบลว่งหนา้ในวนัท่ี
คณะกรรมการมีมติก่อนการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุม โดยบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นนาย
ทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทัจะเป็น ผูด้าํเนินการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมท่ีมีรายละเอียดวาระการประชุม ขอ้มูลประกอบ
ท่ีสาํคญัและจาํเป็นสาํหรับการตดัสินใจ/ ความเห็นของคณะกรรมการรายงานการประชุมท่ีผา่นมาซ่ึงมีรายละเอียดครบถว้น 
รายงานประจาํปีพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม เอกสารท่ีตอ้งใชใ้นกาํรมอบฉันทะ โดยจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นล่วงหน้า
มากกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น หนังสือเชิญประชุมส่งออกวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2563  และได้การประกาศลงใน
หนงัสือพิมพร์ายวนั 1 ฉบบั เป็นเวลา  3 วนั (ในวนัท่ี 29-30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 1 กรกฏาคม 2563) 
  ในการประชุมสามัญสามัญผูถื้อหุ้นของบริษทั.ไดน้ําขอ้มูลหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นและเอกสารประกอบ
เปิดเผยใน เวบ็ไซต์ ของบริษทัล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 30 วนั (เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 15 มิถุนายน 2563)  นอกจากน้ี
บริษทัยงัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยส่งคาํถามก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นโดยมีรายละเอียดหลกัเกณฑ์ในการส่ง
คาํถาม และแจง้วนัเวลาท่ีเปิดรับคาํถามตั้งแต่วนัท่ี 17 มิถุนายน 2563 ถึงวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563  

การมอบฉันทะ  
 เพ่ือรักษาสิทธิให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สะดวกเขา้ประชุม ประจาํปี 2563 ดว้ยตนเอง ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผูอ่ื้น
หรือ กรรมการอิสระ ของบริษทั  ซ่ึงบริษทัจะระบุรายช่ือไวใ้นหนังสือ มอบฉันทะตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชยก์าํหนด 
นอกจากน้ี บริษทั ไดเ้ปิดเผยแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบ พร้อมทั้งรายละเอียด และขั้นตอนต่าง  ๆ บน เวบ็ไซตข์องบริษทั  
ล่วงหนา้ก่อนวนั ประชุมไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั  

การดาํเนินการประชุมผู้ถือหุ้น  
 ก่อนเร่ิมการประชุมผูถื้อหุน้แต่ละคร้ัง ตวัแทนบริษทัจะกล่าวแนะนาํ คณะกรรมการการ คณะผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี
ของบริษทั และท่ีปรึกษากฎหมายซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนนเสียง ใหท่ี้ประชุมรับทราบ แลว้จึงช้ีแจงกติกา
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ทั้งหมดรวมถึงวิธีนับ คะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีตอ้งลงมติในแต่ละวาระตามขอ้บงัคบัของบริษทัรวมถึงการใชสิ้ทธิออก
เสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างชัดเจน และเม่ือมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ถามคาํถามในแต่ละวาระและให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสม
เพียงพอ จากนั้นประธานฯ และผูบ้ริหารจะตอบขอ้ ซกัถามอยา่งชดัเจน และใหค้วามสาํคญักบัทุกคาํถาม แลว้จึงใหท่ี้ประชุม
ออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ สาํหรับวาระ การเลือกตั้งกรรมการประธานจะดาํเนินการใหผู้ถื้อหุน้ลงมติเป็นรายบุคคล 

ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี 2563 ไดก้าํหนดการประชุมเวลา 14.00 น.โดยเร่ิมรับลงทะเบียนเวลา 13.00 
น. โดย ณ ตอนเปิดประชุม มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมการประชุมรวมทั้งส้ิน 33 ราย โดยมาประชุมดว้ยตนเอง 18 ราย และรับมอบ
ฉนัทะ 15 ราย  รวมจาํนวนหุน้ทั้งส้ิน 282,569,277 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 44.84 ซ่ึงเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายได้
แลว้ทั้งหมดของบริษทัซ่ึงมี จาํนวนทั้งส้ิน 630,103,128 หุน้  

การเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น  
 ในปี 2563 บริษทั ไดจ้ดัส่งสรุปผลการลงมติในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และคณะกรรมการตลาด
หลกั หลกัทรัพยภ์ายในช่วงเยน็หลงัจากเสร็จส้ินการประชุม (วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2563) และจดัส่งรายงานการประชุมผูถื้อ
หุน้  ซ่ึงจด บนัทึกรายงานการประชุม โดยแยกวาระชดัเจน ระบุจาํนวนผูท่ี้เขา้ร่วมประชุม และขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้และขอ้
ช้ีแจง ของคณะกรรมการ ให้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายในกาํหนด 14 วนั รวมทั้งไดเ้ผยแพร่รายงานประชุมไวบ้นเวบ็ไซตข์อง
บริษทัไวแ้ลว้เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2563  

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการบริษัทได้มีการกาํหนดนโยบายให้รายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ตอ้งขอความ

เห็นชอบจากท่ีประชุมกรรมการบริษทัและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร  รวมทั้ งกาํหนดนโยบายและ
วธีิการดูแลไม่ใหผู้บ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งนาํขอ้มูลภายในของบริษทัไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตน ดงัน้ี 

กาํหนดให้ผูบ้ริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต่์อสํานักงานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 

หา้มไม่ใหผู้บ้ริหารของบริษทัหรือหน่วยงานท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในเปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือ
บุคคลท่ีไม่มีหน้าท่ีเก่ียวขอ้งและไม่ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินของบริษทัเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน นอกจากน้ีเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียนในเร่ืองการบริหารจดัการ
ขอ้มูลภายในเพ่ือป้องกนัการใชข้อ้มูลบริษทั  บริษทัจึงมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบ้ริหารเพ่ือป้องกนัการนาํ
ขอ้มูลภายในไปใชใ้นทางมิชอบ 

การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 
 คณะกรรมการบริษทัมีทั้งส้ินจาํนวน 6 ท่าน ประกอบดว้ย 

 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร  3  ท่าน 
 กรรมการตรวจสอบ  3  ท่าน คิดเป็นร้อยละ 50  ของกรรมการบริษทัทั้งหมด 

การรวมหรือแยกตาํแหน่ง 
โครงสร้างคณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระมากกวา่ 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ ซ่ึง

จะทาํใหเ้กิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
บริษทัไดก้าํหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร ให้อยูใ่นระดบัเดียวกบัอุตสาหกรรมและเหมาะสมกบั

หนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย รวมทั้งอยูใ่นระดบัท่ีสูงเพียงพอท่ีจะดึงดูดและรักษากรรมการและผูบ้ริหารท่ีมี
คุณสมบติัท่ีตอ้งการไดแ้ละไดข้ออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้ 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
บริษทัไดก้าํหนดใหมี้การประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ (อยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง) และมีการประชุม

พิเศษเพ่ิมเติมตามความจาํเป็น โดยการประชุมแต่ละคร้ังบริษทัไดมี้การกาํหนดวาระในการประชุมอยา่งชดัเจน รวมทั้งไดมี้
การจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร จดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผา่นการรับรองจากคณะกรรมการบริษทั พร้อม
ใหค้ณะกรรมการบริษทัและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้

รายงานของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทัและขอ้มูลทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี  

งบการเงินดงักล่าวจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและ
ถือปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอและใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจดัทาํ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูล
อยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร
เป็นผูดู้แลรับผดิชอบเก่ียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน 

คณะอนุกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร เพ่ือช่วยในการกาํกบัดูแล

กิจการของบริษทั  โดยมีการกาํหนดอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารไวอ้ย่างชดัเจน 
และในปี  2561 เพ่ือเป็นการปฎิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี  2560 (Corporate 
Governance Code : “CG Code”) จึงไดมี้การทบทวนการปฎิบติัหนา้ท่ีและความเหมาะสมของคณะกรรมการบริษทัโดยมีการ
จัดตั้ งคณะอนุกรรมการเพ่ิมข้ึนอีก 2 ชุด  ตามมติของกรรมการบริษัทคร้ังท่ี  8/2561 เม่ือวนัท่ี  20 มิถุนายน  2561 คือ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 

บริษทัมีนโยบายในการให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้งครบถว้น ตรงต่อความเป็นจริง สมํ่าเสมอ
และทนัเวลา ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษทัไดใ้ห้ความ    สําคญัและจะยึดถือปฏิบติัไปโดยตลอด ในส่วนของนกัลงทุนสัมพนัธ์
นั้น ปัจจุบนับริษทัไดมี้การกาํหนดเจา้หนา้ท่ีและบุคลากรเฉพาะข้ึน เพ่ือทาํหนา้ท่ีติดต่อส่ือสารกบัผูล้งทุน ผูถื้อหุ้นรวมทั้ง
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

9.2  คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

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

 9.2.1  คณะกรรมการบริษัท  

เม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีคณะกรรมการบริษทัจาํนวน 6 ท่าน ประกอบดว้ย 
ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง 

1. นายวรีะพล  ไชยธีรัตต ์ ประธานกรรมการ 
2. ดร.ณฏัฐสิ์ชา                 ภาภคัธนานนัท ์ รองประธานกรรมการ 
3. นางวนิดา  สิกขมาน กรรมการ 
4. นายสุพจน์                    ปานนอ้ย กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 
5. นายชชันนท ์  โสภาจนัทร์ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  (กรรมการอิสระ) 
6. นายธีระวฒัน์                 ภู่ไพบูลย ์ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  (กรรมการอิสระ) 

 โดยมีนางสาววรรณา  ฉนัทกิจโชคไชย เป็นเลขานุการบริษทั 

 กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั   (อาํนาจอนุมติัของคณะกรรมการบริษทั) 
    กรรมการซ่ึงมีอาํนาจลงลายมือช่ือแทนบริษทัคือ นายวีระพล  ไชยธีรัตต ์ลงลายมือช่ือและประทบัตราสาํคญัของ
บริษทัหรือกรรรมการอ่ืนสองคน ลงลายมือช่ือร่วมกนั และ ประทบัตราสาํคญัของบริษทั  

 ขอบเขตและอาํนาจหนา้ท่ีของประธานกรรมการบริษทั 
1) เรียกประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
2) มีบทบาทในการควบคุมการประชุมใหมี้ประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบับริษทัฯ สนนัสนุนและเปิดโอกาสให้
กรรมการแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ 
3) สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษทัฯ ปฎิบติัหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถตามขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีความ
รับผดิชอบและตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
4) ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน ๆ ให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ี
กาํหนดไว ้
5) เป็นผูล้งคะแนนช้ีขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากนั 

 ขอบเขตและอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการมีอาํนาจและหน้าท่ีจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ท่ีกาํหนดไวใ้นหนังสือ

บริคณห์สนธิและขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีชอบดว้ยกฎหมาย ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและ
ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั โดยสรุปอาํนาจหนา้ท่ีท่ีสาํคญัไดด้งัน้ี 
1) จดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัครบรอบระยะเวลาบญัชีของบริษทั 
2) จดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง 
3) จดัให้มีการจดัทาํงบดุลและงบกาํไรขาดทุนของบริษทั ณ. วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชีของบริษทั ซ่ึงผูส้อบบญัชี

ตรวจสอบแลว้ และนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและอนุมติั 
4) คณะกรรมการอาจมอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใด ปฏิบติัการ

อยา่งหน่ึงอยา่งใดแทนคณะกรรมการไดโ้ดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ 
 ทั้งน้ีการมอบอาํนาจดงักล่าวตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจท่ีทาํใหค้ณะกรรมการบริหาร กรรมการคนหน่ึง

หรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดสามารถพิจารณาและอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สียหรือมี
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ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามขอ้บงัคบัของบริษทัและตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยก์าํหนด) กบับริษทัและบริษทัยอ่ย 

วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
กรรมการบริษทัมีวาระดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปีในท่ีน้ีหมายถึงช่วงเวลาระหวา่งวนัประชุมสามญัผูถื้อ

หุ้นของปีท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในปีถดัไป กรรมการบริษทัซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจ
ไดรั้บการเสนอช่ือและแต่งตั้งเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่ได ้

การแต่งตั้งกรรมการบริษทั 
1. ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการ

ท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะตอ้ง
ออกส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

2. นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะตอ้งพน้จากตาํแหน่งเม่ือ 
-  ตาย 
-  ลาออก 
-  ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.
2535 
-  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกตามขอ้ 18 
-  ศาลมีคาํสั่งใหอ้อก  

3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่ง ให้ยืน่ใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลาออกถึง
บริษทั 

4. ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จาํกดั พ.ศ.2535 เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการ
จะเหลือนอ้ยกวา่สองเดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่า
วาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน มติของกรรมการตอ้งประกอบไปดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 
3ใน 4 ของจาํนวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

5. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่
นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 

คุณสมบติัของกรรมการ 
1. กรรมการตอ้งปฎิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัตลอดจนมติท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ 
2. หา้มมิให้กรรมการประกอบกิจการ เขา้เป็นหุน้ส่วน หรือเขา้เป็นกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอยา่ง

เดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั เวน้แต่จะแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติ
แต่งตั้ง 

3. กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้ หากมีส่วนไดเ้สียในสัญญาท่ีทาํกบับริษทั หรือถือหุน้ หรือ
หุน้กูเ้พ่ิมข้ึนหรือลดลงในบริษทั หรือบริษทัในเครือ 

4. เป็นบุคคลไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 
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การปฐมนิเทศกรรมการ 
สาํหรับกรรมการท่ีเขา้รับตาํแหน่งใหม่ในคณะกรรมการของบริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ได้

จดัใหมี้การปฐมนิเทศเพื่อใหก้รรมการใหม่ไดรั้บทราบนโยบายธุรกิจของบริษทั รวมทั้งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น โครงสร้างทุน 
ผูถื้อหุน้ ผลการดาํเนินงาน ขอ้มูลระบบต่าง ๆ ท่ีใชง้านภายในบริษทั รวมทั้งกฎหมาย กฏเกณฑต่์าง ๆ พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือ
สาํหรับกรรมการ ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์สาํหรับการเป็นกรรมการ ทั้งน้ี คู่มือกรรมการประกอบดว้ย 

คู่มอืกรรมการ 
1. พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 
2. พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
3. ใบสาํคญัแสดงการจดทะเบียนบริษทั 
4. หนงัสือรับรองบริษทั 
5. วตัถุประสงคข์องบริษทั 
6. ขอ้บงัคบับริษทั 
7. ระเบียบบริษทั 
8. คู่มือกรรมการบริษทัจดทะเบียน 

ข้อมูลสําหรับกรรมการ 
1. Presentation แนะนาํการดาํเนินธุรกิจของบริษทั โดยกรรมการผูจ้ดัการ 
2. รายช่ือคณะกรรมการ และผงัโครงสร้างการจดัการ 
3. หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี สาํหรับบริษทัจดทะเบียน 
4. รายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน 
5. ขอ้แนะนาํการใหส้ารสนเทศสาํหรับผูบ้ริหารจดทะเบียน 
6. Company Profile บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
7. รายงานประจาํปี 
8. รายงานทางการเงิน 

 

การพฒันากรรมการ บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
 การอบรม / สัมมนา 

คณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงใหค้วามสาํคญัต่อการเขา้ร่วมอบรมสัมมนาหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
ความรู้ความสามารถในการปฎิบติัหนา้ท่ีกรรมการอยา่งสมํ่าเสมอ (ดงัรายละเอียดตามขอ้มูลในประวติัของแต่ละท่าน) โดย
กรรมการ บมจ.ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป ส่วนใหญ่มีประวติัไดเ้ขา้รับการอบรมกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) แลว้ โดยบริษทัใหก้ารสนบัสนุนและดาํเนินการใหก้รรมการพิจารณาเขา้รับการอบรมกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย และสถาบนัอ่ืน ๆ ในทุกหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ืองตลอดปี รวมถึงการจดัใหค้ณะกรรมการไดดู้
งานจากหน่วยงาน หรือองคก์รอ่ืนตามความเหมาะสม ทาํใหเ้กิดมุมมองความคิดท่ีเป็นประโยชน์มาประยกุตใ์ชก้บัธุรกิจของ
บริษทัฯ 
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กรรมการเขา้รับการอบรม / สัมมนา ดงัน้ี 

ปี รายช่ือกรรมการ หลกัสูตรอบรม / หวัขอ้สัมมนา 

ปี 2548 
ปี 2556 

คุณวรีะพล  ไชยธีรัตต ์ - หลกัสูตรกรรมการDAPสถาบนักรรมการบริษทัไทย ปี 2548 
- หลกัสูตรกรรมการDCPสถาบนักรรมการบริษทัไทย ปี 2556 

ปี 2554 
ปี 2559 
 
 
 
ปี 2562 
ปี 2563 

ดร.ณฏัฐสิ์ชา  ภาภคัธนานนัท ์
 

 

- หลกัสูตรกรรมการ DAPสถาบนักรรมการบริษทัไทย ปี 2554 
- FSD - Financial Statements for Directors ปี 2559 
- ACPG - Anti-Corruption : The Practical Gide ปี 2559 
- การจดัหาเงินทุนสาํหรับกิจการเพ่ือการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืดว้ยเคร่ืองมือ 
   ตลาดทุน ปี 2559 
- หลกัสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นท่ี 8 ปี 2562 
- หลกัสูตร CFO Refresher Course รุ่นท่ี 1 ปี 2563 

ปี 2549 คุณวนิดา  สิกขมาน - หลกัสูตรกรรมการ DAPสถาบนักรรมการบริษทัไทย ปี 2549 

ปี 2550 
ปี 2558 
ปี 2560 

 
 
 

คุณสุพจน์  ปานนอ้ย - Certified Public Accountant (CPA)สภาวชิาชีพบญัชีฯ ปี 2550 
- หลกัสูตรกรรมการDAPสถาบนักรรมการบริษทัไทย ปี 2558 
- Certified Professional Internal Audit of Thailand (CPIAT) 
  สมาคมผูต้รวจสอบภายในฯ ปี 2560 
- หลกัสูตรกรรมการตรวจสอบAACPสถาบนักรรมการบริษทัไทย ปี 2560 
- หลกัสูตรกรรมการตรวจสอบAACP สถาบนักรรมการบริษทัไทย ปี 2560 

ปี 2559 
ปี 2561 

คุณชชันนท ์ โสภาจนัทร์ - หลกัสูตรกรรมการDAPสถาบนักรรมการบริษทัไทย ปี 2559 
- หลกัสูตรวฒิุบตัรสาขาวิชากฎหมายเก่ียวกบัธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละ 
   กฏหมายเก่ียวกบัหลกัประกนัทางธุรกิจ ปี 2561 
- หลกัสูตรวฒิุบตัรสาขาวิชากฎหมายเก่ียวกบัการลงทุน กฎหมายเก่ียวกบั 
   หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ปี 2561 

ปี 2556 คุณธีระวฒัน์  ภู่ไพบูลย ์ - หลกัสูตรกรรมการDAPสถาบนักรรมการบริษทัไทย ปี 2556  

 9.2.2  คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีคณะกรรมการตรวจสอบจาํนวน  3 ท่าน ประกอบดว้ย 

ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง ตาํแหน่งในคณะกรรมการบริษทั “CWT” 
1. นายสุพจน์                     ปานนอ้ย ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 
2. นายชชันนท ์  โสภา

จนัทร์ 
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 

3. นายธีระวฒัน์                 ภู่ไพบูลย ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 
หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน คือ 

 นายสุพจน์  ปานนอ้ย  โดยสาํเร็จการศึกษา 1. ระดบัปริญญาตรี สาขาตรวจสอบบญัชี จาก มหาวทิยาลยัราชมงคลกรุงเทพ 
2.  ระดบัปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 3. Mini MBE จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และเป็นผูท่ี้
มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินเป็นอยา่งดี  
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นิยามกรรมการอสิระของบริษัท 
 1. ถือหุ้นไม่เกิน 1 % ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษทั* ทั้ งน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผูท่ี้
เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย  
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทั* เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี  
 3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอ่ืน 
ผูบ้ริหารบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย  
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั* ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่าง
อิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั* 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี  
 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั* และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสานกั
งานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั* เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี  
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั* และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือ
หุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี  
 7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้น
ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  
 8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ
เงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกิน 1%ของจานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพ
อยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย  
 9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาเนินงานของบริษทั  
* รวมถึงบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัซ่ึงนิยามดงักล่าวเท่ากบั
ขอ้กาํหนดท่ีคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดก้าํหนดไว ้
 - คณะกรรมการตรวจสอบ (นายธีระวฒัน์  ภู่ไพบูลย ์ไดรั้บการแต่งตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 
2/2561  เม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2561 และ นายชชันนท ์โสภาจนัทร์ ไดรั้บการแต่งตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 
25/2560 เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 และ นายสุพจน์  ปานนอ้ย ไดรั้บการแต่งตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 
16/2560 เม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2560 
                ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 4/2563 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563 มีกรรมการท่ีต้องออกจาก
ตาํแหน่งตามวาระ  จาํนวน 2 ท่าน ดงัน้ีคือ    1. นายวรีะพล  ไชยธีรัตต ์ 2. นายธีระวฒัน์  ภู่ไพบูลย ์ 

อน่ึง บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจาํปี 2563 ของบริษทัล่วงหน้าทางเวบ็ไซด์ของบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 13 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2563 ทั้งน้ี
เพ่ือเป็นการส่งเสริมการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียบกนั ปรากฎว่า 
ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองดงักล่าวล่วงหนา้แต่อยา่งใด 

ท่ีประชุมคณะกรรมการจึงมีมติเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีครบวาระกลบัเขา้
ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง คือ นายวีระพล  ไชยธีรัตต์  และ นายธีระวฒัน์  ภู่ไพบูลย ์ เขา้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 
โดยการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 จะมีข้ึนในวนัพฤหสับดีท่ี 30 เมษายน 2563 แต่เน่ืองจากเกิดการแพร่ระบาดของ
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โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่สามารถจดัประชุมตามกาํหนดได ้ จึงไดมี้การกาํหนดวนัจดัประชุมสามญั 
ผูถื้อหุน้ใหม่เป็นวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2563 

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

เหมาะสม และมีประสิทธิผล และเสนอแต่งตั้ง โยกยา้ย และเลิกจา้ง ผูต้รวจสอบภายใน 
3)   สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์และ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
4)   พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และเสนอค่าตอบแทน

ของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง   
5)    พิจารณารายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 
6) จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าว ตอ้งลงนาม

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและมีความเห็นในเร่ืองต่างๆ ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

7)    ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกาํหนดหรือคณะกรรมการบริษทัจะมอบหมาย 
ทั้งน้ีนายสุพจน์  ปานน้อย ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบ

การเงินเป็นอยา่งดี 
วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ มีวาระดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในท่ีน้ี หมายถึง ช่วงเวลาระหวา่งวนัประชุมสามญั 

ผูถื้อหุ้นของปีท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง จนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในปีถดัไป กรรมการตรวจสอบซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตาม
วาระอาจไดรั้บการเสนอช่ือและแต่งตั้งเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่ได ้
 
 9.2.3   คณะกรรมการบริหาร 

 ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563 ปัจจุบนับริษทัมีคณะกรรมการบริหารจาํนวน  6 ท่าน ประกอบดว้ย 
ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง ตาํแหน่งในคณะกรรมการบริษทั “CWT” 

1.  นายวรีะพล                   ไชยธีรัตต ์ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริษทั 
2.  ดร.ณฏัฐสิ์ชา                  ภาภคัธนานนัท ์ กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริษทั 
3.  นางวนิดา                       สิกขมาน กรรมการบริหาร กรรมการ 
4.  นายอนุพงศ ์                   สิกขมาน กรรมการบริหาร - 
5.  นางณฐวรรณ์                 ไชยธีรัตต ์ กรรมการบริหาร - 
6.  นายธนกร                       ชยัวรโสภณ กรรมการบริหาร - 

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหาร ไดรั้บการแต่งตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 23/2560  
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ขอบเขตและอาํนาจหนา้ท่ีของประธานคณะกรรมการบริหาร 
1)   บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดาํเนินกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานทั่วไปของบริษทัเพ่ือให้เป็นไปตาม         

วตัถุประสงค ์นโยบาย ระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษทั 
2)   พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาอนุมติั  

ต่อไป 
3)   มีอาํนาจในการทาํนิติกรรมผูกพนับริษทั ตามขอบเขตท่ีกาํหนดไวใ้นนโยบายและระเบียบวิธีปฎิบติัของบริษทั เร่ือง

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

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการไดมี้มติในการประชุมคร้ังท่ี 23/2560 เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2560 มีมติใหมี้การกาํหนดบทบาทหนา้ท่ี

ของคณะกรรมการบริหารดงัน้ี 
1)  เร่ืองนโยบายและแผนงาน 
 - วางแผนและกาํหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลกัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งและสนบัสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขนัในตลาด 
 - กาํหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอาํนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษทัฯ 
 - อนุมติัควบคุมดูแลการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายธุรกิจแผนธุรกิจ และกลยทุธ์ทางธุรกิจ 
2)  เร่ืองการเงินการลงทุน 
 - อนุมติัการใชจ่้ายเงินลงทุนท่ีไดก้าํหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจาํปี 
 - ดาํเนินการกาํหนดหลกัเกณฑ์ทางธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงินในการเปิดบญัชี การให้กูย้ืม การกูย้ืม การ

จัดหาวงเงินสินเช่ือ รวมถึงการให้หลักประกัน จาํนํา จาํนอง คํ้ าประกัน และการอ่ืน ๆ รวมถึงการซ้ือขายและจด
ทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดินใด ๆ ตามวตัถุประสงคเ์พ่ือประโยชน์ในการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ ซ่ึงตอ้งผ่านการอนุมติั
จากคณะกรรมการบริษทั 

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

เงินโบนสั ของพนกังานระดบัผูบ้ริหาร ตั้งแต่ระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไป 
 - พิจารณาขั้นตอนการปฎิบติังานต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามและสอดคลอ้งกบักฎหมายกาํหนด 
 - ปฎิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

ทั้ งน้ีอ ํานาจของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการอนุมัติการเข้าทํารายการท่ีทําให้
คณะกรรมการบริหารหรือผูรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้หรือมีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามขอ้บังคบัของบริษทัและตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด) กบับริษทัหรือบริษทัย่อย ซ่ึงการอนุมติัรายการในลกัษณะ
ดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนุมติัรายการดงักล่าวตาม
ขอ้บงัคบัของบริษทั หรือกฎหมาย ท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด 
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ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของกรรมการผูจ้ดัการ 
1)  ดาํเนินการหรือปฎิบติังานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีไดอ้นุมติัจากคณะกรรมการบริษทั และ / 

หรือคณะกรรมการบริหารของบริษทั 
2)  มีอาํนาจออกคาํสั่ง ระเบียน ประกาศ บนัทึก เพ่ือให้การปฎิบติังานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษทั และ

เพ่ือรักษาระเบียบวนิยัการทาํงานภายในองคก์ร 
3)  มีอาํนาจกระทาํการและแสดงตนเป็นตวัแทนของบริษทัต่อบุคคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อ 
     บริษทั 
4)  อนุมติัการแต่งตั้งท่ีปรึกษาดา้นต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินงานของบริษทั 
5)  เป็นผูรั้บมอบอาํนาจของบริษทัในการบริหารกิจการของบริษทัให้เป็นตามวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบียบ 

ขอ้กาํหนด คาํสั่ง มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้และ/หรือมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริหาร ทุกประการ 
 ทั้งน้ี การมอบอาํนาจให้แก่กรรมการผูจ้ดัการ ตลอดจนการมอบอาํนาจแก่บุคคลอ่ืนท่ีกรรมการผูจ้ดัการเห็นควร 
จะไม่รวมถึงอาํนาจและ/หรือการมอบอาํนาจในการอนุมติัรายการใดท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรือ
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามขอ้บงัคบัของบริษทัและตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด) กบับริษทัหรือบริษทัย่อย ซ่ึงการอนุมัติรายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนุมติัรายการดงักล่าวตามขอ้บงัคบัของบริษทั หรือกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกาํหนด 
 
การกาํหนดอาํนาจอนุมติัวงเงิน 
การกาํหนดอาํนาจอนุมติัวงเงินสาํหรับ การชาํระ หรือใชจ่้ายเพ่ือธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษทั มีรายละเอียดดงัน้ี 
       วงเงินอนุมติั 
กรรมการผูจ้ดัการ      80 ลา้นบาท 
คณะกรรมการบริหาร      150 ลา้นบาท 
คณะกรรมการบริษทั      ไม่จาํกดัวงเงิน 
 
 9.2.4  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง จาํนวน  3 ท่าน ประกอบดว้ย 
ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง ตาํแหน่งในคณะกรรมการบริษทั “CWT” 

1.  นายธีระวฒัน์                 ภู่ไพบูลย ์ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 
2.  นายวรีะพล                    ไชยธีรัตต ์ กรรมการบริหารความเส่ียง ประธานกรรมการ 
3.  นางวนิดา                       สิกขมาน กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการ 

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

ความรับผิดชอบ และนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั กลุ่มบริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัในการพฒันา
ระบบบริหารความเส่ียงท่ีเป็นระบบข้ึนภายในองคก์ร ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองมือสาํคญัประการหน่ึงของการบริหารจดัการของกลุ่ม
บริษทัฯ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงอาศยั
หลกัการพ้ืนฐานของการกาํกบัดูแลกิจการขององค์กรท่ีดี (Good Corporate Governance) โดยมีการเช่ือมโยงกบัวิสัยทศัน์ 
ภารกิจ และเป้าหมายขององคก์ร และให้มีกรอบการบริหารจดัการความเส่ียงองคก์รตามแนวทางสากล (COSO Enterprise 
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Risk Management Framework : COSO ERM) รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองค์กร และ
ปลูกฝังให้เป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมของกลุ่มบริษัทฯ ทั้ งน้ีเพ่ือให้ผูมี้ส่วนได้เสียขององค์กรสามารถเช่ือมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลว่าการดาํเนินงานเชิงกลยทุธ์ของกลุ่มบริษทัฯ มุ่งไปสู่การบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์รอยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

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

3. วาระการดํารงตาํแหน่ง 
3.1 กรรมการบริหารความเส่ียง มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี 
3.2 กรรมการบริหารความเส่ียง อาจไดรั้บการแต่งตั้งกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งต่อไปไดอี้กตามท่ีคณะกรรมการ  

           บริษทัเห็นวา่เหมาะสม 
3.3 นอกเหนือจากการพน้จากตาํแหน่งตามขอ้ 3.1 กรรมการบริหารความเส่ียง จะพน้ตาํแหน่งเม่ือ 

1. ลาออก 
2. คณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากตาํแหน่ง 

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

4. ขอบเขตอาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 
1. พิจารณาสอบทาน และนาํเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียง ใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณา

 อนุมติั 
2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเส่ียงท่ียอมรับได ้(Risk Appetite) และนาํเสนอคณะกรรมการบริษทั

 เพ่ือรับทราบ 
3. กาํกบัดูแลกิจการการพฒันาและการปฏิบติัตามนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหก้ลุ่ม

 บริษทัฯ มีระบบบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพทัว่ทั้งองคก์รและมีการปฏิบติัตามอยา่งต่อเน่ือง 
4. สอบทานรายงานการบริหารความเส่ียง เพ่ือติดตามความเส่ียงท่ีมีสาระสาํคญั และดาํเนินการเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่องคก์ร 

   มีการจดัการความเส่ียงอยา่งเพียงพอและเหมาะสม 
5. ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีสาํคญั และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผูส้อบ

ทานเพ่ือให้มัน่ใจวา่ บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมต่อการจดัการความเส่ียง รวมทั้งการนาํระบบ
การบริหารความเส่ียงมาปรับใชอ้ยา่งเหมาะสมและมีการปฏิบติัตามทัว่ทั้งองคก์ร 

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

   และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทํางานท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารความเส่ียง รวมทั้ งพิจารณาแนวทางท่ี
 เหมาะสมในการแกไ้ขขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการพฒันาระบบการบริหารความเส่ียงพิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการ
 และ/หรือบุคลากรเพ่ิมเติมหรือทดแทนในคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือ
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 คณะทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียงตามความเหมาะสม รวมทั้งกาํหนด บทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 
 เพ่ือประโยชน์ในการดาํเนินการตามวตัถุประสงค ์

8.    ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

ทั้งน้ีผูบ้ริหาร และ/หรือคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทาํงานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการบริหารความเส่ียง และ/หรือผูต้รวจสอบภายใน และ/หรือผูส้อบบญัชี จะตอ้งรายงานหรือนาํเสนอขอ้มูลและเอกสาร
ท่ีเก่ียวขอ้งต่อ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังานของ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ใหบ้รรลุ
ตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

5. การรายงาน 
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

6. การประชุม 
1. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง จดัให้มีหรือเรียกประชุมตามท่ีเห็นสมควร อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง และมีอาํนาจใน

การเรียกประชุมเพ่ิมไดต้ามความจาํเป็น โดยองคป์ระชุมประกอบดว้ย กรรมการบริหารความเส่ียง ไม่น้อยกว่าก่ึง
หน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมด 

2. กรรมการทุกท่านควรเขา้ร่วมประชุมทุกคร้ัง ยกเวน้มีเหตุจาํเป็นไม่อาจเขา้ร่วมประชุมได  ้ควรแจง้ให้ ประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง ทราบล่วงหนา้ 

3. ให ้ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง เป็นประธานท่ีประชุม ในกรณีท่ี ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง ไม่อยู่
ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้ กรรมการบริหารความเส่ียง ท่ีมาประชุมเลือก กรรมการบริหาร
ความเส่ียง คนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 

4. มีการประชุมเป็นการเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผูบ้ริหาร และ/หรือคณะอนุกรรมการบริหารความ
เส่ียง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียง และ/หรือผูต้รวจสอบภายใน 
และ/หรือผูส้อบบญัชี อยา่งสมํ่าเสมอ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

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

6. การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ กรรมการบริหารความเส่ียง ให้จัดส่งล่วงหน้าก่อนการประชุม เพ่ือให ้
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีเวลาในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ หรือเรียกขอ้มูลประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม ทั้งน้ี
หนงัสือเชิญประชุมจะตอ้งมีรายละเอียดวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม โดยวาระการประชุมจะ
ครอบคลุมเร่ืองต่างๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นหรือเร่งด่วน จะแจง้การ
นดัประชุมโดยวิธีอ่ืน หรือกาํหนดวนัประชุมให้เร็วกว่านั้นได ้โดยให้ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
เป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 

7. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง สามารถเชิญผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพ่ือช้ีแจงขอ้เท็จจริงต่างๆ ให้แก่ท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ทราบได ้
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 9.2.5  คณะกรรมการสรรหา และกาํหนดค่าตอบแทน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ปัจจุบนับริษทัมีคณะกรรมการสรรหา และ กาํหนดค่าตอบแทน จาํนวน  3 ท่าน ประกอบดว้ย 

ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง ตาํแหน่งในคณะกรรมการบริษทั “CWT” 
1.  นายชชันนท ์        โสภาจนัทร์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ  (กรรมการอิสระ) 
2.  ดร.ณฏัฐสิ์ชา       ภาภคัธนานนัท ์ กรรมการสรรหา และ กาํหนดค่าตอบแทน รองประธานกรรมการ 
3.  นางสาววศิวาณี    ไชยวฒันสกลุ กรรมการสรรหา และ กาํหนดค่าตอบแทน                 - 

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

ส่งเสริมหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยรับผิดชอบในการกาํหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดยอ่ย รวมทั้งสรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมให้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการบริษทัและกาํหนดค่าตอบแทนสําหรับกรรมการบริษทั ตลอดจนปฏิบติังานดา้นอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายและ
นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
1. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั และประกอบด้วย

กรรมการและผูบ้ริหารอยา่งนอ้ย 3 คน  
2. กรรมการอิสระ ดาํรงตาํแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

3. วาระการดํารงตาํแหน่ง 
3.1  กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี 
3.2  กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน อาจไดรั้บการแต่งตั้งกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งต่อไปไดอี้กตามท่ี   
       คณะกรรมการบริษทัเห็นวา่เหมาะสม 
3.3  นอกเหนือจากการพน้จากตาํแหน่งตามขอ้ 3.1 กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จะพน้ตาํแหน่งเม่ือ 

  1.  ลาออก 
  2.  คณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากตาํแหน่ง 

3.4   คณะกรรมการบริษทั มีอาํนาจในการแต่งตั้ง กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพ่ิมเติม เพ่ือประโยชน์
ในการดาํเนินการตามวตัถุประสงค์ หรือเพ่ือทดแทน กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ท่ีพน้จาก
ตําแหน่งตามข้อ  3.1 หรือ  3.3 ได้ โดยบุคคลท่ีได้รับการแต่งตั้ งเข้าเป็น  กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน ทดแทนตามขอ้ 3.3 จะอยู่ในตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน ซ่ึงตนแทนเท่านั้น 

4. ขอบเขตอาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยมี

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ดงัต่อไปน้ี 
4.1. การสรรหา 
1. กาํหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษทั และกรรมการชุดยอ่ย โดยพิจารณาความเหมาะสม

ของจาํนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กําหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั และ/หรือเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 
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2. พิจารณาสรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมให้ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการบริษทัท่ีครบวาระ และ/หรือ มี
ตาํแหน่งวา่งลง และ/หรือ แต่งตั้งเพ่ิม 

3. ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวกบัการสรรหาตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
4. ประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัฯ เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบเพ่ือ

พิจารณาอนุมติั 
4.2. การกาํหนดค่าตอบแทน 
1. จดัทาํหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ย เพ่ือเสนอต่อ 

คณะกรรมการบริษทัและ/หรือเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 
2. กาํหนดค่าตอบแทนท่ีจาํเป็นและเหมาะสมทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล 

โดยการกาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัให้พิจารณาความเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ 
ผลงาน และเปรียบเทียบกบับริษทัในธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงกนั และประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากกรรมการ เพ่ือเสนอ
ใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาและนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือขออนุมติั 

3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั และมีหน้าท่ีให้คาํช้ีแจง ตอบคาํถามกบัค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัในท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ 

4. ปฏิบติัการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํหนดค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายโดยฝ่ายบริหาร และ
หน่วยงานต่างๆ จะตอ้งรายงานหรือนาํเสนอขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่อ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน เพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังานของ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ให้บรรลุตามหนา้ท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

5. การรายงาน 
         คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

6. การประชุม 
1. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จดัใหมี้หรือเรียกประชุมตามท่ีเห็นสมควร อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง และ

มีอาํนาจในการเรียกประชุมเพ่ิมไดต้ามความจาํเป็น โดยองค์ประชุมประกอบดว้ย กรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด 

2. กรรมการทุกท่านควรเขา้ร่วมประชุมทุกคร้ัง ยกเวน้มีเหตุจาํเป็นไม่อาจเขา้ร่วมประชุมได  ้ควรแจง้ให้ ประธาน
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ทราบล่วงหนา้ 

3. ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นประธานท่ีประชุม ในกรณีท่ี ประธานกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน ไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
ท่ีมาประชุมเลือก กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 

4. การลงมติของ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน กระทาํไดโ้ดยถือเสียงขา้งมาก ทั้งน้ี กรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน ท่ีมีส่วนไดเ้สียใดๆ ในเร่ืองท่ีพิจารณา จะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงมติในเร่ืองนั้นๆ 

5. การจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ใหจ้ดัส่งล่วงหนา้ก่อนการประชุม เวน้
แต่ในกรณีจาํเป็นหรือเร่งด่วน จะแจง้การนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน หรือกาํหนดวนัประชุมให้เร็วกว่านั้นได ้โดยให ้
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 

6. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน สามารถเชิญผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพ่ือช้ีแจงขอ้เท็จจริงต่างๆ 
ใหแ้ก่ท่ีประชุม คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ทราบได ้
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9.3  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง  
 บริษทัมีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration committee : NRC)  เพ่ือ
คดัเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูงและไม่มีการกาํหนดสัดส่วนของกรรมการท่ีเป็นตวัแทน
ผูถื้อหุน้แต่ละกลุ่มโดยมีวธีิการเลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ดงัต่อไปน้ี 
1.    ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
2.    ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได ้แต่

จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
3.    บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงจะเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี 

หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังและในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวน
กรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

9.4  การประเมนิผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท 
เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเพ่ือใชใ้นการตรวจสอบการปฏิบติังานในหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทัวา่ไดด้าํเนินการตาม

นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และเพ่ือปรับปรุงการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัให้สอดคลอ้งกบัแนวนโยบายท่ี
ไดก้าํหนดไวแ้ละเพ่ือทบทวนปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในรอบปีท่ีผา่นมา คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติมติในการประชุม
คร้ังท่ี 30/2563 เม่ือวนัท่ี 4 ธันวาคม 25693 อนุมติัให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการเป็น
ประจาํทุกปี โดยจะใชแ้บบประเมินท่ีบริษทัฯ ปรับปรุงจากตวัอยา่งของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยจะจดัแบบ
ประเมินข้ึนจาํนวน 3 ชุดดงัน้ี  

1. การประเมนิตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ 
2. การประเมนิตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ ซ่ึงประกอบดว้ย คณะกรรมการชุดยอ่ย 4 คณะ คือ 
  2.1)  คณะกรรมการตรวจสอบ 
 2.2) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
  2.3) คณะกรรมการสรรหา และ กาํหนดค่าตอบแทน 
  2.4) คณะกรรมการบริหาร 
 

          3. การประเมนิตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล 
 กระบวนการการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ  คณะกรรมการชุดยอ่ย  และ คณะกรรมการรายบุคคล 

มีดงัน้ี 
1) คณะกรรมการบริษทัเป็นผูอ้นุมติัและทบทวนแบบประเมินเพ่ือใหถ้กูตอ้ง ครบถว้น และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์

กาํหนด 
2) เลขานุการบริษทัจดัส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการใหค้ณะกรรมการบริษทัภายในตน้เดือนธนัวาคม 

ของทุกปี 
3) กรรมการบริษทัทาํแบบประเมินผลและส่งคืนเลขานุการบริษทัภายในส้ินเดือนธนัวาคม ของทุกปี 
4) เลขานุการบริษทัเป็นผูส้รุปและวเิคราะห์ผลการประเมิน ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของกรรมการบริษทั และ

รายงานผลการวิเคราะห์จากการประเมินใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ 
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หลกัเกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ / คณะกรรมการชุดยอ่ย / คณะกรรมการรายบุคคล
ครอบคลุมเน้ือหาดงัน้ี 

หวัขอ้การประเมิน คณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดยอ่ย คณะกรรมการรายบุคคล 
1.โครงสร้างและคุณสมบติัของ
คณะกรรมการ 

   

2. การประชุมกรรมการ    
3. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ 

   

4. ความสัมพนัธ์ระหวา่งคณะกรรมการ
และฝ่ายบริหาร 

 × × 

5. การพฒันาตนเองของกรรมการและ 
การพฒันาผูบ้ริหาร 

 × × 

 ทั้งน้ีการประเมินผลจะคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเตม็ในแต่ละขอ้โดยหากคะแนนมากกวา่ร้อยละ 85 = ดีมาก,  
ช่วงร้อยละ 75-85 = ดี, ช่วงร้อยละ 65-75 = ค่อนขา้งดี, ช่วงร้อยละ 50-65 = พอใช ้และตํ่ากวา่ร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง 
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    ผลการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ / คณะกรรมการชุดย่อย / คณะกรรมการรายบุคคล ประจําปี 2563 มดีงันี ้

หวัขอ้การประเมิน คณะกรรมการทั้งคณะ 

คณะกรรมการชุดยอ่ย 
คณะกรรมการ
รายบุคคล 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

ค่าเฉลี่ย จากคะแนนเตม็ 4 คะแนน คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 
1.โครงสร้างและคุณสมบตัิของ
คณะกรรมการ 

3.91 97.71 3.90 97.58 4 100 3.62 90.50 3.48 86.92 3.44 86.11 

2. บทบาท หนา้ที่ และความ
รับผดิชอบของคณะกรรมการ 

3.82 95.56 3.81 95.25 3.94 98.58 3.33 83.33 3.42 85.38 3.74 93.50 

3. การประชุมกรรมการ 3.71 92.71 3.78 94.42 3.83 95.83 3.45 86.17 3.42 85.42 3.68 91.88 
4. ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร 

3.97 99.17    

5. การพฒันาตนเองของกรรมการและ
การพฒันาผูบ้ริหาร 

3.92 97.92 
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 9.5  การกาํกบัดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

กลไกการกาํกบัดูแล 

 บริษทั “CWT” ไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลและกาํหนดแนวทางการบริหารจดัการให้มีความสอดคลอ้งและ
เป็นหน่ึงเดียวกนั เพ่ือเป็นเคร่ืองมือกาํกบัดูแลบริษทัท่ี บริษทัไดเ้ขา้ไปถือหุ้น นาํไปปฏิบติัและผลกัดนัให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกนั ผ่านผูแ้ทนบริษทั  ท่ีไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติัหน้าท่ี กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูป้ฏิบติังาน เพ่ือให้บริษทัในกลุ่ม 
เติบโตไปดว้ยกนัอยา่งโปร่งใสและยัง่ยนืต่อไป  

กรอบการบริหารจดัการบริษทัในกลุ่มจะประกอบไปดว้ยหลกัดงัน้ี 
 1.  การกาํหนดตาํแหน่งงานหลกัในการส่งผูบ้ริหารและพนักงานไปปฏิบัติงาน โดยเป็นไปตามขอ้ตกลงตาม
เง่ือนไขทางธุรกิจ  
 2.  ขอ้บงัคบั ระเบียบ ขอ้กาํหนด และนโยบาย รวมถึงคาํสั่งต่าง ๆ เป็นหน่ึงในหลกัการกาํกบัดูแลเพ่ือขบัเคล่ือนให้
เกิดความเช่ือมโยงระหว่าง การกาํกบัดูแลตามนโยบายของกลุ่มบริษทั และ การนํานโยบายการกาํกบัดูแลไปปฏิบติัให้
บรรลุผลสําเร็จ โดยขอ้บังคบั ระเบียบ ขอ้กาํหนด นโยบายรวมถึงคาํสั่งต่าง ๆ เหล่าน้ี เป็นส่ิงท่ีผูแ้ทนบริษัท ซ่ึงได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบติัหน้าท่ี กรรมการ ผูบ้ริหารสูงสุด ผูบ้ริหาร ผูป้ฏิบติังาน ในบริษทัท่ีบริษทัฯ ถือหุ้น นาํไปปฏิบติัและ
ผลกัดนัใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั ตลอดทั้งกลุ่มบริษทั 
 3.  การรายงานตามสายบงัคบับญัชาและการบริหารผลการปฏิบติังาน โดยบริษทัในกลุ่ม ตอ้งรายงานความคืบหนา้
การดาํเนินการตามนโยบายต่าง ๆ ต่อฝ่ายจดัการของบริษทั และ /หรือ คณะกรรมการบริษทั 
 4.  การกาํกบัดูแลตามลาํดบัชั้น ดาํเนินการผา่นการถ่ายทอดแนวทางการบริหารจดัการแบบกลุ่มบริษทั จาก บมจ. 
ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป สู่บริษทัท่ี บริษทัถือหุ้นทางตรง และมีอาํนาจในการกาํกบัดูแล ผา่นผูบ้ริหาร บริษทั ท่ีปฏิบติังาน
เป็นผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัฯ ท่ี บริษทัถือหุน้  
 5.  คณะกรรมการจัดการ   ซ่ึงถือเป็นส่วนสําคัญในการขับเคล่ือนการบริหารจัดการให้บรรลุผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ เน่ืองดว้ยเป็นคณะท่ีสาํหรับการปรึกษาหารือ และกาํหนดทิศทางการดาํเนินงานร่วมกนัโดยกาํหนดให้มีการ
รายงานผลการดาํเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการของบริษัทในกลุ่มต่อคณะกรรมการจัดการกลุ่มบริษัทอย่าง
สมํ่าเสมอ เพ่ือติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดาํเนินงาน 

นโยบายการไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการท่ีอ่ืนของกรรมการและผูบ้ริหาร 
 ในปี 2563 บริษทัชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป มีบริษทัในกลุ่มท่ีไปลงทุน และถือหุ้นรวม 12 บริษทั   ดงัน้ี บริษทัจึง
ไดใ้หค้วามสาํคญัและกาํหนดรูปแบบการบริหารจดัการ เพ่ือสร้างแรงขบัเคล่ือนเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจ
ร่วมกนั โดยแต่งให้ให้กรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทั ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทัในแต่ละกลุ่มธุรกิจ เพ่ือกาํกบั
ดูแลให้บริษทัดงักล่าวกาํหนดนโยบายและดาํเนินธุรกิจท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทั เพ่ือให้เกิดประโยชน์และสร้าง
มูลค่าเพ่ิมใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ทั้งน้ี วตัถุประสงคข์องการเสนอบุคคลเพื่อไปเป็นกรรมการในบริษทัอ่ืนมีดงัน้ี 

1. เพ่ือกาํกบัดูแลการบริหารจดัการใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบริษทัในกลุ่ม และ ติดตาม ประเมินผลภาพรวมการ 

ดาํเนินธุรกิจ ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของบริษทั เป็นไปในทิศทางเดียวกนั กบับริษทั และ มีมาตรฐานใกลเ้คียงกนั 

2. เป็นการสร้างการทาํงานร่วมกนัใหก้บัธุรกิจของบริษทัในกลุ่ม เพ่ือใหเ้กิดการประสานประโยชน์และการสร้าง 

มูลค่าเพ่ิมใหก้บัทุกองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. เพ่ือนาํประสบการณ์ความสามารถไปช่วยเหลือธุรกิจ ใหเ้ติบโตต่อไปอยา่งเขม้แขง็ และเพ่ือเป็นการสร้าง 

ความสัมพนัธ์ท่ีดี  

4. ถือเป็นหนา้ท่ีหน่ึงในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการและผูบ้ริหาร 
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ท่ีผา่นมามีบริษทัไดเ้สนอช่ือบุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการในบริษทัหรือบริษทัร่วม มีหนา้ท่ีดาํเนินการ
เพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทัย่อย หรือบริษทัร่วมนั้น ๆ และบริษทัไดก้าํหนดให้บุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งนั้นตอ้งไดรั้บ
อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัก่อนท่ีจะไปลงมติ หรือใชสิ้ทธิออกเสียงในเร่ืองสําคญัในระดบัเดียวกนักบัท่ีตอ้งไดรั้บ
อนุมติั 

  ในกรณีเป็นบริษทัยอ่ย บุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทันั้นตอ้งดูแลให้บริษทัยอ่ยมีขอ้บงัคบัในเร่ืองการทาํ
รายการเก่ียวโยง การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์หรือ การทาํรายการสําคญัอ่ืนใดของบริษทัดงักล่าวให้ครบถว้น
ถกูตอ้ง และใชห้ลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลและการทาํรายการขา้งตน้ในลกัษณะเดียวกบัหลกัเกณฑข์องบริษทั 
รวมถึงตอ้งกาํกบัดูแลให้มีการจดัเก็บขอ้มูลและการบนัทึกบญัชีของบริษทัยอ่ยให้บริษทัสามารถตรวจสอบและรวบรวมมา
จดัทาํงบการเงินรวมไดท้นักาํหนดดว้ย 

นอกจากน้ีบริษทั ไดพิ้จารณาส่งกรรมการเขา้เป็นกรรมการในบริษทัย่อย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 2  
รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ,ผูบ้ริหาร ของบริษทั ท่ีดาํรงตาํแหน่งในบริษทัยอ่ยของบริษทัโดยส่งกรรมการหรือผูบ้ริหารเขา้
ไปเป็นตวัแทนในบริษทัยอ่ยและควบคุมบริษทัยอ่ยทางดา้นการเงินและบญัชี  โดยฝ่ายบญัชีการเงินของบริษทั  และควบคุม
การจดัซ้ือดว้ยงบดาํเนินงานและงบลงทุน  ซ่ึงตอ้งผ่านคณะกรรมการบริหารของบริษทั นอกจากน้ีหากบริษทัย่อยมีการ
ดาํเนินธุรกิจท่ีกระทบต่อบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั  บริษทัยอ่ยตอ้งขออนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัก่อน 

9.6  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 บริษทัมีนโยบายห้ามผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ย นาํขอ้มูลภายในไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตวั รวมถึงการ
ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และหากพบวา่มีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบติั
ตามนโยบายดงักล่าวจะมีมาตรการลงโทษตามระเบียบขอ้บังคบัของบริษทั นอกจากน้ี บริษทั ตระหนักและเล็งเห็นถึง
ความสาํคญัต่อการการกบัดูแลการใชข้อ้มูลภายในให้เป็นไปตามหลกัการการกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยยึดมัน่ในหลกัธรรมาภิ
บาล ความซ่ือสัตยสุ์จริต คุณธรรม และจริยธรรม ในการดาํเนินธุรกิจ และเพื่อใหม้ัน่ใจวา่นกัลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทั
ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีเช่ือถือไดอ้ยา่งเท่าเทียมและทนัท่วงที บริษทัจึงได ้กาํหนดระเบียบการการกบัดูแลการใชข้อ้มูลภายใน 
และระเบียบการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน ให้สอดคลอ้งกบักฎหมายเก่ียวกบัหลกัทรัพย ์และ
มุ่งเน้นความโปร่งใส ในการประกอบธุรกิจ เพ่ือป้องกนัดูแลไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานนาํขอ้มูลภายในของ
บริษทัไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตน หรือไป เปิดเผยใหแ้ก่บุคคลอ่ืนทราบ รวมทั้งเพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพย ์และยงัถือปฏิบติั
ตามกฎระเบียบต่างๆ ของสาํนกังาน คณะกรรมการการกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เช่น เร่ืองการรายงานการซ้ือขาย
หลกัทรัพยข์องกรรมการและ ผูบ้ริหาร รวมถึงบริษทัยงัไดก้าํหนดบทลงโทษ สําหรับกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนในการนาํขอ้มูล
ภายในของบริษทัไปใช ้เพ่ือประโยชน์ส่วนตวัไวใ้นระเบียบของบริษทั โดยมีโทษตั้งแต่ การตกัเตือนจนถึงขั้นให้ออกจาก
งาน บริษทัไดเ้ปิดเผยนโยบายการเผยแพร่ให้พนกังาน ผูบ้ริหาร กรรมการ บริษทั รวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัทุกท่าน
ทราบ และไดอ้ธิบายรายละเอียดในท่ีประชุม พนกังานบริษทัประจาํปีดว้ย ซ่ึงสามารถ สรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้้ี  
 1) กรรมการ ผู ้ บริหาร และพนักงานทุกระดับต้ องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทท่ีมีสาระสําคัญต่อการ 
เปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรัพยท่ี์ยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือการซ้ือขาย 
หลกัทรัพยข์องบริษทั อนันาํมาซ่ึงผลประโยชน์ของตนเองและผูอ่ื้น โดยให้หลีกเล่ียงหรืองดการ ซ้ือขายหลกัทรัพยข์อง 
บริษทัในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน  
 2) บริษทัมีหนา้ท่ีเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการดาํเนินงานท่ีสําคญัของบริษทัให้สาธารณชน ทราบโดยทนัที 
และอย่างทัว่ถึง โดยผ่านส่ือและวิธีการท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ และนโยบายเปิดเผยขอ้มูลของบริษทักาํหนดเพ่ือให้แน่ใจว่า 
ขอ้มูลข่าวสารไดเ้ขา้ถึงนกัลงทุนทุกกลุ่มอยา่งทนัท่วงทีและเท่าเทียม  
 3) กรรมการและผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัของตน คู่สมรส และบุตรท่ียงั 
ไม่บรรลุนิติภาวะต่อส านักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์ามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติ 
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หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และรายงานการถือครอง หลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่อคณะกรรมการบริษทั 
เป็นประจาํทุกไตรมาส  
 4) บริษทักาํหนดให้พนกังานทุกคนยึดมัน่เก่ียวกบัการปกป้องรักษาความลบัของขอ้มูลข่าวสาร เก่ียวกบักิจกรรม 
ต่างๆ ในการดาํเนินธุรกิจ และห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูอ่ื้นโดยใชข้อ้มูลใดๆ ของบริษทั ซ่ึงยงัไม่ได ้
เปิดเผยต่อสาธารณะหรือดาํเนินการใดๆในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อองคก์ร  
 5) การกาํกบัดูแลการใชข้อ้มูลภายใน : บริษทัมีนโยบายและวิธีการดูแลพนกังาน ผูบ้ริหาร และ กรรมการบริษทั 
ในการนาํขอ้มูลภายในของบริษทัไปใช ้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนไปเปิดเผยให้แก่บุคคลอ่ืน รวมทั้งเพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพย ์
รวมถึงยงัถือปฏิบติัตามกฎของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นเร่ืองการรายงานการซ้ือขาย
หลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหารดว้ย นอกจากนั้นบริษทัยงัส่ือสารเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในเพ่ือเตือนใจให ้พนกังานทุก
ท่านทราบ ตั้งแต่ วนัท่ีตดัสินใจเป็นพนกังานของบริษทั โดยระบุรายละเอียดท่ีสําคญัลงในสัญญาจา้งให้ ลูกจา้งทุกคนรับรู้ 
รายละเอียดสําคญัคือ “ให้คาํนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัเป็นสําคญั และสัญญาว่าจะไม่อาศยั ตาํแหน่ง หน้าท่ีในความ
รับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ท่ีทาํใหบ้ริษทัตอ้งเสียหาย รวมทั้ง จะตอ้งไม่นาํเอาความลบัของ
บริษทัและ/หรือของลกูคา้ไปเปิดเผยใหคู้่แข่งขนัหรือบุคคลภายนอกโดยเดด็ขาด”  

9.7  การจัดการให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 ตามท่ี  “พระราชบัญญัติ คุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ .ศ .  ๒๕๖๒” เ ม่ือว ันที่  27 พฤษภาคม  2562 ซ่ึ ง  
กฎหมายฉบบัดงักล่าวจะมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2562 สําหรับ หมวด1 คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคล และ หมวด4 สํานกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคลต่างๆ จะมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือพน้กาํหนดหน่ึงปีนับแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 28 
พฤษภาคม 2563 ซ่ึงหากฝ่าฝืนจะมีทั้ งโทษจาํคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 1 ปี และโทษปรับตั้งแต่ 5 แสนบาทจนถึง 5 ลา้นบาท 
แลว้แต่ประเภทของขอ้มูลความผดิ 
 สําหรับเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากปัจจุบันมีการล่วงละเมิดสิทธิความเป็น
ส่วนตวัของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นจาํนวนมาก จนสร้างความเดือดร้อนรําคาญ หรือความเสียหายให้แก่เจา้ของขอ้มูลส่วน
บุคคล ประกอบกบัความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี ทาํให้การเก็บรวบรวม ใช ้หรือ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล อนัเป็นการล่วง
ละเมิดดงักล่าว ทาํไดโ้ดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวม สมควรกาํหนดใหมี้กฎหมาย
วา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นการทัว่ไปข้ึน เพ่ือกาํหนดหลกัเกณฑ ์กลไก หรือมาตรการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัการให้
ความคุม้ครองขอ้มูล ส่วนบุคคลท่ีเป็นหลกัการทัว่ไป จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 
 ทั้ งน้ี พระราชบัญญัติ คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ประกาศใช้ มีผลบังคบัใช้ทั้ งฉบับ ในวนัท่ี 28 
พฤษภาคม 2563 บริษัทฯ ในฐานะท่ีเป็นผูเ้ก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลมีความจาํเป็นตอ้งปฏิบัติตาม
กฎหมายน้ี ดว้ยเหตุน้ี บริษทัฯ จึงไดพิ้จารณาหลกัการของกฎหมายในเบ้ืองตน้ ในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

ก. การเกบ็รวบรวม การใชแ้ละการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 
ข. การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
ค. การเกบ็รักษาและการทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคล 
ง. การใชสิ้ทธ์ิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 
จ. การจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
ฉ. การจดัการเหตุละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล 
ช. โทษตามกฎหมาย และผลอนัอาจเกิดข้ึนในเชิงภาพลกัษณ์ขององคก์รหากมีเหตุละเมิดกฎหมาย 
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จากการพิจารณาประเด็นต่างๆ ดังกล่าว คณะกรรมการจึงได้มีมติในการประชุมคร้ังท่ี 20/2563 เม่ือวนัท่ี 31 
กรกฎาคม 2563 โดยแต่งตั้งให ้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ของบริษทัรับผดิชอบในเร่ืองดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 

1.   เป็นผูต้รวจสอบรายละเอียดของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัไดมี้การเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผย สอบทานและ
วิเคราะห์วตัถุประสงค์และฐานกฎหมายท่ีทําให้บริษัทฯ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตาม
วตัถุประสงค์นั้นต่อไปได ้รวมถึงตรวจสอบวิธีการและระยะเวลาในการเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคล การส่งต่อขอ้มูลส่วน
บุคคลไปยงัภายนอกองค์กร การส่งออกขอ้มูลไปยงัต่างประเทศ โดยให้เก็บรวบรวมจากทุกแผนกภายในบริษทัฯ เพ่ือ
วเิคราะห์และจดัทาํ Data Inventory, Data Flow Diagram, Record of Data Processing ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายต่อไป 

2.   เป็นผูป้ระเมินผลกระทบทางกฎหมายจากกระบวนการทาํงานของหน่วยงานต่างๆตั้งแต่การออกแบบวิธีการ
ดาํเนินงาน ผลิตภณัฑห์รือบริการทั้งท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั และท่ีจะดาํเนินการใหม่เพ่ิมเติม รวมทั้งวิเคราะห์วา่การดาํเนินการเกบ็
รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลในปัจจุบนัของบริษทัฯ เป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายขอ้มูลคุม้ครองส่วน
บุคคลหรือไม่ อยา่งไร และจดัทาํแผนงานในการปิดประเด็นท่ีไม่เป็นไปตามกฎหมายและจดัให้มีมาตรการ หรือมาตรฐาน
รองรับในการดาํเนินการ โดยใหจ้ดัทาํเป็นรายงานนาํเสนอต่อคณะกรรมการ 

3.  เป็นผูด้าํเนินการประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในบริษทั ภายนอกบริษทั และในต่างประเทศ เพ่ือ
ดาํเนินการปรับปรุงนโยบาย เอกสารภายใน สัญญา และขอ้กาํหนดต่างๆ เพ่ือให้การเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคลของบริษทัฯ เป็นไปตามกฎหมาย โดยเฉพาะการขอความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงการดาํเนินการ
ตามแผนงานท่ีไดจ้ดัทาํไวใ้นขอ้ 1. และขอ้. 2 ไดแ้ก่ การดาํเนินการเพ่ือปิดช่องวา่งทางกฎหมายโดยจดัทาํเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง
เพ่ือดาํเนินการให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น การจดัทาํนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
การจัดทาํเอกสารแจง้เตือนขอ้มูลส่วนบุคคล การจดัทาํตวัอย่างหนังสือให้ความยินยอม การจดัทาํมาตรฐานสัญญาการ
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล การกาํหนดช่องทางการใชสิ้ทธ์ิถอนความยินยอม และการประชาสัมพนัธ์ให้เจา้ของขอ้มูล
ส่วนบุคคลรับทราบเป็นตน้ 

4. เป็นผูด้าํเนินการจดัเตรียมส่ือประชาสัมพนัธ์ และจดัหลกัสูตรซักซ้อมความเขา้ใจและจดัการอบรมให้ความรู้
ความเขา้ใจพนกังานและหน่วยงานต่างๆทั้งภายนอกและภายในท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหป้ฏิบติัตามกฎหมายไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

5. เป็นเจ้าหน้าท่ีคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือควบคุมและดูแล รายงาน  รวมถึงให้คาํแนะนําบริษัทฯ ให้
ดาํเนินการเป็นไปตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลต่อไป รวมถึงดาํเนินการจดัการความเส่ียงดา้นต่างๆ ใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย 

6. ให้รายงานความคืบหนา้ของการทาํงานให้กบัคณะกรรมการทราบเป็นระยะ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ 
เพ่ือใหค้ณะกรรมการสั่งการต่อไป  

 
9.8  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

1. ค่าตรวจสอบบญัชีประจาํปี (Audit Fee) 
สาํหรับปี 2563 บริษทัไดว้า่จา้งผูส้อบบญัชี ไดแ้ก่ นายสุรชยั  ดาํเนินวงศ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 
4721  แห่งบริษทั อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเซส จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในรอบปี 2563 โดยมี
ค่าธรรมเนียมสอบบญัชีรวม 6,196,000.- บาท  (หกลา้นหน่ึงแสนเกา้หม่ืนหกพนับาทถว้น) 

2. ค่าบริการอ่ืน (non-audit fee) 
คิดเป็นจาํนวนเงิน 303,483.- บาท  (สามแสนสามพนัส่ีร้อยแปดสิบสามบาทถว้น) 
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9.9  การเปิดเผยข้อมูลและรายงานการมส่ีวนได้เสีย 
กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลและรายงานใหบ้ริษทัฯ ทราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือ

ของบุคคลใกลชิ้ดท่ีมีความเก่ียวขอ้ง (ถา้มี) เพ่ือให้บริษทัฯ มีขอ้มูลสําหรับใชป้ระโยชน์ภายในบริษทัฯ ในการดาํเนินการ
ตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และติดตามดูแลใหก้รรมการและผูบ้ริหารทาํหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงั
และซ่ือสัตยสุ์จริต โดยมีวธีิการปฎิบติัดงัน้ี 

- กรรมการและผูบ้ริหารท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ตอ้งส่งแบบ “รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร” 
ภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

- เม่ือมีการเปล่ียนแปลงของ “รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร” กรรมการและผูบ้ริหารตอ้ง
ปรับปรุงขอ้มูลในแบบ “รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร” โดยทนัที หรือภายใน 7 วนัทาํการ นับจาก
วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงรายการ 

- เลขานุการบริษัทฯ ส่งสําเนาแบบ “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผูบ้ริหาร” ให้กับประธาน
คณะกรรมการบริษทั และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วนัทาํการนับจากวนัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรายงานฉบบั
ดงักล่าว 

9.10  การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีสํ่าคญัของนโยบายแนวปฏิบัต ิและ ระบบการกาํกบัดูแลกจิการทีผ่่านมา 

การทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 
 เพ่ือเป็นการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดินสําหรับบริษทัจดทะเบียน คณะกรรมการไดมี้มติในการ
ประชุมคร้ังท่ี 14/2561  เม่ือวนัท่ี 28 กันยายน 2561   ให้ทบทวนนโยบายการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบักฎหมายสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป 

การรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
 คณะกรรมการไดต้ระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบขององคก์รท่ีสร้างคุณค่าให้กิจการอยา่งย ัง่ยืน ไดมี้มติ
ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร คร้ังท่ี 11/2562 เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2562 ไดใ้หน้โยบายคาํนึงถึงความปลอดภยัของ
สังคมและส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  โดยอนุมัติบริษัทสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโรงงาน
อุตสาหกรรมใหมี้ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอยา่งย ัง่ยนื (CSR-DIW) ภายใตโ้ครงการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ นอกจากน้ี บริษทัไดเ้ขา้ร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ท่ีจดัโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
เพ่ือใหส้ถานประกอบการมีความรู้เชิงลึกในการบริหารจดัหารผลิตเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม 

นโยบายการจัดการให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

คณะกรรมการบริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัเก่ียวกบัการปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย “พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เน่ืองจากปัจจุบนัมีการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นจาํนวนมาก จนสร้าง
ความเดือดร้อนรําคาญ หรือความเสียหายให้แก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบกบัความกา้วหน้าของเทคโนโลยี ทาํให้
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล อนัเป็นการล่วงละเมิดดังกล่าว ทาํได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว 
ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวม สมควรกาํหนดใหมี้กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นการทัว่ไป
ข้ึน เพ่ือกาํหนดหลกัเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัการให้ความคุม้ครองขอ้มูล ส่วนบุคคลท่ีเป็นหลกัการ
ทัว่ไป จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี พ.รบ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เป็นพระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง
ขอ้มูลส่วนบุคคลของเราทุกคนโดยตรง ไม่วา่จะเป็นช่ือ-นามสกุล เลขบตัรประจาํตวัประชาชน อาย ุ E-mail เบอร์โทรศพัท ์
เป็นตน้ คณะกรรมการบริษทัจึงไดมี้มติในการประชุมคร้ังท่ี 20/2563 เม่ือ 31 กรกฎาคม 2563 แต่งตั้งให ้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

ของบริษทัรับผดิชอบในเร่ืองดงักล่าว  
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การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน   
คณะกรรมการบริษทัตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคญัต่อการการกบัดูแลการใชข้อ้มูลภายในให้เป็นไปตาม 

หลกัการการกบัดูแลกิจการ ท่ีดี โดยยึดมัน่ในหลกัธรรมาภิบาล ความซ่ือสัตยสุ์จริต คุณธรรม และจริยธรรม ในการดาํเนิน
ธุรกิจ และเพ่ือให ้มัน่ใจวา่ นกัลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีเช่ือถือไดอ้ยา่งเท่าเทียมและทนัท่วงที จึง
มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 26/2563  เม่ือ 16 ตุลาคม 2663 ในเร่ืองการดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในของ
บริษทั  

นโยบายการกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
ในการกาํกบัดูแลและสร้างคุณค่าใหแ้ก่กิจการอยา่งมัน่คง และยัง่ยนืในระยะยาว จะตอ้งมีการติดตามผลการปฏิบติั

และทบทวนนโยบายอยา่งสมํ่าเสมอ เน่ืองจากปัจจุบนับริษทัมีบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม รวม 12 บริษทั เห็นควรใหท้บทวน
นโยบายการกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม จึงมีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 
26/2563  เม่ือ 16 ตุลาคม 2663  ในเร่ืองการกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม เก่ียวกบั  
- กลไกการกาํกบัดูแล  
- กรอบการบริหารจดัการบริษทัในกลุ่ม  
- นโยบายการไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการท่ีอ่ืนของกรรมการและผูบ้ริหาร 

นโยบายเคารพกฎหมายและหลกัสิทธิมนุษยชนสากล 
คณะกรรมการบริษทัไดต้ะหนกัวา่ในสังคมโลกเป็นสังคมท่ีปกครองโดยอาศยัอาํนาจตามกฎหมาย หรือนิติรัฐ แต่

ละประเทศท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุน หรือขอ้งเก่ียวมีระบบกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีแตกต่างกนั แต่ก็ยดึถือหลกัสิทธิ
มนุษยชนสากลเป็นหลกัปฏิบติัร่วมกนั บริษทัและบุคลากรทุกคนจึงตอ้งเคารพกฎหมายของแต่ละประเทศและหลกัสิทธิ
มนุษยชนสากล รวมทั้ ง ยืนหยดัทาํในส่ิงท่ีถูกตอ้ง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย และเพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าท่ีของ
คณะกรรมการบริษทัไดด้าํเนินการตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจึงมีมติในการประชุมคณะกรรมการ
บริษทัคร้ังท่ี 30/2563 เม่ือวนัท่ี 4 ธันวาคม 2563 อนุมติักาํหนดนโยบายการเคารพกฎหมาย และหลกัสิทธิมนุษยชนสากล 
ของบริษทัดงัน้ี 

1. บุคลากรของบริษทัตอ้งทาํความเขา้ใจกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ถ่ี
ถว้น และปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด หากไม่แน่ใจ ให้ขอคาํปรึกษาจากฝ่ายกฎหมาย หา้มปฏิบติัไปตามความเขา้ใจของตนเอง
โดยไม่มีคาํแนะนาํ 

2. บุคลากรของบริษัทท่ีตอ้งไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ ควรศึกษากฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วฒันธรรมของประเทศปลายทางก่อนการเดินทาง เพ่ือให้แน่ใจวา่สินคา้ ตวัอยา่งสินคา้ และอุปกรณ์ท่ีนาํไปดว้ย เอกสารใน
การเดินทาง วตัถุประสงคข์องการเดินทาง และการปฏิบติังานในประเทศปลายทาง ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ขดัต่อขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และวฒันธรรมของประเทศปลายทาง 

3. บริษทัควรจดัรวบรวมกฎหมาย กฎ และระเบียบของทางราชการให้เป็นหมวดหมู่เพ่ือให้ บุคลากรของบริษทั
ศึกษาและใหก้ารอบรมดา้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งแก่บุคลากรของบริษทัอยา่งเหมาะสม พอควร 

4. บริษทัตอ้งปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชนสากลอยา่งเคร่งครัด ให้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสิทธิมนุษยชน
สากลแก่พนักงานเพ่ือนาํไปปฏิบติัเป็นส่วนหน่ึงในการดาํเนินงาน และไม่สนับสนุนกิจการท่ีละเมิดหลกัสิทธิมนุษยชน
สากล 

นอกจากน้ี ท่ีผ่านมาบริษทัไดน้าํหลกัการกบัดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษทัจดทะเบียนมาปรับปรุงนโยบาย แนว
ปฏิบติั และระบบการกาํกบัดูแลกิจการอย่างต่อเน่ืองดงัจะเห็นไดจ้ากผลคะแนนรวมของ โครงการสํารวจการกาํกบัดูแล
กิจการของบริษทัจดทะเบียนไทย (CGR)  ท่ีมีการพฒันาข้ึนตามลาํดบัดงัน้ี 
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ผลสาํรวจโครงการสาํรวจการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียนไทย (CGR) 
ของบริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

ปี 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

สิทธิของผูถื้อหุน้ 84% 86% 91% 94% 94% 98% 96% 

การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 96% 94% 94% 87% 94% 94% 96% 

การคาํนึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 41% 75% 76% 84% 86% 87% 90% 

การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 61% 61% 65% 82% 74% 74% 79% 

ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั 46% 46% 51% 57% 51% 65% 69% 

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

นโยบายและระยะเวลาการให้สินเช่ือการทาํ “Credit Term”  

กลุ่มผลติภัณฑ์ Credit Term 

ฟอกหนงั 30 – 60 วนั 

ของเล่นสุนขั 30 – 60 วนั 

เฟอร์นิเจอร์หนงั 30 – 60 วนั 

เบาะหนงัและช้ินส่วนหนงัสาํหรับรถยนต ์ 30 – 60 วนั 
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     ความรับผดิชอบต่อสังคม 

  
ทางบริษทัฯ ไดด้าํเนินธุรกิจควบคู่ไปกบัการใส่ใจดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มในชุมชนและสังคม ปฎิบติัตามกฎหมาย

ระเบียบขอ้กาํหนดต่าง ๆ  โดยมุ่งท่ีการให้ประโยชน์กบัคน, ชุมชน และสังคม นอกจากนั้นยงัตอ้งคาํนึงถึงบทบาทของ
องคก์รภาคธุรกิจท่ีตอ้งปฏิบติัอยา่งสอดคลอ้งกนัคณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรใหก้าํหนดนโยบายดา้นความรับผิดชอบ
ต่อสังคมดงัต่อไปน้ี 

 การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและพลงังาน 
               บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัของการรักษาส่ิงแวดลอ้ม และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติเพ่ือประโยชน์ต่อชนรุ่นหลงั 
ตลอดจนส่งเสริม การใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื โดยบริษทัฯ กาํหนดแนวทางปฏิบติั
ดงัน้ี  

ด้านส่ิงแวดล้อม : บริษทัฯ คาํนึงถึงความปลอดภยัของสังคม  ส่ิงแวดลอ้ม และคุณภาพชีวติของคนในชุมชนชน  

 - การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม บริษทัฯ จะคาํนึงถึงทางเลือกท่ีมีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม ส่ิงแวดลอ้ม
และ คุณภาพชีวิตของประชาชนให้น้อยท่ีสุด โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ผลิตหนัง chrome-free  เพ่ือลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 - ไม่กระทาํการใด ๆ ท่ีส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้มเกินกว่าท่ีกฎหมายกาํหนด 
เช่นการควบคุมผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐานของกรมอุตสาหกรรมและมาตรฐานสากล รวมทั้ งปฏิบัติตาม
กฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งครบถว้น  เช่น ปัจจยัสาํคญัของโรงฟอกหนงั คือ นํ้าเสีย  โดยนํ้าเสียจากกระบวนการ
ผลิต จะไดรั้บการบาํบดัก่อนปล่อยท้ิง โดยผา่นระบบบาํบดันํ้ าเสียกลางท่ีบริษทัตั้งอยู ่ในท่ีน้ีคือ เขตอุตสาหกรรมฟอกหนงั 
กม.30 และกากโครเมียมท่ีไดรั้บจากกระบวนการบาํบดัจะถกูแยกออก และนาํไปฝังกลบท่ีศนูยค์วบคุมมลพิษ  

ด้านพลงังาน : บริษทัฯไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัการอนุรักษก์ารใชพ้ลงังานนํ้ า, เช้ือเพลิง และกระดาษอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ดงัน้ี 

 - ส่งเสริมให้พนกังานใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งประหยดัและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การใชก้ระดาษรี
ไซเคิล, การใชน้ํ้าอยา่งประหยดั และการแยกขยะ เป็นตน้ 

 - ปรับเปล่ียนอุปกรณ์เพ่ือให้สอดคลอ้งกบันโยบายดูแลเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม บริษทัฯ ไดเ้ปล่ียนอุปกรณ์หลอดไฟ 
LED ซ่ึงเป็นหลอดไฟประเภทประหยดัพลงังานและมีความทนทานแทน ทาํให้ไม่ตอ้งเปล่ียนหลอดไฟบ่อยๆ และไดท้าํ
สวสิตไ์ฟแยกในแต่ละจุด ทาํใหไ้ม่ตอ้งเปิดไฟพร้อมกนัทีเดียวหลายดวง 

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

 ความรับผดิชอบต่อสังคม 

ความรับผิดชอบต่อสังคม กล่าวคือบริษทัฯ มีนโยบายสร้างความมัน่ใจและความน่าเช่ือถือให้กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งทาง
ธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นหน่ึงในบทบาทของ CSR ภายในองคก์ร โดยกาํหนดนโยบายในการใชแ้ละซ้ือวตัถุดิบท่ีไม่ทาํลาย
ส่ิงแวดลอ้ม  ผลิตสินคา้ในกระบวนการผลิตท่ีไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ และการจ้างงานท่ีไม่ละเมิดสิทธิ
มนุษยชน เป็นตน้ มีรายละเอียดดงัน้ี  
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 ความรับผดิชอบต่อสังคมภายในองค์กร : 

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

 ด้านพนักงาน: บริษทัฯตระหนกัถึงความสาํคญัของพนกังานในฐานะผูส้นบัสนุนให้แผนงานต่างๆของบริษทัฯสามารถ
บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจท่ีกาํหนดไวไ้ด ้บริษทัฯจึงปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความเป็นธรรม โดยการสร้างความยติุธรรม 
การเคารพ การปฏิบติัตามกฎหมายและหลกัจริยธรรม  ดว้ยความเป็นธรรม โดยเท่าเทียมกนัดงัต่อไปน้ี 

- การให้ความสําคญักบัสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดีรวมถึงความปลอดภยัและสุขอนามยัของพนกังาน: บริษทัฯจดั
ให้มีการปฐมนิเทศแก่พนกังานใหม่เพ่ือปรับทศันคติและวิสัยทศัน์ของพนกังานใหม่ให้เขา้กบัวฒันธรรมและวิสัยทศัน์
ขององค์กร โดยมีข้อปฏิบัติท่ีทาํให้เกิดความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน ซ่ึงจะช่วย
เสริมสร้างให้กิจการเกิดความความมั่นคงได้อีกด้วย  ข้อปฏิบัติหน้าท่ี เช่น ในส่วนของขั้นตอนท่ีมีการใช้สารเคมี
พนักงานจะตอ้งมีผา้ปิดจมูก+ผา้กนัเป้ือน และสวมถุงมือ เพ่ือป้องกนัสีและสารเคมีตลอดเวลาขณะปฏิบติังาน, สวม
หมวกเก็บผมให้เรียบร้อยเพ่ือป้องกนัผมเขา้ไปพนัในเคร่ืองจกัร, ใชผ้า้ปิดจมูกทุกคร้ังท่ีมีการใชเ้คร่ืองดูดฝุ่ นหนงั   ส่ิง
ต่างๆ ท่ีกล่าวมาน้ีลว้นเป็นมาตรการท่ีทาํให้พนักงานมีความปลอดภยั มีความสุขและยินดีในการทาํงานให้กบับริษทัฯ 
ต่อไปนานๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานในทุกๆระดบัชั้นสามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
พฒันาระบบการทาํงานต่างๆไดอ้ยา่งอิสระ เสรีภายใตก้รอบท่ีเหมาะสม เป็นตน้ โดยบริษทัจะมีกิจกรรมตามโครงการ
ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
 
กจิกรรม/การอบรมในเร่ืองเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อม 

ช่ือโครงการ จํานวนผู้เข้าร่วม (คน) วทิยากรในการอบรม 
กิจกรรม สะสมบุญ 100 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 
กจิกรรม/การอบรมในเร่ืองเกีย่วกบัความปลอดภัย 

ช่ือโครงการ จํานวนผู้เข้าร่วม (คน) วทิยากรในการอบรม 
อบรม จิตสาํนึกดา้นความปลอดภยั 350 จป.วชิาชีพ 
อบรม ดบัเพลิงเบ้ืองตน้ 100 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางโปรง 
 
ตารางจํานวนการเกดิอุบัตเิหตุประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการทาํงานดังนี ้

ปี 
การเกดิอุบัตเิหตุ 

ราย ร้อยละ 
ปี 2561 17 1.42 
ปี 2562 20 1.78 
ปี 2563 11 0.09 
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ตารางจํานวนการเกดิอุบัตเิหตุประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการทาํงานจําแนกตามความรุนแรงดงันี ้

ปี 
ตาย ทุพพลภาพ 

สูญเสียอวยัวะ
บางส่วน 

หยุดงานเกนิ  
3 วนั 

หยุดงานไม่เกนิ 
3 วนั 

รวม 

ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ 
ปี 2561 - - - - - - 7 0.58 10 0.84 17 0.42 
ปี 2562 - - - - - - 9 0.80 11 0.98 20 1.78 
ปี 2563 - - - - - - 7 0.06 4 0.03 11 0.09 

- การให้ความสําคญักบัการพฒันาและฝึกอบรมพนักงาน:  บริษทัฯมีนโยบายในการจดัแผนพฒันาบุคลากรภายในท่ี
ชดัเจน ซ่ึงบริษทัฯตระหนกัดีวา่บุคลากรท่ีมีคุณภาพจะเป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีสาํคญัต่อความสาํเร็จขององคก์รดงันั้นเพ่ือให้
การปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษทัฯจึงมีนโยบายส่งเสริมให้พนกังานทุกระดบัชั้นตั้งแต่
ระดบัพนักงานจนถึงผูบ้ริหารระดบัสูงไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้ความสามารถทั้งดา้นทฤษฎี และควบคู่ไปกบัการ
ปฏิบติังานจริงอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา  ประโยชน์ท่ีเห็นไดช้ดัท่ีสุดคือ ประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังานท่ีดีข้ึน
เน่ืองจากการนําความรู้ท่ีไดม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังาน และยงัมีส่วนช่วยสร้างความจงรักภกัดีต่อองค์กร ส่วน
ประโยชน์ต่อพนกังานจะเห็นชดัในดา้นของความรู้ ความสามารถ และโอกาสในการพฒันาในสายอาชีพของพนกังาน
แต่ละคน โดยบริษทัฯมีสายงานทางดา้นการฝึกอบรมเพื่อพฒันาความรู้และทกัษะเฉพาะดา้นจากคาํแนะนาํของผูท่ี้มี
ประสบการณ์ในแต่ละสายงาน และนอกจากน้ี บริษทัฯยงัส่งเสริมให้บุคลากรของบริษทัฯไดเ้ขา้ร่วมการอบรมสัมมนา
ตามสายงานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งสมํ่าเสมอทั้งในและนอกสถานท่ี 

สรุปตวัเลขการพฒันาพนักงาน 
จาํนวนชัว่โมงอบรม 

ต่อคนต่อปี 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

พนกังาน 8 8 6 
ผูบ้ริหาร 1 3 26 

 
ค่าใชจ่้ายอบรม 
ต่อคนต่อปี 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

พนกังานและผูบ้ริหาร 1,215 432 1,011 

- การให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเหมาะสม: บริษทัฯเสนอผลตอบแทนแก่พนกังานในทุกระดบัชั้นอยา่งเป็นธรรม
และเหมาะสมโดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถและขอบเขต หนา้ท่ี ความรับผิดชอบของพนกังานในแต่ละตาํแหน่ง 
และปรับเพ่ิมผลตอบแทนของพนกังานตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจากผลการประเมินผลงาน ซ่ึงบริษทัฯจดัทาํข้ึน
เป็นประจาํทุกปี โดยมีการวดัประสิทธิภาพของพนกังาน โดยใชว้ิธีการกาํหนดเป้าหมายการปฎิบติัหนา้ท่ีตวัช้ีวดั (KPI) 
ไวต้ั้งแต่ตน้ปี เพ่ือใชว้ดัผลการปฎิบติังาน 

- การส่งเสริมความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน: บริษทัฯมีแผนการปฏิบติังานท่ีชัดเจนทาํให้มัน่ใจไดว้่าพนักงานของ
บริษทัฯจะไดรั้บการส่งเสริมอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนัในความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน โดยการปรับตาํแหน่ง
พนกังานจะพิจารณาจากผลการประเมินผลงาน ซ่ึงบริษทัฯจดัทาํข้ึนเป็นประจาํทุกปี 
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- การให้ความสําคญัในดา้นสวสัดิการของพนักงาน: บริษทัฯมีนโยบายดา้นสวสัดิการพนักงานท่ีชดัเจน เช่นกองทุน
สาํรองเล้ียงชีพ เป็นตน้  

- การจา้งงานคนพิการ:  บริษทัฯ เปิดโอกาสใหมี้การจา้งคนพิการเขา้เป็นพนกังานของบริษทัฯ 

- การรับเร่ืองร้องเรียน: บริษทัฯ มีนโยบาย การรับเร่ืองร้องเรียน สาํหรับผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย โดยบริษทัไดจ้ดัใหมี้
ช่องทางแจง้เร่ืองร้องเรียน เพ่ือเป็นช่องทางแจง้เร่ืองร้องเรียนสําหรับผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายในและภายนอกองคก์ร มี
การตรวจสอบตามขั้นตอนและบนัทึกการตรวจสอบไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร และส่งให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือ
รายงานต่อกรรมการตรวจสอบของบริษทั พิจารณาดาํเนินการ โดยมีนโยบายการรักษาความลบัของผูร้้องเรียน ไม่
เปิดเผยช่ือผูแ้จง้เบาะแสรวมทั้งดาํเนินการจดัเก็บขอ้มูลการร้องเรียนเป็นความลบั เพ่ือคุม้ครองผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัผู ้
แจง้เร่ืองร้องเรียนดงักล่าว โดยบริษทัมีกระบวนการสอบสวนหากพบว่ามีการละเมิดจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ 
และ หากพบวา่บุคลากร คู่คา้ หรือลกูคา้ของบริษทัฯ ละเมิดขอ้กาํหนดดา้นการป้องกนัการทุจริตคอรัปชัน่ บริษทัฯ จะไม่
มีการผอ่นผนัใดๆ 

- สวสัดิการสังสรรค ์และสันทนาการของบริษทั: บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการสังสรรคแ์ละสันทนาการระหวา่งพนกังานเป็น
ประจาํทุกปีเพ่ือให้พนักงานไดรั้บความสนุกสนานหลงัจากท่ีไดทุ่้มเททาํงานให้กบับริษทัมาทั้ งปี  เช่น กิจกรรมวนั
ตรุษจีน, กิจกรรมวนัสงกรานต,์ กิจกรรมทาํบุญโรงงาน, กิจกรรมวนัเกษียณอาย ุและ กิจกรรมเล้ียงสังสรรคว์นัส่งทา้ยปี
เก่าตอ้นรับปีใหม่ เป็นตน้ 

         กจิกรรมวันตรุษจีน 

         
 

   กจิกรรมวันสงกรานต์ 
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กจิกรรมร้อยใจ ผูกพนั วนัเกษียณ 

  
 

- สวสัดิการตรวจสุขภาพประจาํปีพนักงาน:   บริษทัฯ ไดจ้ดัให้ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนไดรั้บการตรวจสุขภาพ
ประจาํปี จากสถานพยาบาลท่ีน่าเช่ือถือ เพ่ือส่งเสริมการมีสุขพลานามยัท่ีดี 

- การให้ทุนการศึกษา: บริษทัฯ มีความเช่ือมั่นว่าการพฒันาคุณภาพของเยาวชนเพ่ือเป็นกาํลงัสําคญัในอนาคตเป็น
ส่ิงจาํเป็นอยา่งยิง่สาํหรับทุกประเทศ ดว้ยเหตุน้ี บริษทัฯ จึงสนบัสนุนและส่งเสริมพฒันาการ การศึกษาของเยาวชน เพ่ือ
ช่วยยกระดบัมาตรฐานการศึกษาของไทย โดยจดัโครงการมอบทุนการศึกษาให้กบับุตรของพนกังานในบริษทัฯ ท่ีมีผล
การเรียนและความประพฤติดี 

 ความรับผดิชอบต่อสังคมภายนอกองค์กร : 

ด้านการรักษาสภาพแวดล้อม:   
 บริษัทฯ มีการดาํเนินการในเร่ืองการรักษาสภาพแวดลอ้มในเร่ืองการบาํบัดนํ้ าเสีย ซ่ึงบริษัทฯ มีนโยบายให้
ความสาํคญักบัเร่ืองน้ีมาตั้งแต่เร่ิมตน้ประกอบกิจการมา เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง โดยบริษทัฯไดส้นบัสนุนบ่อ
บาํบดันํ้ าเสียในเขตอุตสาหกรรมฟอกหนัง กม.34 เพ่ือให้มีการดาํเนินการอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมตามกฎหมายทุกประการ
ถึงแมจ้ะมีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการก็ตาม บริษทัฯ ก็ยินดีให้การสนับสนุนอยา่งเต็มใจ ซ่ึงสมาชิกในกลุ่มก็เห็นว่ากิจการ
บาํบดันํ้าเสียเป็นส่ิงสาํคญัยิง่ในธุรกิจน้ี   

 นอกจากน้ีเพ่ือเป็นการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัโดยไดน้าํหลกั CG Code (Corporate 
Governance Code) หลกัปฏิบัติท่ี 1 มาปฏิบัติ โดยคณะกรรมการบริหารไดต้ะหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของ
องค์กรท่ีสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างย ัง่ยืน โดยไดมี้มติในการประชุมคณะกรรมการบริหาร คร้ังท่ี 11/2562 เม่ือวนัท่ี 29 
พฤษภาคม 2562  ไดใ้ห้นโยบายคาํนึงถึงความปลอดภยัของสังคมและส่ิงแวดลอ้มและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดย 
อนุมติัให้บริษทัไดส้มคัรเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอยา่งย ัง่ยืน 
(CSR-DIW) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใตโ้ครงการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมีหลกัความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 7 ขอ้ ดงัน้ี 
 1. หลกัการความรับผดิชอบท่ีตรวจสอบได ้(Accountability) 
 2. หลกัการความโปร่งใส (Transparency) 
 3. หลกัการปฏิบติัอยา่งมีจริยธรรม (Ethical behavior) 
 4. หลกัการยอมรับถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Respect for Stakeholder interests) 
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 5. หลกัการเคารพต่อหลกันิติธรรม (Respect for the rule of law) 
 6. หลกัการเคารพต่อแนวปฏิบติัสากล (Respect for international norms of behavior) 
 7. หลกัการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน (Respect for human rights) 

 ซ่ึงการเขา้ร่วมโครงการดงักล่าวจะส่งผลให้เกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัองคก์รสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอยา่งมัน่คง 
และ ร่วมกนักบัชุมชนไดอ้ยา่งมีความสุขและยัง่ยนืโดยโครงการดงักล่าวบริษทัไดร่้วมดาํเนินกิจกรรมเสร็จส้ินแลว้เม่ือเดือน
กนัยายน 2562 ท่ีผา่นมา  

 
บริษัทได้รับรางวลัเกยีรตยิศ CSR-DIW Award 2019 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมือ่วนัที่ 23 กนัยายน 2562 

 

 

 
ผู้บริหารรับมอบโล่รางวัล CSR-DIW ประจําปี 2562 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมือ่ 23 กนัยายน 2562 
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 นอกจากน้ีบริษทัยงัไดเ้คยเขา้ร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ท่ีจดัโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม เพ่ือใหส้ถานประกอบการมีความรู้เชิงลึกในการบริหารจดัการการผลิตเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม และสามารถนาํไปประ
ยุตใช้ให้เกิดผลในทางปฎิบัติได้ ในการน้ีบริษัทฯได้รับใบรับรองในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจากปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรมดว้ย 

 

  

 ด้านการศึกษา: บริษทัฯ ตระหนักดีว่าเด็กและเยาวชนคือรากฐานสําคญัในการสร้างความเจริญกา้วหน้าให้กบั
ประเทศ บริษทัฯ จึงไดด้าํเนินโครงการพฒันาเยาวชนและส่งเสริมการศึกษาท่ีหลากหลายดงัน้ี  

ผู้บริหารเป็นตวัแทนมอบทุนการศึกษากองทุนร้อยโรงงาน ร้อยดวงใจ หน่ึงโรงเรียน เมือ่ 4 กมุภาพนัธ์ 2563 
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มอบอุปกรณ์กฬีาให้กบัโรงเรียนวดัราษฎร์โพธ์ิทอง                   มอบส่ิงของต่าง ๆ เน่ืองในวันเดก็แห่งชาติปี 2563 

         

 ด้านส่งเสริมพฒันาและสนับสนุนชุมชน:  บริษทัฯ สนบัสนุนการทาํกิจกรรมสาธารณประโยชน์และกิจกรรมสร้างสรรค์
สังคม ทั้งการจดักิจกรรมการมีส่วนร่วมกนัของประชาชนท่ีอยูใ่กลเ้คียง เพ่ือสร้างความเขา้ใจต่อบริษทัฯ และส่งเสริม
ความสัมพนัธ์กบัชุมชนโดยจดัใหมี้การพบปะพดูคุย ปรึกษาหารือ และรับฟังความเห็นของชุมชน การใหค้วามรู้ดา้นต่าง 
ๆ รวมถึงเปิดบา้นใหชุ้มชนเขา้เยีย่มชม เพ่ือสร้างความมัน่ใจในการดาํเนินการของบริษทัฯ 

 การส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานร่วมทํากจิกรรมเพื่อสังคม:  บริษทัฯ ยึดถือและเห็นความสาํคญั คือการเปิดโอกาส
ใหผู้บ้ริหารและพนกังานมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์และโครงการเพ่ือสังคมดา้นต่างๆ ท่ีตอบแทนในส่ิงท่ี
ดีงามสู่สังคมอยา่งจริงจงั โดยในปี 2563 น้ี บริษทัฯ ไดมี้การดาํเนินการกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ดงัต่อไปน้ี 

- การร่วมทาํบุญสังฆทาน:  ทุก ๆ 3 เดือน บริษัทจัดให้มีการทาํบุญตกับาตรสังฆทาน ขา้วสาร อาหารแห้ง โดยให้
ผูบ้ริหารผูจ้ดัการ และพนักงานเขา้ร่วมทาํบุญตกับาตรโดยพร้อมเพียงกัน เพ่ือสร้างขวญัและกาํลงัใจ ความร่วมมือ
ร่วมกนั  

ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานร่วมทาํบุญตกับาตร 
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- การร่วมบริจาคโลหิตกบัสภากาชาดไทย:  เพ่ือนาํไปให้กบัผูป่้วยท่ีตอ้งการ โดยร่วมมือกบัทางโรงพยาบาลสมุทรปราการ 
จดัใหมี้การบริจาคโลหิตท่ีบริษทัฯ ทุก ๆ 3 เดือน ปีละ 4 คร้ัง โดยมีผูบ้ริหาร, ผูจ้ดัการ และ พนกังานร่วมทาํกิจกรรม                                           

ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานร่วมบริจาคโลหิต 

 
 

             
  

 ด้านเจ้าหนีเ้งินกู้ยมื: บริษทัฯตระหนกัเป็นอยา่งดีถึงบทบาทและความสาํคญัของเจา้หน้ีเงินกูย้มืในฐานะผูส้นบัสนุนทาง
การเงินท่ีสําคญัของบริษทัฯ บริษทัฯจึงยึดถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดในการปฏิบติัตามเง่ือนไขการกูย้ืมเงินต่างๆท่ีตกลง
ร่วมกนัระหวา่งเจา้หน้ีเงินกูย้ืมและบริษทัฯ เช่นการนาํเงินกูย้ืมไปใชใ้ห้ตรงกบัวตัถุประสงคก์ารกูย้ืมเงิน การจ่ายชาํระ
เงินตน้และดอกเบ้ียตามงวดการจ่ายชาํระเงิน รวมทั้งการปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 ด้านคู่ค้า: บริษทัฯตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสําคญัของคู่คา้ของบริษทัฯในการช่วยสนับสนุนและผลกัดนัให้การ
ดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯเป็นไปดว้ยความสะดวกราบร่ืน บริษทัฯจึงปฏิบติัต่อคู่คา้ของบริษทัฯดว้ยความเป็นธรรม ตาม
เง่ือนไขทางการคา้ท่ีตกลงร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด  

ผลการสํารวจข้อมูลความพงึพอใจของคู่ค้า 

รายช่ือลูกค้า 
ระดบัความพงึพอใจ 

85-100  
มากทีสุ่ด 

70-84.99 
มาก 

55-69.99 
ปานกลาง 

40-54.99 
น้อย 

20-39.99 
น้อยทีสุ่ด 

ในประเทศ      
ต่างประเทศ      
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 ด้านลูกค้า: บริษทัฯ ตระหนกัเป็นอยา่งดีถึงความสาํคญัของลูกคา้และมัน่ใจวา่เง่ือนไขทางการคา้ต่างๆ เป็นไป ดว้ยความ
เป็นธรรม ตามมาตรฐานการคา้โดยทัว่ไป โดยบริษทัมีความมุ่งมัน่ในการจาํหน่ายสินคา้และให้บริการกบัลูกคา้มาก 
ดงันั้นเราตอ้งไม่หยดุท่ีจะพฒันาความสัมพนัธ์ท่ีแนบแน่นและจริงใจกบัลูกคา้ของเราทุกระดบั โดยมีการสาํรวจความพึง
พอใจของลกูคา้ Scale 5 ระดบัดงัน้ี 

ผลการสํารวจข้อมูลความพงึพอใจของลูกค้า 

รายช่ือลูกค้า 
ระดบัความพงึพอใจ 

85-100  
มากทีสุ่ด 

70-84.99 
มาก 

55-69.99 
ปานกลาง 

40-54.99 
น้อย 

20-39.99 
น้อยทีสุ่ด 

บริษทั ทีเอสเทค (ประเทศไทย) จาํกดั      
บริษทั เอนเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จาํกดั      
บริษทั โนโซมิ เอนเตอร์ไพร์ส จาํกดั      
บริษทั ซีเอสอินดสัตร่ี จาํกดั      
บริษทั ดาํรงศิลป์ ออโตโมทีฟ จาํกดั      

 ด้านคู่แข่งขัน: บริษทัฯดาํเนินธุรกิจโดยยดึถือกรอบการแข่งขนัทางการคา้ท่ีเป็นธรรม โดยมุ่งเนน้การพฒันาศกัยภาพการ
แข่งขนัทางการคา้ดว้ยการพฒันาศกัยภาพและคุณภาพของสินคา้และ การให้บริการ และไม่มีนโยบายท่ีจะทาํลายคู่แข่ง
ดว้ยการพดูพาดพึงกล่าวร้ายหรือดาํเนินการใดๆท่ีไม่สุจริตท่ีเป็นการทาํลายคู่แข่งของบริษทัฯ 

 ด้านหุ้นส่วนทางธุรกิจ: บริษทัฯ ตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสําคญัของหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษทัฯในการท่ีช่วย
สนบัสนุนและผลกัดนัใหก้ารดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯสามารถเจริญเติบโตและบรรลุเป้าทางธุรกิจท่ีกาํหนดไวไ้ด ้บริษทั
จึงปฏิบติัต่อหุน้ส่วนทางธุรกิจของบริษทัฯโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมของทั้งสองฝ่าย และปฏิบติัตามเง่ือนไข
ขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีตกลงร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด 

 ด้านหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกาํกบัดูแลอืน่ๆที่เกีย่วข้อง: บริษทัฯตระหนกัเป็นอยา่งดีถึงบทบาท หนา้ท่ีและความ
รับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีมีต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ บริษทัฯมีความตั้งใจและให้
ความร่วมมือในการปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั รวมทั้งกฎหมายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ  

 

ความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษัท กรีน เพาเวอร์ 2 จํากดั (บริษัทย่อย) 

 สาํนกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัสระแกว้ จดัโครงการอบรมให้ความรู้กฏหมายคุม้ครองแรงงาน
และกฎหมายความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานแก่นายจา้ง ลูกจา้ง และผูเ้ก่ียวขอ้ง “บริษทัยอ่ย” 
บริษทั กรีนเพาเวอร์ 2 จาํกดั ไดผ้า่นหลกัเกณฑก์ารประเมินโครงการรณรงคเ์ร่งรัดการตรวจและพฒันาระบบการบริหารและ
การจดัการดา้นความปลอดภยั 
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ผู้บริหารบริษัทย่อย (บริษัท กรีนเพาเวอร์ 2 จํากดั) รับมอบเกยีรตบิัตรโครงการรณรงค์เร่งรัดการตรวจและพฒันาระบบการ
บริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมฯ เมื่อ 16 กนัยายน 2562 

 

 

มอบเงินเพือ่กจิกรรมวนัเดก็ ให้นักเรียน รร.หนองไทร ณ 11 ม.ค. 2563 

                       
 

   กจิกรรมร่วมรณรงค์ป้องกนัไข้เลอืดออกกบั รพ.สต.หนองไทร และผู้นําชุมชน ภายในชุมชนหนองไทร ณ 30 ก.ย. 2563 
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ร่วมปรับปรุงและซ่อมระบบไฟส่องสว่างทางเข้าหมู่บ้าน ณ 22 ม.ิย. 2563 

                              
ช่วยพ่นฆ่าเช้ือโรคป้องกนัโควดิ19 ในชุมชนหมู่ 4    บริจาคไข่ไก่ให้ ผญ.บ้านหมู่4 และหมู่14 เพือ่มอบต่อ 
และหมู่ 14  ต.ศาลาลาํดวน ณ 16 เม.ย. 2563              ชาวบ้านทีไ่ด้รับผลกระทบจากโควดิ-19 ณ 6-8 พ.ค. 2563 

                                            

                          GP2 เป็นประฐานทอดกฐินวดัหนองไทร ณ 10 ต.ค. 2563 
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     การต่อต้านการทุจริต 

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 

บทนํา 
บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)   (“บริษทั”  หรือ  “CWT”) มุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินธุรกิจดว้ยความ

ซ่ือสัตยสุ์จริต  โปร่งใส  ยึดมัน่ในคุณธรรม   มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ    ทั้งไม่สนบัสนุนการทุจริตและ
คอร์รัปชัน่  ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ  ดว้ยตระหนกัดีถึงภยัร้ายแรงของการคอร์รัปชัน่ท่ีทาํลาย  การแข่งขนัอยา่งเสรี
และเป็นธรรม ทั้งยงัก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม  คณะกรรมการบริษทัฯ  จึงเห็นเป็นการสมควร
ท่ีจะกาํหนด “ นโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่” เป็นลายลกัษณ์อกัษร   เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางการปฏิบติัในการ
ดาํเนินการของบริษทัฯ ใหก้รรมการ   ผูบ้ริหาร และ พนกังาน ทุกคนยดึถือปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด ดงัต่อไปน้ี 
วตัถุประสงค์ 
 เพ่ือแสดงให้เห็นวา่ บริษทัมีนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่อยา่งส้ินเชิง เพ่ือกาํหนดกฎเกณฑ์ และแนวทางปฏิบติั
เพ่ือป้องกนัมิให้บริษทั พนกังานของบริษทั ตลอดจนบุคคลอ่ืน (เช่น บุคคลท่ีสาม) ท่ีตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบั CWT  
ฝ่าฝืนกฎหมายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ รวมถึงกาํหนดขั้นตอนการสอบทาน และการกาํกบัดูแล เพ่ือให้มัน่ใจวา่มีการปฏิบติั
ตามนโยบายฉบบัน้ี 
 
การคอร์รัปช่ัน  
 การคอร์รัปชั่น(Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ การให้คาํมั่น
สัญญา การให้ การรับหรือการเรียกร้องผลประโยชน์เพ่ือเป็นส่ิงจูงใจ (เช่น เงิน ของกาํนัล เงินให้กูย้ืม รางวลั ค่าตอบแทน 
การเล้ียงรับรอง หรือผลประโยชน์อ่ืน) เพ่ือให้บุคคลกระทาํอย่างหน่ึง อย่างใดท่ีผิดกฎหมาย หรือขดัต่อศีลธรรมอนัดี 
ตลอดจนการใชอ้าํนาจท่ีไดม้าโดยตาํแหน่ง หนา้ท่ี และ/หรือการใชข้อ้มูลท่ีไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีการงานของบริษทัไป
กระทาํการใดๆท่ีเป็นการเอ้ือประโยชน์ให้กบัตนเอง และ/หรือผูอ่ื้น เพ่ือให้ไดม้าซ่ึง เงิน ทรัพยสิ์น ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่
เหมาะสมทางธุรกิจ หรือผลประโยชน์ใดโดยมิชอบแก่ตนเอง และ/หรือผูอ่ื้นทั้งทางตรงและทางออ้ม รวมถึงการกระทาํใดๆ 
ท่ีขดัหรือแยง้กบัหลกัจริยธรรม ยกเวน้แต่เป็นกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ทอ้งถ่ิน หรือจารีตทางการคา้ใหก้ระทาํได ้
ขอบเขต 
 ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และเจา้หน้าท่ีทุกคน (รวมเรียกว่า “พนักงาน”)   ของบริษทัดาํเนินการหรือยอมรับการ
คอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ ทั้งทางตรง หรือทางออ้ม โดยครอบคลุมธุรกิจในทุกประเทศ และทุกหน่วยงานท่ีเก่ียว ขอ้งบริษทั
คาดหวงัใหต้วัแทน และตวักลางทางธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้ง หรือกระทาํในนามบริษทัปฏิบติัตามนโยบายฉบบัน้ี 
หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. คณะกรรมการบริษทัฯ มีหน้าท่ีพิจารณาและอนุมติันโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ และสนับสนุนการ
ต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่โดยมอบหมายใหฝ่้ายจดัการนาํเอามาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ไปปฏิบติั 

2. คณะกรรมการบริหารจดัการความเส่ียง มีหนา้ท่ีประเมินความเส่ียงของธุรกิจ เพ่ือระบุถึงการดาํเนินงานท่ีมีความ
เส่ียงว่าอาจมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่กาํหนดแนวทางในการดาํเนินการเพ่ือป้องกนัและ ลดความ
เส่ียง ทั้งมีการติดตามและประเมินผล 

3. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ท่ีสอบทานความครบถว้นเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (Internal Control) ทั้ง
รายงานคณะกรรมการบริษทัฯ หากตรวจสอบพบหรือมีขอ้สงสัยวา่มีการทุจริต ซ่ึงจะทาํใหบ้ริษทัฯ ประเมินไดว้า่
ขอ้กาํหนดต่างๆ ท่ีไดด้าํเนินการไปแลว้นั้นบรรลุผลสาํเร็จมากนอ้ยเพียงใด 
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4. ผูจ้ดัการมีหน้าท่ีดาํเนินการให้มีระบบท่ีส่งเสริมนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ เพ่ือส่ือสารไปยงัพนักงาน
และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ให้ไดรั้บการเสริมสร้างจิตสาํนึก ทั้งมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการต่อตา้นการทุจริต
คอร์รัปชัน่ 

นโยบายและแนวทางปฏิบัติ 

แนวทางการปฏิบัตกิารต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 
1.  กรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทัฯ ตอ้งปฏิบัติตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่นและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด ดงัต่อไปน้ี 

1.1 ไม่เรียกรับและจ่ายสินบนกบับุคคลอ่ืนใด ท่ีตนไดเ้ขา้ไปติดต่องานกบัหน่วยงานราชการ เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงประโยชน์
ในทางมิชอบ 
1.2 ละเวน้การรับของขวญั การเล้ียงรับรอง หรือเงินสนับสนุนจากลูกคา้ หรือคู่คา้ท่ีมีมูลค่าสูงเกินความจาํเป็นหากมี
ความจาํเป็นตอ้งรับของขวญัในโอกาสตามประเพณีนิยม ท่ีมีมูลค่าเกินกว่าท่ีกาํหนดไวใ้นจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
บริษทัฯ ใหพ้นกังานรายงานใหบ้ริษทัฯ ทราบและนาํส่งบริษทัฯ ต่อไป 
1.3 บริษทัฯ จดัให้มีระบบการควบคุมภายในป้องกนัมิให้มีการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยมีระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
กาํหนดขั้นตอนการปฏิบติังาน ผูมี้อาํนาจในการอนุมติัจ่ายเงินและวงเงินท่ีรับผิดชอบตอ้งเป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบั
บริษทัฯ โดยตอ้งมีเอกสารหลกัฐานท่ีชดัเจน 
1.4 พนกังานตอ้งไม่ละเลยหรือเพิกเฉย หากพบเห็นการกระทาํท่ีทุจริตคอร์รัปชัน่ หรือส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีมี
ผลกระทบต่อบริษทัฯ ตอ้งแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชาและกรรมการผูอ้าํนวยการทราบทนัที หรือแจง้ผ่านช่องทางการแจง้
เบาะแสตามท่ีได ้กาํหนดไวใ้นนโยบายน้ี ซ่ึงพนกังานและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งท่ีแจง้เบาะแสการกระทาํทุจริตคอร์รัปชัน่
จะไดรั้บการคุม้ครองจากบริษทัฯ 

2.  เพ่ือให้เกิดความชดัเจนในการดาํเนินการในเร่ืองท่ีมีความเส่ียงสูงกบัการเกิดการคอร์รัปชัน่พนกังานของ CWT ทุกระดบั
ตอ้งปฏิบติัดว้ยความระมดัระวงัในเร่ืองท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 2.1 ถึงขอ้ 2.4 ดงัต่อไปน้ี 

2.1 การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงินส่ิงของ และ/หรือการ
เขา้ร่วมกิจกรรม ตลอดจนการส่งเสริมให้พนกังานเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษทัเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงความ
ไดเ้ปรียบทางธุรกิจการคา้ ทั้งน้ี ไม่รวมถึงการท่ีพนกังานเขา้ร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล แต่ จะต้องไม่แอบ
อา้งความเป็นพนักงาน หรือนาํทรัพยสิ์น อุปกรณ์ เคร่ืองมือใดๆ ของบริษทัไปใชเ้พ่ือประโยชน์ในการดาํเนินการใดๆ 
ในทางการเมือง CWT มีนโยบายดาํเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมืองหรือนักการเมืองมืออาชีพท่ีสังกดั
พรรคการเมืองพรรคใดพรรคหน่ึง บริษทัจะไม่สนบัสนุนทางการเงินหรือส่ิงของใหแ้ก่พรรคการเมือง นกัการเมือง หรือ
ผูส้มคัรรับเลือกทางการเมืองใดๆ ไปเพ่ือเป็นการช่วยเหลือทางการเมืองตามความหมายในวรรคแรก โดยมีวตัถุประสงค์
เพ่ือเอ้ือประโยชน์ทางธุรกิจใหก้บับริษทั 
2.2 การบริจาคเพ่ือการกุศล อาจทาํใหเ้กิดความเส่ียงต่อบริษทั   เน่ืองจากกิจกรรมดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัการใชจ่้ายเงินโดย
ไม่มีผลตอบแทนท่ีมีตวัตน และอาจจะใชเ้ป็นขอ้อา้งหรือเส้นทางสําหรับการคอร์รัปชัน่ และเพื่อไม่ให้การบริจาคเพ่ือ
การกุศลมีวตัถุประสงคแ์อบแฝง CWTจึงกาํหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการบริจาคเพ่ือการกุศล กระบวนการ
สอบทาน และรายละเอียดการควบคุมไวด้งัต่อไปน้ี 
  - การบริจาคนั้นตอ้งพิสูจน์ไดว้า่มีกิจกรรมตามโครงการเพ่ือการกุศลดงักล่าวจริง และมีการดาํเนินการเพื่อสนบัสนุนให้
วตัถุประสงค์ของโครงการประสบผลสําเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริงหรือเพ่ือเป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องการดาํเนินงานดว้ยความรับผดิชอบต่อสังคม  



 

150 
 

  - การบริจาคนั้นตอ้งพิสูจน์ไดว้่าเป็นไปเพ่ือการกุศลดงักล่าวไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กบั
บุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเวน้ การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมปฏิบัติทัว่ไป เช่น การติดตราสัญญลกัษณ์ 
(Logo) การประกาศรายช่ือCWT ณ สถานท่ีจดังาน หรือในส่ือเพ่ือการประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ 
2.3 เงินสนบัสนุนเป็นวิธีการประชาสัมพนัธ์ทางธุรกิจของบริษทัทางหน่ึง ซ่ึงแตกต่างจากการบริจาค เพ่ือการกุศล โดย
อาจกระทาํไดโ้ดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือธุรกิจ ตราสินคา้ หรือช่ือเสียงของบริษทั ซ่ึงมีความเส่ียงอยูเ่น่ืองจากเป็นการจ่ายเงิน
สาํหรับการบริการหรือผลประโยชน์ท่ียากต่อการวดัผลและติดตามเงินสนบัสนุน ยงัอาจถูกเช่ือมโยงไปเก่ียวกบัการติด
สินบน CWTจึงกาํหนดนโยบายและหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัเงินสนบัสนุนกระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุม
ไวด้งัต่อไปน้ี 
  - เงินสนบัสนุนนั้นตอ้งพิสูจน์ไดว้า่ผูข้อเงินสนบัสนุนไดท้าํกิจกรรมตามโครงการดงักล่าวจริงและเป็นการดาํเนินการ
เพ่ือสนับสนุนให้วตัถุประสงคข์องโครงการประสบผลสําเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอยา่งแทจ้ริง หรือเพ่ือ
เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการดาํเนินงานดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม 
  - เงินสนบัสนุนนั้นตอ้งพิสูจน์ไดว้า่การให้เงินสนบัสนุนหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีสามารถคาํนวณเป็นตวัเงินได ้เช่น การ
ให้ท่ีพกัและอาหาร เป็นตน้ ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กบับุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเวน้ 
การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทัว่ไป 
  - ในการเป็นผูใ้ห้เงินสนับสนุน จะตอ้งทาํจดัทาํใบบนัทึกคาํขอระบุช่ือผูรั้บเงินสนับสนุนและวตัถุประสงค์ของการ
สนับสนุนพร้อมแนบเอกสารประกอบทั้ งหมดเสนอให้ผูมี้อาํนาจอนุมติัของบริษทัพิจารณาอนุมติัตามระดบัอาํนาจ
อนุมติัของบริษทั 
2.4 ของขวญั ค่าบริการตอ้นรับ และค่าใชจ่้ายอ่ืน บริษทัตระหนกัดีวา่การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี กบัพนัธมิตรทางธุรกิจ
เป็นส่ิงท่ีสาํคญัท่ีจะนาํมาซ่ึงความสาํเร็จอยา่งต่อเน่ืองของบริษทั พนกังานสามารถให ้หรือรับของขวญั(Gifts) และ/หรือ 
ค่าบริการตอ้นรับ (Hospitality) และ/หรือในรูปค่าใช้จ่ายอ่ืน (Others) แก่/จากบุคคลใดๆ ได้ หากเขา้เง่ือนไขทุกข้อ 
ดงัต่อไปน้ี 
  - ไม่เป็นการกระทาํโดยตั้งใจ เพ่ือครอบงาํ ชกันาํ หรือตอบแทนบุคคลใดๆ เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงความไดเ้ปรียบใดๆ ผา่นการ
กระทาํไม่เหมาะสม หรือเป็นการแลกเปล่ียนอยา่งชดัเจนหรือแอบแฝงเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงการช่วยเหลือหรือผลประโยชน์ 
  - เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
  - เป็นการใหใ้นนามบริษทั ไม่ใช่ในนามของพนกังาน 
  - ไม่เป็นของขวญัท่ีอยูใ่นรูปของเงินสดหรือส่ิงเทียบเท่าเงินสด (เช่น บตัรของขวญั หรือบตัรกาํนลั) 
  - เหมาะสมกบัสถานการณ์ เช่น การให้ของขวญัเล็กๆ นอ้ยๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ตรุษจีน หรือปีใหม่ ซ่ึงถือเป็น
ธรรมเนียมปกติ 
- ประเภทและมูลค่ามีความเหมาะสม และมอบให้ถูกตอ้งตามกาลเทศะ เช่นในกรณีท่ีบริษทัอยู่ระหว่างจดัให้มีการ
ประกวดราคาพนกังานจะตอ้งไม่รับของขวญัหรือค่าบริการตอ้นรับจากบริษทัท่ีเขา้ร่วมการประกวดราคานั้นๆ 
- เป็นการใหอ้ยา่งเปิดเผย ไม่ปกปิด 

การประเมนิความเส่ียง 
 ผูบ้ริหารของบริษทัจะตอ้งจดัใหมี้การประเมินความเส่ียงดว้ยตนเอง ซ่ึงครอบคลุมความเส่ียงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือการคอร์รัปชัน่อยา่งสมํ่าเสมอ และทบทวนมาตรการจดัการความเส่ียงท่ีใชอ้ยูใ่หมี้ความเหมาะสมท่ีจะป้องกนัความเส่ียง
ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้
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ทรัพยากรบุคคล 
 บริษทัจะนาํนโยบายฉบบัน้ีมาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงในการบริหารงานบุคลากรของบริษทั ซ่ึงรวมถึงการสรรหา การ
ฝึกอบรม การประเมินผลงาน การใหค้่าตอบแทนและการเล่ือนตาํแหน่ง 

การอบรมและการส่ือสาร 
พนักงาน  :  บริษทัฯ จดัให้มีการอบรมแก่พนักงาน เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกบันโยบายและแนวทางปฏิบติัในการต่อตา้นการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น และส่งเสริมให้พนักงานมีความซ่ือสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าท่ี และความ
รับผดิชอบ   รวมถึงการจดัใหมี้การอบรมใหก้บัผูบ้ริหารเพ่ือใหต้ระหนึกถึงความสาํคญัของนโยบายฉบบัน้ี  
ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจําหน่ายสินค้า/ผู้ให้บริการ และบุคคลอื่นที่เกีย่วข้อง  :  บริษทัจะส่ือสารนโยบายต่อตา้นการ
คอร์รัปชั่นให้แก่ตวัแทน ตวักลางทางธุรกิจ ผูจ้ัดจาํหน่ายสินคา้  หรือผูใ้ห้ บริการ  ตลอดจนบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งทราบ   
ตั้งแต่เร่ิมตน้ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจและในภายหลงัตามความเหมาะสม ทั้งน้ี บริษทัสนบัสนุนใหต้วัแทน ตวักลางทางธุรกิจ 
ผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้/ผูใ้หบ้ริการ และบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งยดึมัน่ในมาตรฐานการรับผดิชอบต่อสังคมเช่นเดียวกบับริษทั 

การกาํกบัตดิตามและสอบทาน 
 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการของบริษทัจะทบทวนนโยบายฉบบัน้ี และเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั หากมีการเปล่ียนแปลง รวมทั้งกาํกบั และติดตามการนาํนโยบายฉบบัน้ีไปปฏิบติัและ
ใหค้าํแนะนาํต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ี หากตอ้งมีการปรับปรุงใดๆ ตอ้งดาํเนินการโดยเร็วท่ีสุด 

กระบวนการลงโทษ 
 ผูท่ี้กระทาํการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ จะมีโทษตามระเบียบวา่ดว้ยวินยั
พนกังานของบริษทั และ/หรือขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
  คณะกรรมการบริษทัฯ จดัมีแนวทางดาํเนินการท่ีชดัเจนกบัผูท่ี้ประสงคจ์ะแจง้เบาะแส หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียผา่นทาง 
เวป็ไซด ์หรือแผนกบุคคล หรือรายงานตรงต่อผูบ้ริหารบริษทัฯ ซ่ึงหากเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานระดบับริหารจะถูก
นาํเสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ สั่งการใหพิ้จารณา 

เร่ืองทีรั่บแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน 
1. การกระทาํท่ีทุจริตท่ีเก่ียวกบัองคก์ร 
2. การกระทาํท่ีผิดขั้นตอนตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หรือมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ท่ีอาจจะเป็น
ช่องทางในการทุจริต ความผดิปกติของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง 
3. การกระทาํท่ีทาํใหบ้ริษทัฯ เสียผลประโยชน์ หรือกระทบต่อช่ือเสียงของบริษทัฯ 
4. การกระทาํท่ีผดิกฎหมาย ผดิศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทัฯ 
5. การรายงานสถานะทางการเงินท่ีไม่ถกูตอ้งและไม่โปร่งใส 

 ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริต 
         พนกังาน หรือผูร้้องเรียน ตอ้งระบุรายละเอียดของเร่ืองท่ีแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการทุจริต พร้อม
ช่ือ-นามสกลุ และหมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได ้และส่งมาตามท่ีอยูข่องบริษทัฯ 

 มาตรการคุ้มครองและรักษาความลบั  
 บริษทัฯ ให้การคุม้ครองสิทธิของผูร้้องเรียนและผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีกระทาํโดยเจตนาสุจริต โดยจะปกปิดช่ือ ท่ีอยู ่หรือ
ขอ้มูลใดๆ ไวเ้ป็นความลบั โดยห้ามมิให้มีการเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลอ่ืนท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นการเปิดเผยตาม
หนา้ท่ีท่ีกฎหมายกาํหนด 
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 นโยบายการจัดการให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
 ตามท่ีไดมี้การประกาศใชพ้ระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลบงัคบัใชท้ั้งฉบบัในวนัท่ี 28 
พฤษภาคม 2563 บริษัทได้พิจารณาหลกัการของกฎหมายขา้งตน้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติในการประชุมคร้ังท่ี 
20/2563 เม่ือ 20 กรกฎาคม 2563 แต่งตั้งใหฝ่้ายทรัพยากรบุคคลของบริษทัรับผดิชอบในเร่ืองดงักล่าว ดงัน้ี 

1. เป็นผูต้รวจสอบรายละเอียดของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัไดมี้การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย สอบทานและ
วเิคราะห์วตัถุประสงคแ์ละฐานกฎหมายท่ีทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตาม
วตัถุประสงค์นั้นต่อไปได ้รวมถึงตรวจสอบวิธีการและระยะเวลาในการเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคล การส่งต่อ
ขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัภายนอกองค์กร การส่งออกขอ้มูลไปยงัต่างประเทศ โดยให้เก็บรวบรวมจากทุกแผนก
ภายในบริษทัเพ่ือวิเคราะห์และจดัทาํ Data Inventory, Data Flow Diagram, Record of Data Processing ให้เป็นไป
ตามกฎหมายต่อไป 

2. เป็นผูป้ระเมินผลกระทบทางกฎหมายจากกระบวนการทาํงานของหน่วยงานต่างๆตั้งแต่การออกแบบวิธีการ
ดาํเนินงาน ผลิตภณัฑ์หรือบริการทั้ งท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั และท่ีจะดาํเนินการใหม่เพ่ิมเติม รวมทั้ งวิเคราะห์ว่าการ
ดาํเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในปัจจุบันของบริษัทฯ เป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้น
กฎหมายขอ้มูลคุม้ครองส่วนบุคคลหรือไม่ อยา่งไร และจดัทาํแผนงานในการปิดประเดน็ท่ีไม่เป็นไปตามกฎหมาย
และจดัใหมี้มาตรการ หรือมาตรฐานรองรับในการดาํเนินการ โดยใหจ้ดัทาํเป็นรายงานนาํเสนอต่อคณะกรรมการ 

3. เป็นผูด้าํเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้ งภายในบริษัท ภายนอกบริษัท และในต่างประเทศ เพ่ือ
ดาํเนินการปรับปรุงนโยบาย เอกสารภายใน สัญญา และขอ้กาํหนดต่างๆ เพ่ือให้การเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัฯ เป็นไปตามกฎหมาย โดยเฉพาะการขอความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 
รวมถึงการดาํเนินการตามแผนงานท่ีได้จัดทาํไวใ้นขอ้ 1. และขอ้. 2 ได้แก่ การดาํเนินการเพ่ือปิดช่องว่างทาง
กฎหมายโดยจดัทาํเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น 
การจัดทาํนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล การจดัทาํเอกสารแจ้งเตือนขอ้มูลส่วนบุคคล การจัดทาํตวัอย่าง
หนงัสือให้ความยินยอม การจดัทาํมาตรฐานสัญญาการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล การกาํหนดช่องทางการใช้
สิทธ์ิถอนความยนิยอม และการประชาสัมพนัธ์ใหเ้จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลรับทราบเป็นตน้ 

4. เป็นผูด้าํเนินการจดัเตรียมส่ือประชาสัมพนัธ์ และจดัหลกัสูตรซกัซอ้มความเขา้ใจและจดัการอบรมใหค้วามรู้ความ
เขา้ใจพนกังานและหน่วยงานต่างๆทั้งภายนอกและภายในท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหป้ฏิบติัตามกฎหมายไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

5. เป็นเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เพ่ือควบคุมและดูแล รายงาน รวมถึงให้คาํแนะนาํบริษทัฯ ให้ดาํเนินการ
เป็นไปตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลต่อไป รวมถึงดาํเนินการจดัการความเส่ียงดา้นต่างๆ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย 

6. ให้ รายงานความคืบหน้าของการทาํงานให้กบัคณะกรรมการทราบเป็นระยะ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ 
เพ่ือใหค้ณะกรรมการสั่งการต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

153 
 

     การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
  
 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2559 คร้ังท่ี 6/2559 ไดแ้ต่งตั้งให้   บริษทั ที.เค.
แอคเคาน์ต้ิง โซลูชัน่ จาํกดั  ปฎิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทัตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 เป็นตน้ไปจนกวา่จะมีการ
เปล่ียนแปลง   ทั้งน้ี บริษทั ที.เค.แอคเคาน์ต้ิง โซลูชัน่ จาํกดั  ไดม้อบหมายให้ นางทศันีย ์สอนเพช็ร ตาํแหน่งผูจ้ดัการฝ่าย
ตรวจสอบภายใน บริษทั ที.เค.แอคเคาน์ต้ิง โซลูชัน่ จาํกดั   เป็นผูรั้บผดิชอบหลกัในการปฎิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายในของ
บริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคุณสมบติัของ บริษทั ที.เค.แอคเคาน์ต้ิง โซลูชัน่ จาํกดั  และนางทศันีย ์สอน
เพช็ร  แลว้เห็นวา่ มีความเหมาะสมเพียงพอกบัการปฎิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว เน่ืองจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ใน
การปฎิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน มาเป็นระยะ 15 ปี  และเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับการ
ปฎิบติังานดา้นตรวจสอบ ตามท่ีกล่าวในเอกสารแนบท่ี 3 

ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้าํรงตาํแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ
บริษทัจะตอ้งผ่านการอนุมติั หรือไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติของผูด้าํรงตาํแหน่ง
หวัหนา้งานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3                                   

ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดร่้วมกนัประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหาร
เก่ียวกบัการจดัให้มีระบบการควบคุมภายในอยา่งมีประสิทธิภาพเพียงพอ และเหมาะสมสําหรับการดาํเนินงานในปี 2563  
แลว้สรุปไดว้่า จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษทัในดา้นต่างๆ 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดลอ้ม  การ
บริหารความเส่ียง  การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร  ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล  และระบบการติดตาม  

คณะกรรมการบริษทัเห็นว่า บริษทัและบริษทัย่อย มีระบบการควบคุมภายในและการติดตามควบคุมดูแลการ
ดาํเนินงานเพียงพอและเหมาะสมแลว้ท่ีจะช่วยลดความเส่ียงในการทาํธุรกิจ สามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทั
ยอ่ยจากการสูญหาย หรือนาํไปใชโ้ดยบุคคลท่ีไม่มีอาํนาจหน้าท่ี และช่วยให้รายงานทางการเงินของบริษทัมีความถูกตอ้ง
น่าเช่ือถือ นอกจากน้ีบริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัแก่ระบบการควบคุมภายในทั้งในระดบับริหารและระดบัปฏิบติังาน  โดยมีฝ่าย
ตรวจสอบภายในซ่ึงรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกลไกหลกัในการสร้างเสริมระบบการควบคุมภายในและ
ตรวจสอบภายใน  รวมทั้งติดตามใหมี้การปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีพบจากการตรวจสอบเพ่ือลดความเส่ียงในการดาํเนิน
ธุรกิจ  และกลไกหลกัท่ีสําคญัอีกประการหน่ึงคือบริษัทได้จัดให้มีการกาํหนดภาระหน้าท่ีของฝ่ายปฏิบัติการและของ
ผูบ้ริหารไวอ้ยา่งชดัเจน มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีของผูป้ฏิบติังานและผูติ้ดตามประเมินผลออกจากกนัเพ่ือให้มีการถ่วงดุลและ
ตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเพียงพอ 
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     รายการระหว่างกนั 

 
บริษทัมีการทาํรายการกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ต่างๆ ซ่ึงรายการระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นการทาํรายการกบั

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีผูบ้ริหารร่วมกนั และรายการดงักล่าวไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีตรวจสอบ
โดยผูส้อบบัญชีของบริษัท  รวมทั้ งหนังสือแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงสามารถสรุปลักษณะ
ความสัมพนัธ์และรายละเอียดของรายการระหวา่งกนัดงัน้ี 
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ชื่อบริษทั/ 
บุคคลที่เกี่ยวขอ้ง 

ลกัษณะ 
ความสัมพนัธ์ 

สรุปรายการ 
          ขนาดของรายการ (ลา้นบาท) เงื่อนไขความสมเหตุสมผลและความจาํเป็น 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563  

บริษทั พลาทรัพย ์
จาํกดั 
(บริษทัยอ่ยของ
บริษทั) 

บริษทัถือหุน้ใน
สัดส่วนร้อยละ
100และแต่งตั้ง
กรรมการเขา้ร่วม
บริหารดว้ย 
 

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

 
 

0.52 
1.80 
0.10 
2.36 

 
39.51 
2.38 

 
 

180.00 
39.51 

 
 

0.48 
1.80 
0.10 
1.96 

 
28.10 
2.04 

 
 
- 

28.10 
 

 
 

0.48 
1.80 

- 
1.80 

 
22.34 
1.59 

 
 
- 

22.34 
 

-  บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าอาคารโรงงานและเครื่องจกัรจากบริษทัยอ่ยเพื่อใชใ้นการผลิต
และเก็บสินคา้ ในอตัราค่าเช่าเดือนละ 0.04 ลา้นบาท ซึ่งอตัราค่าเช่าดงักล่าวเป็นไปตาม
สัญญาและราคาตลาดทัว่ไป 
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ  
รายการดงักล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นการใชอ้าคารโรงงานและเครื่องจกัรเพื่อใช้
ในการดาํเนินการปกติของบริษทั และมีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นไปตามธุรกิจการคา้
ปกติ โดยราคาและเงื่อนไขสัญญาเป็นราคาตลาดทัว่ไป 
-  บริษทัใหกู้ย้มืแก่บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั จาํนวน 28.10 ลา้นบาท เป็นเงินใหกู้ย้มืโดยไม่
มีหลกัประกนั คิดอตัราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี 
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการให้เงินกู้ดังกล่าวเพื่อความจาํเป็นในการ
ประกอบธุรกิจ ซึ่งจะช่วยใหบ้ริษทัยอ่ยสามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเนื่อง 
คณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีการพิจารณารายการระหวา่งกนัดงักล่าวแลว้ 

บริษทั ชยัวฒันา 
กรีน จาํกดั  

บริษทัถือหุน้ใน
สัดส่วนร้อยละ
100และแต่งตั้ง
กรรมการเขา้ร่วม
บริหารดว้ย 

บริษทัใหเ้งินกูก้บับริษทัยอ่ย 
- ยอดเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น
และดอกเบี้ยคา้งรับ 
- ยอดเงินใหกู้ย้มืระยะยาว 
และดอกเบี้ยคา้งรับ 
- ดอกเบี้ยรับ 

 
- 
 

538.80 
 

39.49 

 
- 
 

568.18 
 

37.90 

 
- 
 

653.13 
 

36.38 

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



 

156 
 

ชื่อบริษทั/ 
บุคคลที่เกี่ยวขอ้ง 

ลกัษณะ 
ความสัมพนัธ์ 

สรุปรายการ 
          ขนาดของรายการ (ลา้นบาท) เงื่อนไขความสมเหตุสมผลและความจาํเป็น 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563  

บริษทั สกลุฎซ์ี 
อินโนเวชัน่ จาํกดั 

บริษทัถือหุน้ใน
สัดส่วนร้อยละ 
50.01และแต่งตั้ง
กรรมการเขา้ร่วม
บริหารดว้ย 

บริษทัใหเ้งินกูก้บับริษทัยอ่ย 
- ยอดเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น
และดอกเบี้ยคา้งรับ 
- ยอดเงินใหกู้ย้มืระยะยาว 
และดอกเบี้ยคา้งรับ 
- ดอกเบี้ยรับ 

 
12.19 

 
135.99 

 
7.98 

 
50.05 

 
179.33 

 
12.22 

 
7.80 

 
83.07 

 
9.08 

 

-  บริษทัใหเ้งินกูย้มืแก่บริษทั สกุลฎซ์ี อินโนเวชัน่ จาํกดั เป็นเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและ
ระยะยาว คิดดอกเบี้ยร้อยละ 9 ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบี้ยและ 
ไดว้างหลกัประกนัเป็นแม่พิมพผ์ลิตรถยนต ์และหุน้สามญัของบริษทั สกลุฎซ์ี อิน
โนเวชัน่ จาํกดั และคุณนาํชยั  สกุลฎโ์ชคนาํชยั ผูถ้ือหุน้เป็นผูค้ ํ้าประกนัวงเงิน 
 
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ  
เนื่องจากบริษทัดงักล่าวเป็นบริษทัยอ่ยและเป็นการกูย้ืมเพื่อความจาํเป็นในการประกอบ
ธุรกิจ โดยอตัราดอกเบี้ยเป็นไปตามอตัราดอกเบี้ยปกติในตลาด 

บริษทั โนโซมิ 
เอน็เตอร์ไพร์ส 
(ประเทศไทย)
จาํกดั 

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

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

 
 
 

98.00 
15.13 
0.24 

12.92 
0.006 
0.001 

 
 
 

72.55 
10.09 
0.24 

14.70 
1.47 
0.14 

 

 
 
 

43.34 
9.18 
0.08 
12.25 

- 
- 
 

 -  บริษัทขายหนังและชิ้นส่วนหนังเบาะรถยนต์ให้กับบริษทั โนโซมิ เอ็นเตอร์ไพร์ส 
(ประเทศไทย) จาํกดั ในราคาตลาดทัว่ไป ซึ่งบริษทัดงักล่าว กรรมการบริษทัจาํนวน 
 1 ท่านเป็นผูถ้ือหุน้และกรรมการของบริษทัดว้ย 
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ  
มีความเหมาะสมและเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ โดยราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด 
สามารถเทียบเคียงกบัราคาขายกบัรายอื่นทัว่ไปได ้และมีเงื่อนไขทางการคา้ไม่แตกต่างกนั 
 -  บริษัทจ่ายค่านายหน้าให้แก่บริษัท โนโซมิ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จํากัด 
เนื่องจากเป็นผูช้ี้ช่องทางการจาํหน่ายหนงัสําหรับรถยนตใ์ห้แก่บริษทั และอตัราการจ่าย
ค่านายหนา้เป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกนัซึ่งเป็นไปตามธุรกิจการคา้ปกติทัว่ไป 
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ  
มีความเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของธุรกิจการคา้หนังและชิ้นส่วนหนังเบาะ
รถยนต ์ โดยอตัราค่านายหนา้ที่จ่ายสามารถเทียบเคียงกบัรายอื่นทัว่ไปได ้ 
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ชื่อบริษทั/ 
บุคคลที่เกี่ยวขอ้ง 

ลกัษณะ 
ความสัมพนัธ์ 

สรุปรายการ 
          ขนาดของรายการ (ลา้นบาท) เงื่อนไขความสมเหตุสมผลและความจาํเป็น 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563  

บริษทั โชคนาํชยั 
ไฮ-เทค เพรสซิ่ง 
จาํกดั 
 

กรรมการของ
บริษทัยอ่ยคือ 
คุณนาํชยั สกุลฎ์
โชคนาํชยั และ
คุณรุจิภา สกลุฎ์
โชคนาํชยั ถือหุน้
และเป็น
กรรมการใน
บริษทั โชคนาํ
ชยัไฮ-เทค เพรส
ซิ่ง จาํกดั 
  

บริษทั โชคนาํชยั ไฮ-เทค 
เพรสซิ่ง จาํกดั มีรายการ
ระหวา่งกนักบับริษทั สกลุฎ์
ซี อินโนเวชัน่ จาํกดั ดงันี้ 
- ซื้อสินทรัพย ์(แม่พิมพ)์ 
- ซื้อสินคา้ 
- ค่าเช่า 
- ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 
- ตน้ทุนทางการเงิน 
- ดอกเบี้ยรับ 
- รายไดอ้ื่น 
- ลกูหนี้อื่น 
- ลกูหนี้อื่น-เงินจ่ายล่วงหนา้
ค่าสินคา้ สุทธิ 
- เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและ
ดอกเบี้ยคา้งจ่าย 

 
 
 
 

254.50 
12.65 
0.04 
0.27 
0.04 

- 
- 

4.98 
51.29 

 
- 
 

 
 
 
 

144.95 
93.99 
0.77 
0.89 
0.01 
1.19 
0.03 
4.98 

30.59 
 

15.00 
 

 
 
 
 

102.14 
25.83 
0.29 
0.92 

- 
0.73 
0.43 
6.52 
28.66 

 
- 

-  บริษทั โชคนาํชยั ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จาํกดั เป็นผูร้ับจา้งผลิตเรือและรถโดยสารขนาดเลก็
ใหแ้ก่ บริษทั สกลุฎซ์ี อินโนเวชัน่ จาํกดั โดยคิดราคาซื้อ-ขาย ในราคาตลาดทัว่ไป ซึ่ง
บริษทัดงักล่าวมีกรรมการจากบริษทั 2 ท่าน เป็นผูถ้ือหุน้และเป็นกรรมการของบริษทัดว้ย 
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ  
มีความเหมาะสม และเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ โดยราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด
เทียบเคียงกบัราคาขายของรายอื่นทัว่ไปได ้และเงื่อนไขทางการคา้ไม่แตกต่างกนั 
 
-  บริษทั สกลุฎซ์ี อินโนเวชัน่ จาํกดั ไดใ้หเ้งินยมืแก่บริษทั โชคนาํชยั ไฮ-เทค เพรสซิ่ง 
จาํกดั จาํนวน 15 ลา้นบาท โดยคิดดอกเบี้ยในอตัราร้อยละ 9.0 ต่อปี และไดร้ับชาํระคืน
เรียบร้อยแลว้เมื่อปี 2563 
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ  
มีความเหมาะสม และเป็นการกู้ยืมเพื่อความจาํเป็นในการประกอบธุรกิจ โดยอัตรา
ดอกเบี้ยเป็นไปตามอตัราดอกเบี้ยปกติในตลาด 
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ชื่อบริษทั/ 
บุคคลที่เกี่ยวขอ้ง 

ลกัษณะ 
ความสัมพนัธ์ 

สรุปรายการ 
          ขนาดของรายการ (ลา้นบาท) เงื่อนไขความสมเหตุสมผลและความจาํเป็น 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563  

บริษทั เดวิกา เอน็
เตอร์ไพรส์ จาํกดั 
 

คณะกรรมการ
ของบริษทัยอ่ย
คือ คุณดาริกา  
ศรัณยเ์กตุ เป็น
กรรมการใน
บริษทั เดวิกา 
เอน็เตอร์ไพรส์ 
จาํกดั 

บริษทั เดวิกา เอน็เตอร์ไพรส์ 
จาํกดั มีรายการระหวา่งกนั
กบับริษทั สกลุฎซ์ี อิน
โนเวชัน่ จาํกดั กบับริษทั 
ดงันี้ 
- ค่าบริหารจดัการกบับริษทั 
- ค่าบริหารจดัการกบับริษทั 
สกลุฎซ์ี อินโนเวชัน่ จาํกดั 

 
 
 
 
 

1.10 
1.10 

 
 
 
 
 

1.40 
2.40 

 
 
 
 
 

1.20 
2.40 

-  บริษทั เดวิกา เอ็นเตอร์ไพรส์ จาํกดั เป็นผูเ้ชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางดา้นการ
บริหารจดัการเกี่ยวกบัระบบการบญัชีและการเงิน  บริษทัฯ จึงว่าจา้ง บริษทั เดวิกา เอ็น
เตอร์ไพรส์ จาํกดั ใหเ้ป็นผูจ้ดัหาสินเชื่อทางธุรกิจแก่บริษทั สกลุฎซ์ี อินโนเวชัน่ จาํกดั 
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ  
มีความเหมาะสมและเกิดขึ้นตามราคาตลาด  นอกจากนี้ขอ้กาํหนดและเงื่อนไขต่าง ๆที่
เกี่ยวขอ้งมีความเหมาะสมและปฎิบตัิกนัอยูโ่ดยทัว่ไป 

นายวรีะพล  
ไชยธีรัตต ์

ผูบ้ริหารและ 
ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ 

- เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - - 2.12  -  กรรมการใหเ้งินยมืแก่บริษทั สกลุฎซ์ี อินโนเวชัน่ จาํกดั เป็นเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นมีทั้ง
คิดดอกเบี้ยร้อยละ 8.0 ต่อปี และไม่คิดดอกเบี้ย โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้พร้อม
ดอกเบี้ย 
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ  
มีความเหมาะสมและเป็นไปตามธุรกรรมตามปกติในสถานการณ์ COVID 19 และคิด
อตัราดอกเบี้ยเป็นไปตามดอกเบี้ยปกติในตลาด 
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12.1  การคํา้ประกนัเงนิกู้ให้กบับริษัทย่อย 
   บริษทัยอ่ยไดมี้การกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในประเทศจาํนวน 62.5 ลา้นบาทในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2540 
และ 107.50 ลา้นบาท ในวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2543 และเงินทุนหมุนเวียนสาํหรับการดาํเนินธุรกิจของบริษทั รวมวงเงินทั้งส้ิน 
180 ลา้นบาท เพ่ือใชส้าํหรับการจ่ายชาํระค่าซ้ือสินทรัพย ์ก่อสร้างโรงงาน และเป็นเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทัยอ่ย โดยบริษทั
ยอ่ยไดน้าํท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษทัยอ่ยจาํนองเป็นหลกัประกนัสําหรับเงินกูด้งักล่าว  โดยมีกรรมการของบริษทัและ
บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เขา้ร่วมคํ้าประกนั  
 สําหรับการเขา้ค ํ้าประกนัเงินกูข้องบริษทัให้กบับริษทัยอ่ยนั้น เพ่ืออาํนวยความสะดวกในการขอสินเช่ือจากสถาบนั
การเงินของบริษทัยอ่ย เน่ืองจากในช่วงเวลาดงักล่าวเป็นช่วงท่ีบริษทัยอ่ยเร่ิมจดัตั้งและมีผลการดาํเนินงานขาดทุน การขอรับ
การสนบัสนุนทางการเงินใดๆ จากสถาบนัการเงินในนามของบริษทัยอ่ยนั้นนอกเหนือจากการมีหลกัประกนัเป็นท่ีดินและส่ิง
ปลูกสร้างแลว้ทางสถาบนัการเงินจึงไดมี้การขอใหบ้ริษทัในฐานะผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัยอ่ยเขา้ค ํ้าประกนัเงินกูด้งักล่าว  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั ไม่มีภาระหน้ีสินกบัสถาบนัการเงิน  
 สาํหรับการเขา้ค ํ้าประกนัเงินกูย้ืมของบริษทัให้แก่บริษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จาํกดั จาํนวน 48 ลา้นบาทจากสถาบนั
การเงินแห่งหน่ึง เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการดาํเนินธุรกิจ โดยมีบริษทัและบริษทั โชคนาํชยั ไฮ-เทค เพรสซ่ิง 
จาํกดั และคุณนาํชยั  สกลุฎโ์ชคนาํชยั เป็นผูค้ ํ้าประกนัวงเงินดงักล่าวดว้ย   

ช่ือบุคคล  และความเกีย่วโยงกนัในแต่ละบริษัท 

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

 ความเก่ียวโยงกนัในแต่ละบริษทั 
บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2563 

ช่ือ ตาํแหน่ง จาํนวนหุน้ สัดส่วนการถือหุน้(%) 
1.  นายวรีะพล           ไชยธีรัตต ์ ประธานกรรมการ 132,349,086   21.00 
2.  บริษทั ไชยดียิง่ จาํกดั - 108,828,452 17.27 
3.  นางวนิดา              สิกขมาน กรรมการ 258,756 0.04 

บริษัท พลาทรัพย์ จํากดั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2563 
ช่ือ ตาํแหน่ง จาํนวนหุน้    สัดส่วนการถือหุน้(%) 

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

บริษัท ไชยดยีิง่ จํากดั ณ วนัที่ 31  ธันวาคม  2563 
                     ช่ือ ตาํแหน่ง จาํนวนหุน้    สัดส่วนการถือหุน้(%) 
1.  นายวรีะพล            ไชยธีรัตต ์ กรรมการ 3,438,000 76.40% 
2.  นางกิมไน ้             ไชยธีรัตต ์ กรรมการ 268,000 5.95% 
3.  นางวนิดา               สิกขมาน กรรมการ 274,000 6.09% 
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12.2  ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยเขา้ทาํรายการระหวา่งกนัดว้ยความระมดัระวงั โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั และ
บริษทัย่อย และผูถื้อหุ้นเป็นสําคญั การทาํรายการระหว่างกนัของบริษทัและบริษทัย่อยกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทุก
รายการเป็นรายการตามธุรกิจปกติ และเป็นรายการท่ีมีความจาํเป็นและมีความสมเหตุสมผลเพ่ือสนับสนุนธุรกิจปกติของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย โดยมีเง่ือนไขต่าง ๆ ของรายการระหว่างกนัท่ีเกิดข้ึนจะถูกกาํหนดให้เป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ปกติ
ทัว่ไป และเป็นไปตามราคาตลาด และดาํเนินการเช่นเดียวกบัท่ีปฎิบติักบัคู่คา้ทัว่ไป ซ่ึงรายการระหวา่งกนัรวมถึงการกูย้มืเงิน/
การให้กูย้ืมเงินระหว่างบริษทักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง และการกูย้ืมระหว่างบริษทัและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบั กรรมการ ผูบ้ริหาร
หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ซ่ึงดาํเนินการไปเพ่ือเสริมสภาพคล่องตามความจาํเป็นเท่านั้น 

 
12.3  การอนุมตัิการทํารายการระหว่างกนั 

 ท่ีผา่นมารายการระหวา่งกนัของบริษทัจะเกิดข้ึนระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ยและกรรมการของบริษทั  โดยรายการ
ระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัยอ่ยจะเป็นธุรกรรมจากทางการคา้และการสนบัสนุนทางการเงินเป็นหลกั สาํหรับในส่วนของ
กรรมการของบริษทันั้น จะเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทั ทั้งน้ีการทาํรายการระหวา่งกนัท่ีผา่นมา บริษทัมี
การกาํหนดอาํนาจดาํเนินการไวอ้ยา่งชดัเจนในการอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนั โดยไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 
พร้อมทั้ งกาํหนดไม่ให้ผูบ้ริหารมีส่วนในการอนุมติัรายการท่ีมีส่วนไดเ้สีย ซ่ึงการกาํหนดอาํนาจอนุมติัไดมี้การพิจารณา
ทบทวนสมํ่าเสมอ เพ่ือใหมี้ความคล่องตวัในการดาํเนินงาน  และมีระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งบริษทั
ไดจ้ดัให้คณะกรรมการตรวจสอบเขา้มาพิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของรายการดงักล่าวดว้ย เพ่ือดูแล
ไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
         
12.4  นโยบายการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

     หากในอนาคตมีรายการระหว่างกนัเกิดข้ึน บริษทัจะยึดถือนโยบายท่ีจะดาํเนินการให้รายการระหว่างกนัดงักล่าว 
ตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความยุติธรรมและเหมาะสม รวมทั้งเป็นราคาท่ียติุธรรมสามารถเทียบเคียงกบัราคาตลาดท่ีใชก้บัลูกคา้
ทัว่ไปได ้รวมทั้งจะมีการจดัให้ คณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหน้าท่ีในการดูแลให้การทาํรายการระหว่างกนัในอนาคตของ
บริษทัและบริษทัย่อย หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยง หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของบริษทัและบริษทัย่อย 
เป็นไปตามลกัษณะการดาํเนินธุรกิจทัว่ไป หรือเพ่ือสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทั โดยมุ่งเนน้เพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
บริษทัเป็นสาํคญั และผลตอบแทนท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจะไดรั้บหรือจ่ายไปเป็นราคายติุธรรม (Fair  Market  value) 

  ในกรณีท่ีรายการดงักล่าวกาํหนดให้บริษทัตอ้งจดัทาํรายงานแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพย ์และตอ้งขอมติอนุมติัจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้น และแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้ความเห็นต่อผูถื้อหุ้น บริษทัจะดาํเนินการอยา่งเคร่งครัด เพ่ือให้
เป็นไปตามระเบียบขอ้กาํหนดของ ตลาดหลกัทรัพย ์แห่งประเทศไทย ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยจะยดึ
หลกัการดงัน้ี 

 เป็นรายการท่ีผา่นกระบวนการอนุมติัท่ีโปร่งใส โดยผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่ไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
 เป็นรายการท่ีกระทาํโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั เสมือนการทาํรายการกบับุคคลภายนอก 
 มีระบบการติดตามและตรวจสอบท่ีทาํใหม้ัน่ใจไดว้า่การทาํรายการเป็นไปตามขั้นตอนท่ีถูกตอ้ง 
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ทั้งน้ีบริษทัจะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบหรือผูส้อบบญัชีของบริษทั หรือผูเ้ช่ียวชาญอิสระ ในกรณีท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือผูส้อบบญัชีไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหว่างกนันั้น พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึง
ความเหมาะสมของราคา ความสมเหตุสมผลของการทาํรายการ ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั การ
ไดม้าหรือจาํหน่ายทรัพยสิ์นท่ีสาํคญัของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย เพ่ือให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของ กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยแ์ละขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั่ง หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  รวมทั้งเป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนด โดยสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

กรอบวงเงินอนุมติัในการทาํรายการระหวา่งกนั 

   ประเภทรายการ 
อาํนาจดาํเนินการ 

เลก็ กลาง ใหญ่ 
1. รายการธุรกิจปกติ 
2. รายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ 
- เง่ือนไขการคา้ทัว่ไป 

 
คณะกรรมการบริษทัอนุมติัหลกัการโดยกาํหนดกรอบใหฝ่้ายจดัการดาํเนินการ 

 
- ไม่มีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป ฝ่ายจดัการ คณะกรรมการบริษทั  + 

เปิดเผยขอ้มูลต่อ ตลท. 
ผูถื้อหุน้ 

3. รายการเช่าหรือใหเ้ช่า
อสังหาริมทรัพยไ์ม่เกิน 3 ปีและ
ไม่มีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป 

ฝ่ายจดัการ ฝ่ายจดัการ   + 
เปิดเผยขอ้มูลต่อ ตลท. 

คณะกรรมการบริษทั  + 
เปิดเผยขอ้มูลต่อ ตลท. 

4. รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือ
บริการ 

ฝ่ายจดัการ คณะกรรมการบริษทั  + 
เปิดเผยขอ้มูลต่อ ตลท. 

ผูถื้อหุน้ 

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

 
 

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

 
 
- 

 
 

ผูถื้อหุน้ 
(มากกวา่ 100 ลา้นบาทหรือ 
3%NTA แลว้แต่จาํนวนใด 

จะตํ่ากวา่ 
- ใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน
แก่บริษทัท่ีบริษทัจดทะเบียนถือ
หุน้มากกวา่บุคคลเก่ียวโยง 

ฝ่ายจดัการ คณะกรรมการบริษทั  + 
เปิดเผยขอ้มูลต่อ ตลท. 

ผูถื้อหุน้ 

- รับความช่วยเหลือทางการเงิน ฝ่ายจดัการ คณะกรรมการบริษทั  + 
เปิดเผยขอ้มูลต่อ ตลท. 

ผูถื้อหุน้ 

 หมายเหตุ 
เง่ือนไขการคา้ทัว่ไป คือ เง่ือนไขการคา้ท่ีมีราคาและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรมและไม่ก่อใหเ้กิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซ่ึงรวมถึง
เง่ือนไขการคา้ท่ีมีราคาและเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
- ราคาและเง่ือนไขท่ีบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัยอ่ยไดรั้บหรือใหก้บับุคคลทัว่ไป 
- ราคาและเง่ือนไขท่ีบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัใหก้บับุคคลทัว่ไป 
- ราคาและเง่ือนไขท่ีบริษทัจดทะเบียนสามารถแสดงไดว้า่เป็นผูป้ระกอบธุรกิจในลกัษณะทาํนองเดียวกนัใหก้บับุคคลทัว่ไป 
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  การขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง โดยไม่นบัรวมผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ ทั้งน้ีในการขออนุมติัจากผูถื้อหุน้จะตอ้งแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระ (IFA) ให้ความเห็นต่อการทาํรายการดงักล่าว โดย IFA จะตอ้งแสดงความเห็นในเร่ืองต่าง ๆ เช่น ความสมเหตุสมผล
และประโยชน์ของรายการต่อบริษทั ความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไขรายการ และความเส่ียง เป็นตน้ 
 
  กรณีบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัเป็นหน่วยงานของรัฐ นิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน หรือกิจการท่ีหน่วยงานของรัฐ
หรือนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึนเป็นเจา้ของ ให้บริษทัไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งขออนุมติัการเขา้ทาํธุรกรรมดงักล่าวจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ หากไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัแลว้ 
 
การคาํนวณขนาดรายการ 

 การนับรวมรายการอาจนับรวมรายการท่ีเก่ียวโยงกันหลายรายการเป็นรายการเดียวกัน หากปรากฏว่ารายการ
ดงักล่าวทาํข้ึนโดยมีเจตนาแยกเป็นหลายรายการเพ่ือเล่ียงการปฏิบติัตามเกณฑโ์ดยในการนบัรวมรายการดงักล่าว ให้
รวมถึงการรายการท่ีเกิดข้ึนในระหวา่ง 6 เดือนก่อนวนัท่ีมีการตกลงเขา้ทาํรายการซ่ึงเกิดจากบุคคลเดียวกนั หรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งและญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว ทั้งน้ี ยกเวน้เป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
แลว้ 

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

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

ใหญ่ X  >  20 ลา้นบาท X  >  3%NTA* 
* มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (NTA) หมายถึง สินทรัพยร์วม – สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – หน้ีสินรวม – ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (ถา้มี) 
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     ข้อมูลทางการเงินทีสํ่าคญั 

ภาพรวมการดาํเนินงาน (โปรดดูในส่วนที่ 1. หัวข้อ ลกัษณะการประกอบธุรกจิ หน้า 23 - 57 )  

งบการเงนิ 

13.1  สรุปรายงานการสอบบัญชี 

 รายงานของผูส้อบบญัชีสําหรับงบการเงินปี 2561 ซ่ึงตรวจสอบโดยนายสุรชยั  ดาํเนินวงศ์  ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 4721 จากบริษทั อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั ไดใ้ห้ความเห็น
อยา่งมีเง่ือนไขต่องบการเงินรวมวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัของบริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี 
กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั 
(มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2561 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษทั งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะบริษทั และงบกระแส
เงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษทัสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวมและหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะบริษทั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสําคญั เห็นว่า 
ยกเวน้ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขต่องบ
การเงินรวม งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษทัของบริษทั ชยัวฒันา แทน
เนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และผลการดาํเนินงานรวมและผล
การดาํเนินงานเฉพาะบริษทั และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
โดยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ยกเวน้ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจาก
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ไดร้วมเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย จาํนวน 6.31 ลา้นบาท มีส่วนแบ่งผลขาดทุนของเงินลงทุนในบริษทัร่วม และผลต่าง
จากการแปลงค่างบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน จาํนวน 5.10 ล้านบาท และ จาํนวน 0.13 ล้านบาท 
ตามลาํดบั ทั้ งน้ีเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบไดแ้ก่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อยณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงราคาทุนในงบการเงินเฉพาะจาํนวน 6.31 ลา้น
บาท (สุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่าจาํนวน 24.77 ลา้นบาท) คิดเป็นร้อยละ 0.20 ของสินทรัพยร์วม และเงินลงทุน
ในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะ จาํนวน 506.36 ลา้นบาท (สุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่า จาํนวน 23.90 ลา้น
บาท) คิดเป็นร้อยละ 16.30 ของสินทรัพยร์วม เน่ืองจากบริษทัดงักล่าวมีผลการดาํเนินงานขาดทุนอยา่งต่อเน่ือง 
สถานการณ์ดงักล่าวจึงเป็นขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าของเงินลงทุน บริษทัจึงมีการทดสอบการดอ้ยค่าของเงิน
ลงทุนดงักล่าวโดยผลทดสอบผูบ้ริหารเช่ือมัน่วา่ ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนบนัทึกไวอ้ยา่งเพียงพอแลว้ ดงันั้น
เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ คือ การแสดงมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ยและค่าเผื่อการดอ้ย
ค่าว่าเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งน้ีนโยบายการบญัชีสําหรับเงินลงทุน การดอ้ยค่าและ
รายละเอียดสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 
ขอ้ 14 ขอ้ 4.7 และขอ้ 4.22 ตามลาํดบั  สาํหรับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือตามหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 10 บริษทัมีสินคา้คงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บแลว้แต่ราคา
ใดจะตํ่ากวา่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 จาํนวน 574.76 ลา้นบาทในงบแสดงฐานะการเงินรวมและจาํนวน 



 
 
            

164 
 

565.94 ลา้นบาทในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั โดยผูส้อบบญัชีให้ความสาํคญักบัการพิจารณาค่าเผื่อ
การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ เน่ืองจากตอ้งอาศยัดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนขา้งมากในการพิจารณา
จาํนวนค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีเหมาะสมสาํหรับสินคา้ลา้สมยั และสินคา้ท่ีคา้งนาน ซ่ึงสมมติฐาน
ท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการคาํนวณค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ โดยมีการตรวจนบัสินคา้คงเหลือประจาํปีเพ่ือระบุสินคา้
ท่ีเคล่ือนไหวชา้และลา้สมยั จดัทาํรายงานสินคา้คงเหลือคา้งนาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  วิเคราะห์ปริมาณ
สินคา้ท่ีคงเหลือและการเคล่ือนไหวของสินคา้เพ่ือระบุสินคา้ท่ีคา้งนานหรือสินคา้ท่ีไม่มีการเคล่ือนไหว  

วิเคราะห์เปรียบเทียบจาํนวนเงินสุทธิท่ีบริษทัไดรั้บจากการขายสินคา้ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินกบัราคาทุน
ของสินคา้คงเหลือโดยเก็บขอ้มูลยอ้นหลงั 5 ปี ปี ทั้ งน้ีผูส้อบบัญชีไดเ้ขา้ร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินคา้
คงเหลือและทดสอบขอ้มูลตามรายงานสินคา้คงเหลือดว้ย  นอกจากน้ีผูส้อบบญัชีมีขอ้มูลและเหตุการณ์ท่ีเนน้
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2561 บริษทัไดเ้ขา้ลงทุนโดยซ้ือหุ้นจากผูถื้อ
หุ้นเดิมในสัดส่วนร้อยละ 50.01 ของบริษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จาํกดั โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท 
(หุ้นสามญั 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) ซ่ึงการเขา้ลงทุนดงักล่าวทาํให้กลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมจึงได้
นาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยน้ีมารวมไวใ้นงบการเงินรวม ปัจจุบนั บริษทัอยูใ่นระหวา่งการดาํเนินการให้มีการ
วดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ โดยการวดัมูลค่าน้ีส่วน
ใหญ่มีความเก่ียวขอ้งกบัการระบุและวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน กระบวนการวดัมูลค่าน้ีจะถูกดาํเนินการให้
แลว้เสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัท่ีซ้ือกิจการตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบั
ท่ี 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวมธุรกิจ และในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่ากลุ่มบริษทัจะทาํการ
ปรับปรุงยอ้นหลงัประมาณการท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ เม่ือไดรั้บขอ้มูลทางบญัชีท่ีสมบูรณ์เพ่ือรายงานในงบ
การเงิน ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีมิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 
 

 รายงานของผูส้อบบญัชีสําหรับงบการเงินปี 2562 ซ่ึงตรวจสอบโดยนายสุรชยั  ดาํเนินวงศ์  ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 4721 จากบริษทั อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั ไดใ้ห้ความเห็น
อย่างมีเง่ือนไขว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท ชัยวฒันาแทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกัด 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั ชยัวฒันา แทนเนอรี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ซ่ึง
ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2562 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษทั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน
ของผูถื้อหุ้นเฉพาะบริษทั และงบกระแสเงินสดรวม และงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษทั สําหรับปีส้ินสุดวนั
เดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะบริษทั รวมถึงหมาย
เหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั ยกเวน้ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่องบการเงินรวม งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน
เฉพาะบริษทัของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ผลการดาํเนินงานรวมและ
ผลการดาํเนินงานเฉพาะบริษทั และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษทั สําหรับปีส้ินสุดวนั
เดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ทั้งน้ีเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่องบการเงินรวมประกอบดว้ย หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 งบการเงินรวม ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ไดร้วมเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย จาํนวน 9.50 ลา้นบาท มีส่วน
แบ่งผลกาํไรของเงินลงทุนในบริษทัร่วม และผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
จาํนวน 4.36 ลา้นบาท และ จาํนวน 1.17 ลา้นบาท ตามลาํดบั งบการเงินดงักล่าวจดัทาํข้ึนโดยอาศยัขอ้มูลทาง
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การเงินท่ีจดัทาํข้ึนโดยผ่ายบริหารของบริษทัร่วม ซ่ึงยงัไม่ไดมี้การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี เน่ืองจากฝ่าย
บริหารของบริษทัร่วมดงักล่าวไม่สามารถจดัเตรียมงบการเงินใหมี้การตรวจสอบไดแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลา
ท่ีกาํหนด อีกทั้งบริษทัร่วมไม่อยูใ่นอาํนาจการควบคุมของฝ่ายบริหารของบริษทั 

นอกจากน้ีเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 
 -  การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงราคาทุนในงบการเงินเฉพาะ จาํนวน 
6.31 ลา้นบาท (สุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่า จาํนวน 24.77 ลา้นบาท) คิดเป็นร้อยละ 0.20 ของสินทรัพยร์วม และ
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะจาํนวน 576.12 ลา้นบาท (สุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่า จาํนวน 3.90 
ลา้นบาท) คิดเป็นร้อยละ 18.70 ของสินทรัพยร์วม เน่ืองจากบริษัทดังกล่าวมีขาดทุนสะสม สถานการณ์
ดงักล่าวจึงเป็นขอ้บางช้ีของการดอ้ยค่าของเงินลงทุน บริษทัจึงมีการทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนดงักล่าว 
โดยผลทดสอบผูบ้ริหารเช่ือมัน่วา่ ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุนบนัทึกไวอ้ยา่งเพียงพอแลว้ 
เน่ืองจากการพิจารณาเก่ียวกบัการดอ้ยค่าของเงินลงทุนข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจและขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญัท่ีผูบ้ริหาร
ของบริษทันาํมาใชใ้นการประมาณค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ดงันั้นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือ การ
แสดงมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัย่อยและค่าเผื่อการด้อยค่าว่าเป็นไปตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน  ทั้งน้ีนโยบายการบญัชีสาํหรับเงินลงทุน การดอ้ยค่าและรายละเอียดสาํหรับเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมและบริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 ขอ้ 13 ขอ้ 4.7 และขอ้ 4.22 
ตามลาํดบั 
 -  ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 บริษทัมีสินคา้คงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาด
ว่าจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จาํนวน 427.78 ลา้นบาท ในงบแสดง
ฐานะการเงินรวมและจาํนวน 418.97 ลา้นบาท ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ซ่ึงการพิจารณาค่าเผื่อ
การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ เน่ืองจากตอ้งอาศยัดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนขา้งมากในการพิจารณา
จาํนวนค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือท่ีเหมาะสมสําหรับสินคา้ลา้สมยั และสินคา้ท่ีคา้งนาน และได้
ประเมินเก่ียวกบัความเหมาะสมของสมมติฐานท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการคาํนวณค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ โดยเขา้
ร่วมสังเกตการณ์ตรวจนบัสินคา้คงเหลือประจาํปีเพ่ือระบุสินคา้ท่ีเคล่ือนไหวชา้และลา้สมยั ทดสอบรายงาน
สินคา้คงเหลือคา้งนาน วิเคราะห์ปริมาณสินคา้ท่ีคงเหลือและการเคล่ือนไหวของสินคา้เพ่ือระบุสินคา้ท่ีคา้ง
นานหรือสินคา้ท่ีไม่มีการเคล่ือนไหว วิเคราะห์เปรียบเทียบจาํนวนเงินสุทธิท่ีบริษทัไดรั้บจากการขายสินคา้
ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินกบัราคาทุนของสินคา้คงเหลือ และพิจารณาความเหมาะสมของการตั้งค่าเผื่อการ
ลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 
 

 รายงานของผูส้อบบญัชีสําหรับงบการเงินปี 2563 ซ่ึงตรวจสอบโดยนายสุรชยั  ดาํเนินวงศ์  ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 4721 จากบริษทั อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั ไดใ้ห้ความเห็น
อย่างมีเง่ือนไขว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกัด 
(มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ซ่ึง
ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2563 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษทั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน
ของ 
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ผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะบริษทั และงบกระแสเงินสดรวมและงบ
กระแสเงินสดเฉพาะบริษทั สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเฉพาะบริษทั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั  

ขา้พเจา้เห็นว่า ยกเวน้ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอยา่งมี
เง่ือนไขต่องบการเงินรวม งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษทัของกลุ่ม
บริษทัและบริษทั ตามลาํดับ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงาน
เฉพาะบริษทั และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษทั สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมเีงือ่นไขต่องบการเงินรวม 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ไดร้วม
เงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย จาํนวน 10.53 ลา้นบาท มีส่วนแบ่งผลกาํไรของเงินลงทุนในบริษทั
ร่วม และผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั จาํนวน 0.15 ลา้นบาท และ จาํนวน 
0.88 ลา้นบาท ตามลาํดบั งบการเงินดงักล่าวจดัทาํข้ึนโดยอาศยัขอ้มูลทางการเงินท่ีจดัทาํข้ึนโดยฝ่ายบริหาร
ของบริษทัร่วม ซ่ึงยงัไม่ไดมี้การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี เน่ืองจากฝ่ายบริหารของบริษทัร่วมดงักล่าวไม่
สามารถจดัเตรียมงบการเงินให้มีการตรวจสอบไดแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด อีกทั้งบริษทัร่วมไม่อยู่
ในอาํนาจการควบคุมของฝ่ายบริหารของบริษทั 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคของ
ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในรายงานของ
ขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพ
บญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตาม
ความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ี
ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขต่องบการเงินของ
ขา้พเจา้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
            

167 
 

13.2  สรุปฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

60.48 1.53        46.60 1.21          57.66 1.51       
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 420.70 10.63      384.48 10.02        377.43 9.90       
เงินให้กูย้ ืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคา้งรบัแกบ่ริษทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - สุทธิ -              -          15.00 0.39          -                -         

574.76 14.52      427.78 11.15        432.74 11.36     
เงินลงทนุช ัว่คราว 0.23 0.01        0.23 0.01          0.22 0.01       
เงินฝากสถาบนัการเงินทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนัระยะสั้น 9.25 0.23        19.02 0.50          22.77 0.60       

104.11 2.63        89.71 2.34          63.65 1.67       
1,169.54 29.55      982.82 25.61        954.46 25.05     

7.77 0.20        7.36 0.19          48.92 1.28       
6.31 0.16        9.50 0.25          10.53 0.28       

เงินลงทนุในตราสารทีไ่ม่ใชห่ลกัทรพัย์จดทะเบยีน -              -          135.91 3.54          58.70 1.54       
135.91 3.43        -                 -           -                -         

ทีดิ่น อาคาร และอุปกรณ์ -สุทธิ 2,510.53 63.43      2,582.75 67.30        2,624.63 68.88     
43.23 1.09        43.23 1.13          43.23 1.13       
13.54 0.34        12.11 0.32          10.60 0.28       
64.04 1.62        59.56 1.55          55.09 1.45       
7.27 0.18        4.69 0.12          4.37 0.11       

2,788.60 70.45      2,855.11 74.39        2,856.06 74.95     
3,958.13 100.00    3,837.93 100.00      3,810.52 100.00   

391.02 9.88        311.20 8.11          298.15 7.82       
417.78 10.56      315.17 8.21          395.52 10.38     

เงินกูย้ืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคา้งจ่ายจากกรรมการ -              -          -                 -           2.18 0.06       
ส่วนของหุ้นกูท้ีถึ่งกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี -              -          631.40 16.45        512.21 13.44     

119.15 3.01        123.37 3.21          112.01 2.94       
33.30 0.84        48.97 1.28          70.38 1.85       

ภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคลคา้งจ่าย 16.10 0.41        11.01 0.29          17.67 0.46       
0.15 0.00        9.45 0.25          0.00 -         

16.92 0.43        15.48 0.40          11.11 0.29       
994.44 25.12      1,466.03 38.20        1,419.22 37.24     

663.45 16.76      541.80 14.12        430.33 11.29     
92.37 2.33        105.24 2.74          120.75 3.17       

631.40 15.95      -                 -           0.00 -         
56.14 1.42        56.52 1.47          56.54 1.48       

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานระยะยาว - สุทธิ 29.33 0.74        32.24 0.84          39.42 1.03       
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ -              -          -                 -           7.08 0.19       

4.74 0.12        4.74 0.12          4.72 0.12       
1,477.42 37.33      740.54 19.30        658.84 17.29     
2,471.86 62.45      2,206.57 57.49        2,078.06 54.53     

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม
งบตรวจสอบ (งบปี) งบตรวจสอบ (งบปี) งบตรวจสอบ (งบปี)

31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ

สินทรพัย์หมุนเวยีนอ่ืน 

หนีส้ินหมนุเวียน

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน
เงินฝากสถาบนัการเงินทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนัระยะยาว
เงินลงทนุในบริษทัร่วม - สุทธิ

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน - สุทธิ

ทีดิ่นทีไ่ม่ไดใ้ชด้ําเนินงาน
สินทรพัย์ไม่มีตวัตน-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สุทธิ
สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า - สุทธิ
สินทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน

รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน
รวมสินทรัพย์
หน ีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี

เงินเบกิเกนิบญัชแีละเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน
เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืน

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินทีถึ่งกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเชา่ทีถึ่งกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี

ส่วนของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน

รวมหนีส้ินหมนุเวียน
หนีส้ินไม่หมนุเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ
หน้ีสินตามสญัญาเชา่ - สุทธิ
หุ้นกู ้- สุทธิ

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน
รวมหนีส้ินไม่หมนุเวียน
รวมหนีส้ิน  
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งบแสดงฐานะทางการเงิน 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

749.74 18.94      692.01 18.03        798.13 20.95     
619.05 15.64      630.10 16.42        630.10 16.54     
334.78 8.46        356.89 9.30          356.89 9.37       

ส่วนต ํ่ากวา่ทนุจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัย่อย - - - - (1.31) (0.03)      

จัดสรรแลว้ -สาํรองตามกฎหมาย 27.25 0.69        33.08 0.86          38.91 1.02       
ยงัไม่ไดจ้ัดสรร 177.00 4.47        243.99 6.36          350.97 9.21       

224.36 5.67        224.74 5.86          148.49 3.90       
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 1,382.44 34.93      1,488.80 37.61        1,524.05 40.00     

ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอาํนาจควบคมุ 103.83 2.62        142.56 3.60          208.41 5.47       
1,486.27 37.55      1,631.36 42.51        1,732.46 45.47     
3,958.13 100.00    3,837.93 100.00      3,810.52 100.00   

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม
งบตรวจสอบ (งบปี) งบตรวจสอบ (งบปี) งบตรวจสอบ (งบปี)

31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น

31 ธ.ค. 2563

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุจดทะเบยีน 
ทนุทีอ่อกจําหน่ายและชาํระแลว้ 
ส่วนเกนิมูลคา่หุ้นสามญั

กาํไร(ขาดทุน)สะสม
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,955.69 100.00 2,009.38 100.00 1,566.12 100.00
ตน้ทนุขายและบริการ (1,607.51) -82.20 (1,567.59) -78.01 (1,152.67) -73.60
กาํไรขั้นต้น 348.18 17.80 441.79 21.99 413.45 26.40
กาํไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียน 5.59 0.29 17.92 0.89 2.35 0.15
ส่วนแบง่กาํไรจากการลงทนุบริษทัร่วม (5.11) -0.26 4.36 0.22 0.15 0.01
รายไดอ่ื้น 60.77 3.11 37.87 1.88 36.29 2.32
คา่ใชจ่้ายในการขาย (65.01) -3.32 (69.34) -3.45 (57.21) -3.65
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (162.33) -8.30 (174.98) -8.71 (149.33) -9.53
คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร (19.73) -1.01 (19.59) -0.97 (19.94) -1.27
ขาดทนุจากการขายสินทรพัย์ -                                          -   -                                           -   (1.53) -0.10
ขาดทนุจากการตดัจําหน่ายทรพัย์สิน -                                          -   (9.54) -0.47 0.00 0.00
ขาดทนุจากการตรีาคาทีดิ่น -                                          -   -                                           -   (2.98) -0.19
กาํไร (ขาดทนุ) จากการขายสินทรพัย์ 0.59 0.03 (0.15) -0.01  -  -
กาํไรจากการขายสินทรพัย์ไม่หมุนเวยีนทีถื่อไวเ้พื่อขาย 32.03 1.64 -                                           -    -  -
ตน้ทนุทางการเงิน (99.09) -5.07 (101.54) -5.05 (92.12) -5.88
กาํไรก่อนภาษเีงินได้ 95.89 4.90 126.79 6.31 129.14 8.25

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (33.31) -1.70 (32.54) -1.62 (31.04) -1.98

กาํไรสุทธิสําหรับปี 62.58 3.20 94.25 4.69 98.11 6.26

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่น
รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั
   ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน (0.13) -0.01 (1.17) -0.06 0.88 0.06
รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั
   ขาดทนุการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - - (11.72) -0.58 0.95 0.06
   ส่วนเกนิทนุจากการตรีาคาทีดิ่น 36.61 1.87 1.55 0.08 0.08 0.01
กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 99.05               5.06 82.91                 4.13 100.02 6.39

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)

   ส่วนทีเ่ป็นของบริษทัใหญ่ 74.16 3.79 105.26 5.24 117.03 7.47
   ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอาํนาจควบคมุ (11.59) -0.59 (11.01) -0.55 (18.93) -1.21
กาํไรสุทธิสําหรับปี 62.58               3.20 94.25                 4.69 98.11 6.26

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม 0.00
  ส่วนทีเ่ป็นของบริษทัใหญ่ 110.64 5.66 93.92 4.67 118.94 7.59
  ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอาํนาจควบคมุ (11.59) -0.59 (11.01) -0.55 (18.93) -1.21
กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 99.05               5.06 82.91                 4.13 100.02 6.39

กาํไรต่อหุ้น
   ข ั้นพื้นฐาน 0.12 - 0.17 -                     0.19 -

31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

งบการเงินรวม

สําหรับงวดปี สําหรับงวดปี สําหรับงวดปี
ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ
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งบกระแสเงินสด 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ
31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนนิงาน
กาํไรกอ่นภาษีเงินได้ 95.89 126.79 129.14
ปรับกระทบกาํไร สุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกจิกรรมดําเนนิงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหน ีส้ินดําเนนิงาน

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 88.99 114.22 107.25
หน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) (1.34) 0.25 7.25
ประมาณการส่วนลดจ่ายและรบัคนืสินคา้ 2.34 10.09 0.09
(กลบัรายการ)ขาดทนุจากการลดลงของมูลคา่สินคา้คงเหลือ 7.28 (4.99) 4.25
สาํรองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว 3.21 8.00 4.26

    ตดัจําหน่าย คา่ธรรมเนียมหุ้นกู ้ - - 1.53
ส่วนแบง่(กาํไร)ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 5.11 (4.36) (0.15)
(กาํไร) ขาดทนุจากการจําหน่ายสินทรพัย์ถาวร (0.59) 0.15 1.53
(กาํไร) ขาดทนุจากการตดัจําหน่ายสินทรพัย์ถาวร 0.35 9.54 0.23
กาํไรจากการขายสินทรพัย์ไม่หมุนเวยีนทีถื่อไวเ้ผือ่ขาย (32.03) -                            -                           
สิทธ์ิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าตดัจําหน่าย 3.08 4.47 4.47
(กาํไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนทีย่งัไม่ไดเ้กดิขึ้นจริง (2.91) (1.31) (3.88)
กาํไรจากการขายและเชา่กลบัคนืรอตดับญัชี (1.09) -                            -                           
ขาดทนุทีย่งัไม่เกดิขึ้นจากตราสารอนุพนัธ์ -                            -                            1.99

     ขาดทนุจากการตรีาคาสินทรพัย์ -                            -                            2.98
เงินปันผลรบั (1.71) (0.07) (0.10)
ดอกเบี้ยรบั (0.30) (1.43) (1.14)
ดอกเบี้ยจ่าย 99.09 101.54 92.12

กาํไรจากการดําเนนิงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหน ีส้ินดําเนนิงาน 265.36 362.89 351.80

สินทรัพย์ดําเนนิงานลดลง (เพิ่มขึ้น) 
  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (127.01) 28.08 (0.18)

สินคา้คงเหลือ (55.39) 151.97 (9.21)
สินทรพัย์หมุนเวยีนอ่ืน (7.48) 18.75 26.05

  สินทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 7.11 2.58 0.32
หนีส้ินดําเนนิงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

   เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืน (92.52) (103.22) 72.08
   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 0.01 (1.23) (2.95)
   หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน -                            -                            (0.02)

เงินสดรับ (จ่าย) จากกจิกรรมดําเนนิงาน (9.91) 459.83 437.89
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน (1.83) (7.51) (5.58)
จ่ายดอกเบี้ย (97.72) (100.93) (92.49)
จ่ายภาษีเงินได้ (39.78) (37.63) (24.38)

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดําเนนิงาน (149.24) 313.76 315.45

รายการ

งบการเงินรวม
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งบกระแสเงินสด 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ
31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
รบัดอกเบี้ย 0.30 1.43 1.00
รบัเงินปันผล 1.71 0.07 0.10

    ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอาํนาจควบคมุเพิ่มขึ้น -                            -                            99.98
    ซือ้คนืเงินลงทนุจากส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอาํนาจควบคมุ -                            -                            (3.31)

 เงินฝากสถาบนัการเงินทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนัลดลง(เพิ่มขึ้น) (4.61) (9.36) (45.30)
    เงินลงทนุช ัว่คราวเพิ่มขึ้น -                            -                            0.02

เงินลงทนุช ัว่คราวลดลง 255.22 -                            -                           
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคา้งรบัแกบ่ริษทัย่อย(เพิ่มขึ้น)ลดลง -                            (15.00) 15.00
เงินสดรบัจากการขายสินทรพัย์ไม่หมุนเวยีนทีถื่อไวเ้พื่อขาย 33.00 -                            -                           
เงินสดรบัจากการขายสินทรพัย์ถาวร 45.38 49.84 2.26
เงินสดจ่ายซือ้สินทรพัย์ถาวร (501.62) (180.06) (81.74)
เงินสดจ่ายซือ้สินทรพัย์ไม่มีตวัตน (4.37) (0.03) -                           

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (174.98) (153.11) (11.98)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
จ่ายเงินปันผล (20.36) (20.73) 0.00
เงินเบกิเกนิบญัชแีละเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 39.31 (78.89) (11.13)
จ่ายชาํระคนืหุ้นกู ้ (700.00) -                            (395.43)

    เงินสดรบัจากหุ้นกู ้ 631.40 -                            280.00
    เงินสดจ่ายคา่ธรรมเนียมหุ้นกู ้ (1.00) -                            (5.29)

เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกรรมการเพิ่มขึ้น -                            -                            2.12
จ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเชา่ (23.65) (39.40) (39.03)
กูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 396.18 1.20 0.00
จ่ายชาํระเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (63.44) (119.44) (123.64)
ออกหุ้นสามญั 0.00 33.17 0.00
ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอาํนาจควบคมุเพิ่มขึ้น 50.03 49.74 0.00
เงินสดคนืส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอาํนาจควบคมุ (9.84) -                            

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน 298.64 (174.35) (292.41)
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (25.58) (13.70) 11.06
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดตน้ปี 86.19 60.48 46.60
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด (0.13) (0.17) (0.00)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 60.48 46.61 57.66

รายการ

งบการเงินรวม
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อตัราส่วนทางการเงินทีสํ่าคญั 

งวดปีส้ินสุด งวดปีส้ินสุด งวดปีส้ินสุด
(12 เดอืน) (12 เดอืน) (12 เดอืน)

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 1.18                0.67                0.67                
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมุนเร็ว เทา่ 0.49                0.31                0.32                
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด* เทา่ (0.11)               0.26                0.22                
อตัราสว่นหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้* เทา่ 6.85                6.88                5.90                
ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลี่ย วนั 52.54              52.31              61.07              
อตัราสว่นหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ* เทา่ 3.17                3.45                2.95                
ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย วนั 113.67            104.36            121.88            
อตัราสว่นหมุนเวียนเจา้หน้ีการคา้* เทา่ 5.84                7.09                4.94                
ระยะเวลาชาํระหน้ี วนั 61.60              50.79              72.83              
Cash Cycle วนั 104.62            105.88            110.12            

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร
อตัราสว่นกาํไรขั้นตน้ ร้อยละ 17.80              21.99              26.40              
อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน ร้อยละ 9.95                10.25              13.97              
อตัราสว่นเงินสดตอ่การทาํกาํไร ร้อยละ (76.54)             137.42            142.57            
อตัรากาํไรสุทธิ ร้อยละ 3.20                4.69                6.26                
อตัราผลตอบแทนของผูถ้ือหุน้* ร้อยละ 4.39                6.05                5.83                

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนนิงาน
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์* ร้อยละ 1.67                2.42                2.57                
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร* ร้อยละ 6.72                8.19                7.89                
อตัราการหมุนของสินทรัพย์* เทา่ 0.52                0.52                0.41                

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ
อตัราสว่นหน้ีสินตอ่สว่นของผูถ้ือหุน้ เทา่ 1.66                1.35                1.20                
อตัราสว่นหน้ีสินสุทธิตอ่สว่นของผูถ้ือหุน้(1) เทา่ 1.26                1.05                0.86                
อตัราสว่นหน้ีสินสุทธิตอ่กาํไรกอ่นดอกเบี้ยจา่ย ภาษีเงินไดค้า่เส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหนา่ย เทา่ 6.59                5.01                4.53                
อตัราสว่นหน้ีสินท่ีม่ีภาระดอกเบี้ยที่ครบกาํหนดภายใน 1 ปี ตอ่หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียทั้งหมด เทา่ 0.28                0.63                0.64                
อตัราสว่นเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินตอ่หน้ีสินรวม เทา่ 0.47                0.44                0.40                
อตัราสว่นความสามารถในการชาํระดอกเบี้ย (Cash Basis) (2) เทา่ (0.12)               4.48                4.67                
อตัราสว่นความสามารถชาํระผูกพนั(3) (Cash Basis) เทา่ (0.11)               0.68                0.45                
อตัราสว่นความสามารถในการชาํระดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio : ICR) เทา่ 1.97                2.25                2.40                
อตัราสว่นความสามารถชาํระผูกพนั (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) เทา่ 0.44                0.28                0.30                
อตัราการจา่ยเงินปันผล ร้อยละ 32.54              21.99              -                  

อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย
31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63

 

หมายหตุ :    
(1)     อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เป็นอตัราส่วนเดียวกบัท่ีระบุไวใ้นร่างขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กู ้โดยผูอ้อกหุน้กูจ้ะดาํรงไวซ่ึ้ง
อตัราส่วนของ “หน้ีสินสุทธิ” ต่อ “ส่วนของผูถื้อหุน้” (Net Debt to Equity Ratio) ในอตัราส่วนไม่เกิน 3.0:1 (สามจุดศนูยต่์อหน่ึง) ณ วนัส้ินงวดบญัชีรายไตรมาสหรือวนั
ส้ินปีบญัชีของผูอ้อกหุน้กู ้
(2)     อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย = (กาํไรก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได ้/ ดอกเบ้ียจ่าย) /  
(3)     อตัราส่วนความสามารถในการชาํระภาระผกูพนั (Cash Basis) = กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน / (การจ่ายชาํระหน้ีสิน+รายจ่ายลงทุน+ซ้ือสินทรัพย+์เงินปันผลจ่าย) 
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        การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

 14.1  การวเิคราะห์ผลการดาํเนินงาน 

การวเิคราะห์ผลดาํเนินงาน บริษทัจะวเิคราะห์ภายใตง้บการเงินรวมซ่ึงรวมกลุ่มธุรกิจทั้งหมด 3 กลุ่มธุรกิจ คือ  
1. กลุ่มผลิตภณัฑห์นงั ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑห์นงัสัตวฟ์อก ผลิตภณัฑข์องเล่นสัตวเ์ล้ียง ผลิตภณัฑเ์ฟอร์นิเจอร์ 

และผลิตภณัฑเ์บาะหนงัและช้ินส่วนหนงัสาํหรับรถยนต ์
2. กลุ่มธุรกิจพลงังาน ประกอบดว้ยการผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน รวมถึงโรงกาํจดัขยะ

และผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากขยะ 
3. กลุ่มออกแบบและจดัจาํหน่ายยานพาหนะ ประกอบดว้ย การออกแบบและจดัจาํหน่ายเรือและรถโดยสารขนาด

เลก็ท่ีผลิตดว้ยอลมิูเนียม 

ในปี 2563 กลุ่มบริษทัมีผลกาํไรสุทธิจาํนวน 98.11 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 3.86 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2562 ท่ีมีกาํไร
สุทธิเท่ากบั 94.25 ลา้นบาท โดยกลุ่มมีรายไดจ้ากการขายและบริการรวมจาํนวน 1,566.12 ลา้นบาท ลดลง 443.26 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 22.05 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2562 ท่ีมีรายไดจ้ากการขายและบริการรวมจาํนวน 2,009.38 ลา้น
บาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจากธุรกิจหนงัผนืมีรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑห์นงัผืนสาํหรับเบาะรถยนตล์ดลงจากจาํนวนผลิตรถ
ตามรุ่นท่ีไดรั้บ สาํหรับรายไดจ้ากกลุ่มธุรกิจพลงังานซ่ึงเกิดจากขายไฟฟ้าเชิงพาณิชยใ์นไตรมาสรายไดใ้กลเ้คียงกบัปีท่ีผา่นมา
โดยปี 2563 รวมจาํนวน 340.24 ลา้นบาท ขณะท่ีปี 2562 ท่ีบริษทัมีรายไดจ้ากกลุ่มธุรกิจพลงังานจาํนวน 343.70 ลา้นบาท และ
รายไดจ้ากธุรกิจออกแบบและจดัจาํหน่ายเรือและรถโดยสารขนาดเลก็ท่ีผลิตดว้ยอลูมิเนียมในปี 2563 จาํนวน 31.41 ลา้นบาท  
ลดลง 87.79 ลา้นบาท ขณะท่ีปี 2562 จาํนวน  119.20   ลา้นบาท เน่ืองจากลกูคา้ชะลอคาํสั่งซ้ือ 

รายได้จากการขายและบริการ 

กลุ่มบริษทัมีโครงสร้างรายไดจ้ากการขายและบริการแบ่งตามส่วนงานของแต่ละสายผลิตภณัฑ์ของธุรกิจหลกัของ
กลุ่มบริษทัตามตารางดา้นล่างดงัน้ี  

รายได้จากการดําเนินงาน ดาํเนินการโดย 
ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
1. กลุ่มผลิตภณัฑห์นงั 

- ผลิตภณัฑห์นงัสัตวฟ์อก 
- ผลิตภณัฑข์องเล่นสัตวเ์ล้ียง 
- ผลิตภณัฑเ์ฟอร์นิเจอร์หนงั 
- ผลิตภัณฑ์เบาะหนังและช้ินส่วนหนัง

สาํหรับรถยนต ์

 
CWT 
CWT 
CWT 
CWT 

 
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 

60.35 

2. กลุ่มธุรกิจกลุ่มพลงังาน  
-    ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก 
     พลงังานทดแทน 

 
GP2 และ BFS3 

 
247.43 

 
12.65 

 
343.70 

 
17.11 

 
340.24 

 
21.73 

3. กลุ่มออกแบบและจดัจาํหน่ายเรือและรถ
โดยสารขนาดเลก็ 

SKC 20.89 1.07 119.20 5.93 31.41 2.01 

รายได้จากการขายและบริการรวม  1,955.69 100 2,009.38 100 1,566.12 100 
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สําหรับปี 2563 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายและบริการจาํนวน 1,566.12 ลา้นบาท ลดลง 443.26 ลา้นบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 22.05 เม่ือเทียบงวดเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลกัมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ท่ีส่งผลกระทบต่อหลายธุรกิจและอุตสาหกรรมรวมถึงการชะลอในอุตสาหกรรมยานยนตท์ัว่
โลก โดยกลุ่มผลิตภณัฑห์นงัซ่ืงประกอบดว้ย ผลิตภณัฑห์นงัสัตวฟ์อก ผลิตภณัฑข์องเล่นสัตวเ์ล้ียง ผลิตภณัฑเ์ฟอร์นิเจอร์หนงั 
และผลิตภณัฑ์เบาะหนงัและช้ินส่วนหนงัสาํหรับรถยนต ์มีรายไดร้วมในปี 2563 จาํนวน 1,161.83 ลา้นบาทลดลงจากปี 2562 
ท่ีมีรายไดจ้าํนวน 1,514.55 ลา้นบาท ทั้งน้ีสาเหตุท่ีรายไดข้องกลุ่มผลิตภณัฑ์หนงัลดลงเน่ืองจากลูกคา้ชะลอคาํสั่งซ้ือ  รวมถึง
การนาํเขา้วตัถุดิบล่าชา้จากการท่ีหลายประเทศพบเจอสถานการณ์การแพร่ระบาด  สาํหรับรายไดจ้ากกลุ่มธุรกิจพลงังานซ่ึงเกิด
จากขายไฟฟ้าเชิงพาณิชยใ์กลเ้คียงกบัปีท่ีผา่นมา โดยปี 2563 จาํนวน 340.24 ลา้นบาท ขณะท่ีปี 2562 ท่ีบริษทัมีรายไดจ้ากกลุ่ม
ธุรกิจพลงังานจาํนวน 343.70  ลา้นบาท และรายไดจ้ากธุรกิจออกแบบและจดัจาํหน่ายเรือและรถโดยสารขนาดเลก็ท่ีผลิตดว้ย
อลูมิเนียมในปี 2563 จาํนวน 31.41 ลา้นบาท ลดลง 87.79 ลา้นบาท ขณะท่ีปี 2562 รายไดจ้าํนวน 119.20 ลา้นบาท เน่ืองจาก
ลกูคา้ชะลอการสั่งซ้ือ โดยการส่งมอบจะเกิดข้ึนในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564   

 
สําหรับปี 2562 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายและบริการจาํนวน 2,009.38 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 53.69 ลา้นบาท หรือ

ปรับตวัเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยท่ีอตัราร้อยละ 2.75 เม่ือเทียบกบัปี 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากธุรกิจกลุ่มหนงัไดรั้บผลกระทบมาก
จากการชะลอตวัของเศรษฐกิจและการคา้โลก โดยเฉพาะหนงัเบาะรถยนตแ์ละเฟอร์นิเจอร์ท่ีคร่ึงหลงัของปี 2562 เขา้สู่ภาวะ
หดตวัจากการท่ีเศรษฐกิจไทยกาํลงัเขา้สู่ช่วงชะลอตวัประกอบกบัความเขม้งวดของสถาบันการเงินในการปล่อยสินเช่ือ 
สําหรับกลุ่มธุรกิจพลงังานของกลุ่มบริษทัมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนจาก 247.43 ลา้นบาทในปี 2561 เพ่ิมเป็น 343.70 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน
จาํนวน 96.27 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการเติบโตของรายไดด้งักล่าวเท่ากบัร้อยละ 38.91 นอกจากน้ีกลุ่มธุรกิจออกแบบ
และจดัจาํหน่ายยานยนต ์ซ่ึงไดแ้ก่ เรือและรถโดยสารขนาดเลก็ มีรายไดเ้พ่ิมข้ึนมากเม่ือเทียบกบัปี 2561 ท่ีมีจาํนวน 20.89 ลา้น
บาท เพ่ิมข้ึนเป็น 119.20 ลา้นบาท ในปี 2562 โดยเพ่ิมข้ึนจาํนวน 98.31 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการเติบโตของรายได้
ดงักล่าวเท่ากบัร้อยละ 470.61  
 
รายได้อ่ืน 

รายไดอ่ื้นของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ย กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน รายไดด้อกเบ้ีย รายไดค้่าบริหารจดัการ  และ
รายไดค้่าเช่า เป็นตน้ โดยใน ปี 2563 กลุ่มบริษทัมีรายไดอ่ื้นจาํนวน 36.29 ลา้นบาท และมีกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 
2.35 ลา้นบาท  

สําหรับปี 2562 กลุ่มบริษทัมีรายไดอ่ื้น จาํนวน 37.87 ลา้นบาท  กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 17.92 ลา้นบาท 
รายไดค้่าเช่า 5.21 ลา้นบาท  
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ต้นทุนขายและบริการ 

กลุ่มบริษทัมีโครงสร้างตน้ทุนขายและบริการแบ่งตามสายผลิตภณัฑข์องธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทัตามตารางดา้นล่างดงัน้ี  

 
ในส่วนของตน้ทุนขายและบริการ กลุ่มบริษทัมีตน้ทุนขายและบริการรวมเท่ากบั 1,152.67 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อย

ละ 73.60 ของรายไดจ้ากการขายและบริการรวม ซ่ึงลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ท่ีมีตน้ทุนขายและบริการ
รวมทั้ งส้ิน 1,567.59 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 78.01 ของรายไดจ้ากการขายและบริการรวม โดยกลุ่มผลิตภณัฑ์หนังมี
ต้นทุนขายและบริการรวม 893.91 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 76.93 ของรายได้จากการขายและบริการ ซ่ึงลดลงเม่ือ
เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2562 ท่ีมีตน้ทุนขายและบริการรวม 1,226.93 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 81.00 ของรายได้
จากการขายและบริการ โดยตน้ทุนขายและบริการของกลุ่มผลิตภณัฑห์นงัแบ่งเป็นผลิตภณัฑห์นงัสัตวฟ์อก ผลิตภณัฑข์องเล่น
สัตวเ์ล้ียง ผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์หนงั และผลิตภณัฑเ์บาะหนงัและช้ินส่วนหนงัสาํหรับรถยนต ์ในปี 2563 จาํนวน 77.89 ลา้น
บาท 71.02 ลา้นบาท 34.51 ลา้นบาท และ 63.37 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.74, 6.16, 2.99 และ 63.37  ของตน้ทุนขายและ
บริการรวมตามลาํดบั นอกจากน้ีในกลุ่มยงัมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตใหม่ทาํให้ Productivity เพ่ิมข้ึนประมาณ 10%   
สาํหรับตน้ทุนขายของการผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนปี 2563 จาํนวน 212.73 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 
5.86 ลา้นบาทเม่ือเปรียบเทียบกบัปี2562 ท่ีมีตน้ทุนขายจาํนวน 218.59 ลา้นบาท โดยอตัราร้อยละของการผลิตและจาํหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนในปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 18.46 ของตน้ทุนขายและบริการรวม เพ่ิมข้ึนจากปี 2562 ท่ีมี
ตน้ทุนขายคิดเป็นร้อยละ 13.94 ของตน้ทุนรวม เน่ืองจากตน้ทุนของกลุ่มธุรกิจผลิตภณัฑ์หนงัลดลงจากราคาวตัถุดิบลดลงจึง
ส่งผลให้อตัราร้อยละของตน้ทุนของการผลิตพลงังานทดแทนเม่ือเปรียบเทียบกบัทุกสายผลิตของบริษทัเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ีหาก
เปรียบเทียบตน้ทุนจากการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนของปี 2563 และ ปี 2562 พบว่า ตน้ทุนขายของการผลิต
กระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนในปี 2563 จาํนวน 212.73 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 62.52 ของรายไดจ้ากการขาย ลดลง
เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีตน้ทุนขายรวม 218.59 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 63.60 ของรายไดจ้ากการขาย 
เน่ืองจากราคาเช้ือเพลิงลดลง  สําหรับตน้ทุนขายของธุรกิจผลิตและจาํหน่าย สําหรับธุรกิจกลุ่มออกแบบและจดัจาํหน่าย
ยานพาหนะมีตน้ทุนขายและบริการปี 2563 จาํนวน 26.26 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ  2.28 ของตน้ทุนรวม ลดลงจากปี 2562 
ท่ีมีตน้ทุนขายจาํนวน 102.90 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 6.56 ของตน้ทุนรวม และหากเปรียบเทียบระหว่างงวดเดียวกนั
พบวา่ ปี 2563 ตน้ทุนของธุรกิจออกแบบและจดัจาํหน่ายเรือและรถโดยสารขนาดเลก็ รวม 26.25 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 
83.60 ของรายไดจ้ากการขายและบริการ ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีตน้ทุนขายและบริการจาํนวน 
102.90 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 86.32 ของรายไดจ้ากการขายและบริการเน่ืองจากราคาวตัถุดิบลดลงเช่นเดียวกนั 

สายผลติภัณฑ์ตามธุรกจิหลกัของกลุ่มบริษัท 

งบการเงนิรวม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
1. ผลิตภณัฑห์นงัสัตวฟ์อก 159.93 9.95 112.20 7.16 77.69 6.74 
2. ผลิตภณัฑข์องเล่นสัตวเ์ล้ียง 112.58 7.00 116.47 7.43 71.02 6.16 
3. ผลิตภณัฑเ์ฟอร์นิเจอร์หนงั 44.13 2.74 24.27 1.55 34.51 2.99 
4. ผลิตภณัฑเ์บาะหนงัและช้ินส่วนหนงัสาํหรับรถยนต ์ 1,109.10 68.99 993.16 63.36 730.47 63.37 
5. ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 164.08 10.21 218.59 13.94 212.73 18.46 
6. ออกแบบและจดัจาํหน่ายเรือและรถโดยสารขนาดเลก็ 17.71 1.10 102.90 6.56 26.25 2.28 
ต้นทุนขายและบริการรวม 1,607.51 100 1,567.59 100 1,152.67 100 
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สําหรับปี 2562 กลุ่มบริษทัมีตน้ทุนขายและบริการรวมจาํนวน 1,567.59 ลา้นบาท ปรับตวัลดลงเล็กน้อยท่ี 39.94 
ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 2.48 เม่ือเทียบกบัปี 2561 โดยมีสาเหตุหลกัจากการท่ีอตัราแลกเปล่ียนแข็งค่าข้ึนส่งผลให้ตน้ทุน
นาํเขา้วตัถุดิบหนงัและเคมีของกลุ่มธุรกิจหนงัผนืลดลง นอกจากน้ีตามท่ีกลุ่มธุรกิจพลงังานมีการปรับปรุงกระบวนการทาํงาน
และการเจรจาต่อรองซ้ือวตัถุดิบในปริมาณมากข้ึนจากปีท่ีผา่นมาทาํใหต้น้ทุนวตัถุดิบลดลง 
 
กาํไรขั้นต้น 

ในปี 2563 กลุ่มบริษทัมีกาํไรขั้นตน้จาํนวน 413.45ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 28.34 ลา้นบาท หรือคิดเป็นการลดลงท่ี
ร้อยละ 6.41 เม่ือเทียบกับกาํไรขั้นตน้ของปี 2562 ท่ีมีกาํไรขั้นตน้จาํนวน 441.79 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุมาจากยอดขายท่ี
ปรับตวัลดลง อยา่งไรกต็าม กลุ่มบริษทัยงัคงรักษาอตัราส่วนกาํไรขั้นตน้ไดท่ี้ร้อยละ 26.39 ปรับตวัดีข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อนซ่ึง
อยูท่ี่ร้อยละ 21.98 โดยกาํไรขั้นตน้ของกลุ่มผลิตภณัฑ์หนังปี 2563 จาํนวน 268.01 ลา้นบาท ลดลง19.62 ลา้นบาท หรือลดลง
ร้อยละ 6.82 เม่ือเทียบกบักาํไรขั้นตน้ของปี 2562 ท่ีมีจาํนวน 287.63 ลา้นบาท เน่ืองจากรายไดล้ดลง กลุ่มธุรกิจออกแบบและ
จดัจาํหน่ายเรือและรถโดยสารขนาดเลก็มีกาํไรขั้นตน้ในปี 2563 จาํนวน 5.15 ลา้นบาท ลดลง 11.15 ลา้นบาท หรือคิดเป็นการ
ลดลงร้อยละ 68.40  เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีกาํไรขั้นตน้จาํนวน 16.30 ลา้นบาท โดยกาํไรขั้นตน้ของทั้ง 2 กลุ่ม
ธุรกิจลดลงเน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19  ส่งผลให้รายไดปี้ 2563 ลดลงจากการท่ีลูกคา้ชะลอคาํสั่งซ้ือ สําหรับธุรกิจกลุ่ม
ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนมีกาํไรขั้นตน้ปี 2563 จาํนวน 127.51 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 2.41 ลา้นบาทเม่ือ
เทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีกาํไรขั้นตน้จาํนวน 125.10 ลา้นบาทเนืองจากตน้ทุนวตัถุดิบลดลง  

สาํหรับปี 2562 กลุ่มบริษทัมีกาํไรขั้นตน้จาํนวน 441.79 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 93.61 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 26.88 
เม่ือเทียบกบักาํไรขั้นตน้ของปี 2561 ท่ีมีค่าเท่ากบั 348.18 ลา้นบาท โดยสาเหตุส่วนใหญ่มาจากปี 2562 กลุ่มธุรกิจพลงังานของ
กลุ่มบริษทัมีการรับรู้รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าเตม็ปี ในขณะท่ีปี 2561 กลุ่มธุรกิจดงักล่าวเร่ิมมีการรับรู้รายไดด้งักล่าวในไตร
มาส 2 ของปี 2561  
 
ส่วนแบ่งกาํไรจากการลงทุนในบริษทัร่วม 
 ในปี  2563  และปี  2562 ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรว่มเท่ากับ  0.15 ล้านบาท  และ 4.36 ล้านบาท
ตามลาํดบั โดยส่วนแบ่งกาํไรจกการลงทุนลดลง 4.21 ลา้นบาทหรือร้อยละ96.55 เน่ืองจากผลกระทบจากการชะลอตวของ
อุตสาหกรรมยานนตแ์ละผลกระทบการการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-19) 
 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใชจ่้ายในการขายของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายพนักงาน ค่านายหน้า  ค่าส่งเสริมการขาย ค่าใชจ่้ายใน
การเดินทางเป็นตน้ โดยปี 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขาย 57.21 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 12.13 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 17.49 เม่ือเทียบกบัปี 2562 โดยการลดลงดงักล่าวมีสาเหตุมาจากการท่ีบริษทัลดการจดัทาํรายการส่งเสริมการขายของ
กลุ่มธุรกิจเรือและรถโดยสาร และค่านายหนา้ลดลงจากการท่ีรายไดข้องกลุ่มธุรกิจเบาะหนงัและช้ินส่วนหนงัสาํหรับรถยนต์
ของบริษทัลดลง 

สาํหรับปี 2562 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายจาํนวน 69.34 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 4.33 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการ
เพ่ิมข้ึนท่ีร้อยละ 6.66 เม่ือเทียบกบัปี 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ่้ายในการขายท่ีเพ่ิมข้ึนจากกลุ่มธุรกิจเรือและรถ
โดยสารขนาดเลก็อตัราการส่งเสริมการขาย  
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารของกลุ่มบริษทัฯ ประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายพนกังาน ค่าท่ีปรึกษาโครงการธุรกิจใหม่ ค่าภาษี ค่า
สาธารณูปโภค เป็นตน้ โดยปี 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการบริหารจาํนวน 149.32 ลา้นบาท ลดลง  25.65 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 14.65 เม่ือเทียบกบัปี 2562 โดยการลดลงของค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดจากการบริหารค่าใชจ่้ายในการบริหาร
อยา่งต่อเน่ืองซ่ึงรวมถึงการบริหารค่าใชจ่้ายสาํหรับโครงการพลงังานทดแทน  

สําหรับปี 2562 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายในการบริหารจาํนวน 174.98 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 12.65 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
อตัราการเพิ่มข้ึนท่ีร้อยละ 7.79 เม่ือเทียบกบัปี 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก การเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายพนกังานในกลุ่มบริษทั 
ทั้งน้ีเม่ือวนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ.2562 ไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษา 
ซ่ึงไดก้าํหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง สําหรับลูกจา้งท่ีทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไป ให้มีสิทธิไดรั้บ
ค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั การเปล่ียนแปลงดงักล่าวทาํให้บริษทัตั้งสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานเพ่ิมข้ึน 5.62 ลา้นบาท นอกจากน้ีบริษทัปรับค่าใช้จ่ายพนักงานประจาํปีเพ่ิมข้ึนและรวมถึงการพฒันาระบบการ
ทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ในปี 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีค่าตอบแทนผูบ้ริหารจาํนวน 19.94 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 0.35 ลา้นบาท หรือคิดเป็นการ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.78 เม่ือเทียบกบัปี 2562  

สาํหรับปี 2562 กลุ่มบริษทัมีค่าตอบแทนผูบ้ริหารจาํนวน 19.59 ลา้นบาท ลดลงเลก็นอ้ยจาํนวน 0.14 ลา้นบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 0.71 เม่ือเทียบกบังวดปี 2561  
 
ต้นทุนทางการเงิน 

ในปี 2563 กลุ่มบริษทัมีตน้ทุนทางการเงินจาํนวน 92.12 ลา้นบาท ลดลง 9.42 ลา้นบาทหรือคิดเป็นการลดลงท่ีร้อย
ละ 9.27 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน  ซ่ึงมีสาเหตุจากอัตราดอกเบ้ียท่ีลดลง และการบริหารแหล่งเงินทุนท่ีมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนทาํใหจ่้ายคืนเงินตน้บางส่วนใหแ้ก่สถาบนัการเงินตามขอ้ตกลง 

สาํหรับปี 2562 กลุ่มบริษทัมีตน้ทุนทางการเงินจาํนวน 101.54 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 2.44 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการ
เติบโตร้อยละ 2.47 เม่ือเทียบกบัตน้ทุนทางการเงินของกลุ่มบริษทัในปี 2561 ท่ีมีค่าเท่ากบั 99.09 ลา้นบาท เน่ืองจากหน้ีสินท่ีมี
ภาระดอกเบ้ียของบริษทัสาํหรับใชล้งทุนในอุปกรณ์และแม่พิมพข์องกลุ่มธุรกิจเรือและรถโดยสารขนาดเลก็มีตน้ทุนท่ีสูงข้ึน
เลก็นอ้ย 

 
กาํไรสุทธิ 

กลุ่มบริษทัฯ มีกาํไรสุทธิในปี 2563 จาํนวนทั้งส้ิน 98.11 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจาํนวน 3.86 
ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 4.09 เม่ือเปรียบเทียบกบักาํไรสุทธิของกลุ่มบริษทัปี 2562 ท่ีมีกาํไรสุทธิจาํนวน 
94.25 ลา้นบาท  โดยการเพิ่มข้ึนดงักล่าวมีสาเหตุหลกัมาจากตน้ทุนวตัถุดิบของกลุ่มธุรกิจหนงัท่ีปรับตวัลดลงและการบริหาร
จดัการเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร และการบริหารจดัการเก่ียวกบัตน้ทุนทางการเงินของทุกกลุ่มธุรกิจ จีงส่งผลให้
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ปี 2563 จาํนวน  117.03 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน  11.77 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัส่วน
แบ่งของกาํไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ปี 2562 ท่ีมีจาํนวน 105.26 ลา้นบาท 
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สาํหรับปี 2562 กลุ่มบริษทัมีกาํไรสุทธิจาํนวนทั้งส้ิน 94.25 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 31.68 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการ
เติบโตร้อยละ 50.62 เม่ือเทียบกบักาํไรสุทธิของกลุ่มบริษทัในปี 2561 ท่ีมีค่าเท่ากบั 62.58 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจากปี 
2562 กลุ่มธุรกิจพลงังานของกลุ่มบริษทัมีการรับรู้รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชยจ์ากธุรกิจกลุ่มพลงังานเตม็ปี ในขณะท่ีปี 
2561 กลุ่มธุรกิจดงักล่าวเร่ิมมีการรับรู้รายไดด้งักล่าวในไตรมาส 2 ของปี 2561 ประกอบกบัตน้ทุนของวตัถุดิบกลุ่มธุรกิจหนงั
ลดลงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีแข็งค่าข้ึน และตน้ทุนวตัถุดิบของกลุ่มธุรกิจพลงังานลดลงจากการเจรจาต่อรองซ้ือวตัถุดิบใน
ปริมาณเพ่ิมข้ึน 

 
14.2  การวเิคราะห์ฐานะการเงนิ 
 

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยร์วมจาํนวน 3,958.13 
ลา้นบาท 3,837.93 ลา้นบาท และ 3,810.52 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยร์วม
ลดลง 27.41  ลา้นบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 0.71 เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2562 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมี
สินทรัพยร์วมลดลง 120.20 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.04 เม่ือเทียบกับส้ินปี 2561 ซ่ึงสามารถจาํแนกรายละเอียดการ
เปล่ียนแปลงไดด้งัต่อไปน้ี  

กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยห์มุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2563 จาํนวน 954.46 ลา้นบาท ลดลงเล็กน้อยจาํนวน 28.36 
ลา้นบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 2.88 โดยสินทรัพยห์มุนเวียนส่วนใหญ่ท่ีปรับตวัลดลงไดแ้ก่  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ี
อ่ืนปรับตวัลดลงจาํนวน 7.05 ลา้นบาท  และสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนลดลง 26.06 ลา้นบาท ในส่วนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ของกลุ่มบริษทันั้น มีจาํนวน 2,856.06 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 0.95ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.03 โดย
สินทรัพยไ์ม่เหมุนเวยีนท่ีเพ่ิมข้ึนคือ  แม่พิมพร์ถโดยสารมินิบสัของบริษทัยอ่ยซ่ึงส่งมอบเม่ือปลายปี 2563 

และ ณ 31 ธนัวาคม 2562 จาํนวน 982.82 ลา้นบาท ลดลง 186.72 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 15.97 เม่ือเทียบกบัส้ิน
ปี 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก การลดลงของลูกหน้ีการคา้และสินคา้คงเหลือ โดยลูกหน้ีการคา้ลดลง 36.22 ลา้นบาท และ
สินคา้คงเหลือลดลง 146.99 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม สัดส่วนของสินทรัพยห์มุนเวียนต่อสินทรัพยร์วมของกลุ่มบริษทั ณ ส้ินปี 
2562 มีค่าเท่ากบัร้อยละ 25.61 ในขณะท่ีกลุ่มบริษทัมีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนจาํนวนเท่ากบั 2,855.11 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 66.52 
ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.39 เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของ เงินลงทุนในตราสารท่ี
ไม่ใช่หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน และท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็นหลกั 
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ทั้งน้ี รายละเอียดของสินทรัพยท่ี์มีสาระสาํคญัต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ดงัน้ี 

 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 
- ลูกหนีก้ารค้าสุทธิ 

หน่วย : ล้านบาท 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 

ลูกหนีก้ารค้ากจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - 10.09 9.18 
เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน 15.13 - - 

รวม 15.13 10.09 9.18 

ลูกหนีก้ารค้าบุคคลหรือกจิการอืน่    
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 263.26 246.55 257.30 
เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน 15.61 28.12 16.42 
เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 3 เดือนถึง 6 เดือน 0.01 2.51 - 
เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 6 เดือนถึง 12 เดือน 0.01 - 1.86 
เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 1.47 1.19 2.40 
รวม 280.36 278.37 277.98 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (1.47) (1.19) (2.38) 
สุทธิ 278.89 277.18 275.59 
รวมลูกหนีก้ารค้า สุทธิ 294.02 287.27 284.77 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ลูกหน้ีการคา้แสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนซ่ึงประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีในอนาคต
ของลูกคา้ โดยกลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีการคา้สุทธิจาํนวน 284.77 ลา้นบาท ลดลง 2.50 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.87 เม่ือเทียบ
กบัณ ส้ินปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากกลุ่มบริษทัมีรายไดล้ดลง 

หากพิจารณาตามงบการเงินหากพิจารณาตามงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 พบวา่ ลูกหน้ีการคา้ท่ีเกิน
กาํหนดชาํระเพ่ิมข้ึนเป็น 31.82 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบั จาํนวน 17.10 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยลูกหน้ี
การคา้ท่ีคา้งชาํระเกินกาํหนดชาํระส่วนใหญ่เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือนเพ่ิมข้ึนเป็น 28.12 ลา้นบาท เน่ืองจากลูกคา้บริษทั
แห่งหน่ึงในกลุ่มธุรกิจยานยนตเ์ล่ือนการจ่ายชาํระออกไปอีก 1 เดือน ซ่ึงมีมูลค่าคงคา้งประมาณ 9.40 ลา้นบาท ณ ตน้ปี 2563 
บริษทัไดรั้บชาํระค่าสินคา้จากลูกหน้ีรายดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ สําหรับปี 2563 จะพบวา่ลูกหน้ีการคา้บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ี
เกินกาํหนดชาํระลดลง จาก ณ ส้ินปี 2562 ซ่ึงมีจาํนวน 31.82 ลา้นบาท เหลือ 20.68 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดย
สัดส่วนดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 11.4 และร้อยละ 7.43 ของลกูหน้ีการคา้รวม  

สาํหรับค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน/ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญปี 2563  จาํนวน 2.38 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึน
จาํนวน 1.19 บา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 เม่ือเทียบกบั ณ ส้ินปี 2562 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน TFRS 9 ฉบบัท่ี 9 กาํหนดใหบ้ริษทัฯ จะตอ้งรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  (Expected Credit Loss)  
ซ่ึงประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกับการชาํระหน้ีในอนาคตของลูกค้า ซ่ึงตาม
มาตรฐานให้ใช้ 2 วิธีคือ 1. วิธีการทั่วไป (General Approach) หรือ 2.วิธีการอย่างง่าย (Simplified Approach)  ซ่ึงบริษัทได้
ประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตจากลกูหน้ีการคา้ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนโดยวธีิการอยา่งง่าย (Simplified Approach) ส่งผล
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ให้กลุ่มบริษทัฯ มีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมใน ปี 2563 โดยท่ีผ่านมาอตัราส่วนหน้ีสงสัยจะสูญต่อลูกหน้ีการคา้ในปี 
2561 ถึง ปี 2563 อยูร่ะหวา่งร้อยละ 0.5 ถึงร้อยละ 1.5 ซ่ึงยงัคงอยูใ่นเกณฑท่ี์บริษทัฯ สามารถควบคุมได ้

 นอกจากน้ี กลุ่มบริษทับนัทึกตั้งสาํรองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยประมาณข้ึนจากจาํนวนหน้ีท่ีอาจเรียกเกบ็เงินจาก
ลูกหน้ีไม่ได ้โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเกบ็เงินและตามสถานะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคา้ง ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะ
การเงิน หน้ีสูญจะถูกตดัจาํหน่ายเม่ือไม่สามารถเรียกเก็บเงินได ้สําหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีคา้งชาํระมากกว่า 12 เดือนนั้น กลุ่ม
บริษทัฯ จะมีการบนัทึกหน้ีสูญและเขา้สู่ขบวนการติดตามหน้ีต่อไป 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีการคา้สุทธิ จาํนวน 287.27 ลา้นบาท ลดลง 6.75 ลา้นบาท หรือลดลง
ร้อยละ 2.35 เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากรายไดจ้ากการขายของกลุ่มธุรกิจผลิตภณัฑห์นงัลดลงจึงส่งผลให้
ลูกหน้ีในเกณฑ์ท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระลดลงเช่นเดียวกนั นอกจากน้ี บริษทัไดมี้การนาํลูกหน้ีการคา้บางส่วนของกลุ่มธุรกิจ
ผลิตภณัฑ์หนงัเก่ียวกบัเบาะหนงัรถยนตไ์ปขายลดกบัสถาบนัการเงิน โดยเป็นการขายสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีการคา้ดงักล่าว
ของบริษทั (แบบมีสิทธิเรียกร้องความเสียหาย) เป็นจาํนวน 112.43 ลา้นบาท เพ่ือเสริมสภาพคล่องของบริษทั 

ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัแบ่งลูกหน้ีการคา้ออกเป็น 5 กลุ่ม ตามระยะเวลาการรับชาํระหน้ี ไดแ้ก่ 1) ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงกาํหนด
ชาํระ 2) ลูกหน้ีเกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน 3) ลูกหน้ีเกินกาํหนดชาํระระหว่าง 3-6 เดือน  4) ลูกหน้ีเกินกาํหนดชาํระ
ระหว่าง 6-12 เดือน และ 5) ลูกหน้ีเกินกาํหนดชาํระมากกว่า 12 เดือน โดยขอ้มูลคา้งชาํระของลูกหน้ีการคา้นั้นแสดงไวด้งั
ตารางดา้นบน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นลกูหน้ีการคา้ปกติท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 

สําหรับนโยบายในการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญกลุ่มบริษทัมีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเท่ากับจาํนวนหน้ีท่ี
ประมาณว่าจะเรียกเก็บไม่ไดจ้ากลูกหน้ีทั้ งหมด โดยการพิจารณาฐานะการเงินปัจจุบนัของลูกหน้ี ซ่ึงจะร่วมกนัประเมิน
ระหวา่งฝ่ายการตลาด และฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั 

- ลูกหนีอ้ืน่ 

หน่วย : ล้านบาท  31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 

ลูกหนีอ้ืน่    
ลุกหน้ีอ่ืน-บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.47 7.51 1.56 
ลกูหน้ี-บริษทัอ่ืน                        7.96 9.11 2.27 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้-บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 56.97 36.27 34.34 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้-บริษทัอ่ืน 2.09 0.22 10.30 
เงินทดรองจ่าย 4.39 2.96 1.57 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 20.95 11.38 12.76 
รายไดค้า้งรับ 28.85 29.77 29.85 
รวมลูกหนีอ้ืน่ 126.68 97.21 92.65 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ สุทธิ 420.70 384.48 377.43 

ลกูหน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย ลกูหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลูกหน้ีกิจการอ่ืน เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กันสุทธิ เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินคา้กิจการอ่ืน เงินทดรองจ่ายกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน เงินทดรองจ่าย ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 
ดอกเบ้ียคา้งรับ และรายไดค้า้งรับ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีอ่ืนจาํนวน 92.64 ลา้นบาท ลดลง 4.56 
ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัในกลุ่มมีการจ่ายชาํระคืนเงินรวมถึงจ่ายคืนเงินล่วงหนา้ค่าสินคา้ระหวา่งกนั 

สําหรับ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีอ่ืนจาํนวน 97.21 ลา้นบาท ลดลง 29.47 ลา้นบาท หรือลดลง
ร้อยละ 23.26 เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2561 เน่ืองจากบริษทัในกลุ่มมีการจ่ายคืนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ระหวา่งกนั 
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 สินค้าคงเหลอื 
สินคา้คงเหลือของกลุ่มบริษทั แบ่งออกเป็น สินคา้สาํเร็จรูป สินคา้ระหวา่งผลิต วถัตุดิบ เช้ือเพลิง และสินคา้ระหวา่ง

ทาง ในส่วนของสินคา้สาํเร็จรูป ประกอบไปดว้ย หนงัสัตวฟ์อก ของเล่นสัตวเ์ล้ียง เฟอร์นิเจอร์หนงั และเบาะหนงัและช้ินส่วน
หนงัสาํหรับรถยนต ์สินคา้ระหวา่งผลิตซ่ึงเป็นหนงัสัตวท่ี์ผา่นกระบวนการทางเคมีไปแลว้บางส่วนเพ่ือให้การเก็บรักษาหนงั
สัตวท์าํไดส้ะดวกและเก็บไดเ้ป็นระยะเวลานาน ในส่วนของวตัถุดิบ ไดแ้ก่ หนงัดิบของโคหรือกระบือ หนงัชั้นล่าง และเคมี 
สําหรับเช้ือเพลิง ได้แก่ วตัถุดิบเปลือกไม้  และสินคา้ระหว่างทาง ประกอบไปด้วยหนังเค็มและเคมี เป็นตน้ โดยแสดง
รายละเอียดส่วนประกอบของสินคา้คงเหลือไวต้ามตารางดา้นล่าง 
 

หน่วย : ล้านบาท  31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 

สินคา้สาํเร็จรูป 
สินคา้ระหวา่งผลิต 
วตัถุดิบ 
เช้ือเพลิง 
สินคา้ระหวา่งทาง 

35.80 
342.15 
136.56 

8.67 
51.58 

27.81 
263.22 
103.33 

8.76 
24.66 

24.07 
247.86 
102.16 

12.07 
46.58 

รวมสินค้าคงเหลอืสุทธิ 574.76 427.78 432.74 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีสินคา้คงเหลือสุทธิจาํนวน 432.74 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 4.96 ลา้นบาท

หรือคิดเป็นการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.15 จาก ณ ส้ินปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัจากการเพ่ิมข้ึนของสินคา้ระหวา่งผลิตและเช้ือเพลิง
เพ่ือใชใ้นธุรกิจพลงังานไฟฟ้า นอกจากน้ีในปี 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือจาํนวน 
4.25 ลา้นบาท โดยคาํนวนค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้จากการจดัทาํรายงานอายุสินคา้เพ่ือพิจารณาการเคล่ือนไหวของ
สินคา้เพ่ือระบุสินคา้ท่ีคา้งนานหรือสินคา้ท่ีไม่มีการเคล่ือนไหว  วิเคราะห์เปรียบเทียบจาํนวนเงินสุทธิท่ีบริษทัไดรั้บจากการ
ขายสินคา้ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินกบัราคาทุนของสินคา้เพ่ือประมาณการค่าเผื่อสําหรับสินคา้ท่ีมีราคาขายตํ่ากว่าทุนเพ่ือ
สะทอ้นถึงประมาณการผลขาดทุนอนัเป็นผลมากจากสินคา้ท่ีมีราคาขายตํ่ากวา่ทุน ซ่ึงพิจารณาจากราคาขายท่ีไดมี้การตกลงกบั
ลกูคา้และแนวโนม้ของราคาขายในตลาด 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีสินคา้คงเหลือสุทธิจาํนวน 427.78 ลา้นบาท ลดลง 146.98 ลา้นบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 25.57 เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากสินคา้ระหวา่งผลิต ซ่ึงไดแ้ก่ หนงัผนืก่ึงสาํเร็จรูป เป็นหลกั 
ลดลงจากการปรับปรุงกระบวนการผลิตหนงัผืน ท่ีมีการปรับลดกระบวนการผลิต อาทิ การลดกระบวนการ Wet Stretching 
แ ต่ ค วบ คุ ม ก ร ะบ วน ก าร  Vacuuming เ พ่ื อ ให้ ห นั ง เรี ย บ ม าก ข้ึ น  แ ล ะก าร ล ด ก ร ะบ วน ก าร  Trimming จ าก  
2 ขั้นตอน เหลือเพียง 1 ขั้นตอนท่ีหน่วยงาน Crust Inspection เพ่ือนาํไปใชใ้นการผลิตหนังเบาะรถยนต์และหนังสําหรับทาํ
เฟอร์นิเจอร์ ประกอบกบับริษทัมีการลงทุนในเคร่ืองจกัรท่ีเพ่ิมข้ึน อาทิ เคร่ืองเซียร์กระดาษทราย เคร่ืองผา่หนงัเขียว ในธุรกิจ
ฟอกหนงั จึงทาํใหก้ระบวนการผลิตใชเ้วลาในการพกัลดลง 

 
 เงนิลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อยสุทธิ 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงมูลค่าเงินลงทุนวิธีส่วน
ไดเ้สียจาํนวน 10.53 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 1.03 ลา้นบาทหรือคิดเป็นการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.84 เม่ือเทียบกบั  ณ ส้ินปี 2562 ท่ีมี
มูลค่าเงินลงทุนวิธีส่วนไดเ้สียจาํนวน 9.50 ลา้นบาท เน่ืองจากสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วมเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ีเงินลงทุนดงักล่าว
แสดงราคาทุนในงบการเงินเฉพาะจาํนวน 6.31 ลา้นบาท (สุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่าจาํนวน 24.77 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 
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0.21 ของสินทรัพยร์วมเน่ืองจากบริษทัร่วม-บริษทั เอ็นเอชเค สปริง (กมัพูชา)จาํกดั เร่ิมมีผลประกอบการท่ีดีข้ึน แต่ยงัคง
สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วมยงัคงนอ้ยกวา่ราคาทุน บริษทัจึงยงัคงพิจารณาบนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนดงักล่าวในอตัรา
ร้อยละ 25 ของสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัส้ินงวดของแต่ละปี 

สาํหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงมูลค่าเงินลงทุน
วิธีส่วนไดเ้สียจาํนวน 9.50 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึน 3.15 ลา้นบาทหรือคิดเป็นการเพ่ิมร้อยละ 49.92 เม่ือเทียบกบั ณ ส้ินปี 2561 ท่ีมี
มูลค่าเงินลงทุนวิธีส่วนได้เสียจาํนวน 6.31 ลา้นบาท เน่ืองจากปี 2561บริษทัร่วม-บริษทั เอ็นเอชเค สปริง (กมัพูชา)จาํกัด 
ประสบสภาวะขาดทุนจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง บริษทัจึงพิจารณาบนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนดงักล่าวในอตัราร้อยละ 
25 ของสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัส้ินงวดของแต่ละปี 

เงินลงทุนในบริษยัอ่ยทางตรง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มูลค่าเงินลงทุนวิธีราคาทุนในงบแสดงการเงินเฉพาะสุทธิ
จาํนวน 681.04 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 

1.เงินลงทุนในบริษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จาํกดั จาํนวน 200.00 ลา้นบาท ประกอบธุรกิจออกแบบและจดัจาํหน่ายเรือ
และรถโดยสารขนาดเล็ก โดยเม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2563 บริษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ ไดมี้การเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน  200 
ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 200 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่เท่ากบั 400 ลา้นบาท และบริษทัยงัคงรักษาสัดส่วนการ
ทาํลงทุนเท่าเดิมคือ 50.01  

2. เงินลงทุนในบริษทั ชยัวฒันา แทนเนอรี จาํกดั จาํนวน 1.00 ลา้นบาท เน่ืองจากเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2562 บริษทัไดมี้
มติอนุมติัแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้บริษทัยอ่ยนั้น บริษทัจึงไดด้าํเนินการจดทะเบียน
จดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ชือ บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอรี จาํกดั เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2563 โดยมีทุนจดทะเบียน 1.00 ลา้นบาท 
และบริษทัถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวในสัดส่วน 100% เพ่ือรองรับการโอนกิจการบางส่วนซ่ึงบริษทัยงัไม่ไดด้าํเนินการรับโอน
กิจการ.ในปี 2563 เนืองจากบริษทัมีหุน้กูท่ี้จะตอ้งจ่ายชาํระใหค้รบถว้นตามเง่ือนไขของการออกหุน้กู ้ 

3.เงินลงทุนในบริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั จาํนวน 400.00 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบธุรกิจลงทุนในบริษทัผลิตและจาํหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน  

4.บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั เงินลงทุนจาํนวน 80.00 ลา้นบาท ประกอบธุรกิจใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์ 
 ทั้งน้ี  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัแสดงมูลค่าเงินลงทุนวิธีราคาทุนในงบแสดงการเงินเฉพาะสุทธิจาํนวน 681.04 

ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 104.92 เม่ือเทียบกบั ณ ส้ินปี 2562 แสดงมูลค่าเงินลงทุนวธีิราคาทุนจาํนวน 576.12 ลา้นบาท  โดยสาเหตุเกิด
จากการลงทุนเพ่ิมในบริษทัยอ่ยและบริษทัมีการประเมินการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ซ่ึงพิจารณามูลค่ายติุธรรมของ
เงินลงทุนดงักล่าวโดยประเมินจากผลการดาํเนินงานและแผนงานในอนาคต  และบริษทัไดโ้อนกลบัค่าการดอ้ยค่าเงินลงทุน
ในบริษทัยอ่ย-บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั จาํนวน 3.90 ลา้นบาท ทั้งน้ี ณ 31 ธันวาคม 2562 เงินลงทุนดงักล่าวไดถู้กบนัทึกดอ้ย
ค่าเงินลงทุนไว ้จาํนวน 3.90 ลา้นบาท 

 
 เงนิลงทุนในตราสารทุนทีไ่ม่ใช่หลกัทรัพย์จดทะเบียนสุทธิ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทมีการจัดประเภทและวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามท่ีกาํหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 โดยกลุ่มบริษทัวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ี
ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน และจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI)  โดยใช้เทคนิคการวดัมูลค่าจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิและใช้วิธีทั่วไป (General Approach)ในการ
พิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนแสดงมูลค่าสุทธิจาํนวน 58.70 ลา้นบาท ลดลลง 77.21 ลา้นบาทหรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 56.80 เม่ือ
เทียบกบั ณ ส้ินปี 2562 ท่ีมีเงินลงทุนในตราสารทุนมูลค่าตามราคาทุนจาํนวน 135.91 ลา้นบาท  
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 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 
มูลค่าของท่ีดินแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมตามราคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระภายนอกไดป้ระมาณการไวแ้ละ

ทบทวนการประเมินทุกๆ 5 ปี สาํหรับอาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า โดย
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทั ประกอบไปดว้ย ท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัร อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้เคร่ือง
ตกแต่งและติดตั้งสาํนกังาน ยาพาหนะ และสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง เป็นตน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิจาํนวน 2,624.63 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 41.88 ลา้น
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.62 เม่ือเทียบกบั ณ ส้ินปี 2562 โดยมีสาเหตุมาจากการเพ่ิมข้ึนจากการซ้ือเคร่ืองจกัรใหม่เพ่ือทดแทน
เคร่ืองจกัรเก่าท่ีหมดสภาพและการซ้ือแม่พิมพผ์ลิตรถโดยสารบางส่วน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิจาํนวน 2,582.75 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 72.22 ลา้น
บาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.88 เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2561 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีการซ้ือเคร่ืองจกัรของกลุ่มธุรกิจหนงัผืนและการ
ซ้ือแม่พิมพเ์พ่ือใชใ้นการผลิตรถของกลุ่มธุรกิจรถและเรือโดยสารขนาดเลก็ 

 
หน้ีสิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 และ 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีหน้ีรวมจาํนวน 2,471.86 ลา้นบาท 
2,206.57 ลา้นบาท และ 2,078.06 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินรวมลดลง 128.51 
ลา้นบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 5.82 จาก ณ ส้ินปี 2562 ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียน
จาํนวน 1,419.22 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ ส้ินปี 2562 จาํนวน 46.81 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.19 โดยการลดลงส่วนใหญ่
เกิดจากการชาํระคืนเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินจาํนวน 13.05 ลา้นบาทและหุน้กู ้ สาํหรับหน้ีสิน
ไม่หมุนเวียนของกลุ่มบริษทัใน ณ  ส้ินปี 2563 นั้นมีจาํนวน 658.84 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 2562 จาํนวน 81.70 ลา้นบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 11.03 ซ่ึงการลดลงเกิดจากการจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวใหแ้ก่สถาบนัการเงินซ่ึงเป็นไปตามขอ้ตกลง 

สาํหรับ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินรวมลดลง 265.29 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 10.73 เม่ือเทียบ
กบัส้ินปี 2561 และณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินรวมเพิ่มข้ึน 286.71 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.12 เม่ือ
เทียบกบัส้ินปี 2560 ซ่ึงสามารถจาํแนกรายละเอียดการเปล่ียนแปลงไดด้งัต่อไปน้ี  

กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียน ณ 31 ธนัวาคม 2562 จาํนวน 1,466.03 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 471.60 ลา้นบาท หรือ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 47.42 เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการจดัประเภทหุ้นกูเ้ป็นหน้ีสินหมุนเวียนเน่ืองจากเม่ือ
วนัท่ี 23 สิงหาคม 2561 บริษทัไดอ้อกจาํหน่ายหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัในมูลค่าเสนอ
ขายรวม 337.10 ลา้นบาท (หุน้กู ้337,100 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท) โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.75 ต่อปี 
กาํหนดไถ่ถอนเร่ิมตน้ทั้งจาํนวนในวนัท่ี 23 พฤษภาคม พ .ศ. 2563 และเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 บริษทัไดอ้อกจาํหน่ายหุ้น
กู ้ชนิดระบุช่ือผูถื้อประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัในมูลค่าเสนอขายรวม 294.30 ลา้นบาท (หุ้นกู ้294,300 หน่วย 
มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท) โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.80 ต่อปี กาํหนดไถ่ถอนเร่ิมตน้ทั้งจาํนวนในวนัท่ี 1 
กนัยายน พ .ศ. 2563 โดยหน้ีสินหมุนเวียน ณ 31 ธนัวาคม 2562 คิดเป็นอตัราส่วนหน้ีสินหมุนเวียนต่อสินทรัพยร์วมเท่ากบัร้อย
ละ 38.20 

ทั้งน้ี รายละเอียดของหน้ีสินท่ีมีสาระสาํคญัต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
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 เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงินจาํนวน 298.15 

ลา้นบาท ลดลง 13.05 ลา้นบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 4.19 เม่ือเทียบกบั ณ ส้ินปี 2562 โดยมีสาเหตุมาจากการจ่ายคืน
เงินกูย้มืคืนใหแ้ก่สถาบนัการเงินตามขอ้ตกลง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงินจาํนวน 311.20 
ลา้นบาท ลดลง 79.82 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 20.41 เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2561 เน่ืองจากบริษทัใชเ้งินกูด้งักล่าวลดลง 
 
 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนจาํนวน 395.52 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 80.35 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นการเพิ่มข้ึนร้อยละ 25.49 จาก ณ ส้ินปี 2562 โดยการเพ่ิมข้ึนดงักล่าวมีสาเหตุหลกัจากการเพ่ิมข้ึนของเจา้หน้ีการคา้
บริษทัอ่ืนท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนจาํนวน 315.17 ลา้นบาท ลดลง 102.61 ลา้นบาท 
หรือลดลงร้อยละ 24.56 เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2561 โดยเกิดจากการลดลงของยอดเจา้หน้ีการคา้กิจการอ่ืน และเงินรับล่วงหนา้ค่า
สินคา้ลดลง เน่ืองจากบริษทัไดด้าํเนินการส่งมอบสินคา้ใหแ้ก่ลกูคา้เรียบร้อยแลว้ 

 
 หุ้นกู้ 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีหุ้นกูจ้าํนวน 512.21 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุ้นกูจ้าํนวน 235.97 ลา้นบาท 

โดยหุ้นกู้ดังกล่าวจะครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี ซ่ึง ณ วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563 บริษัทได้จัดประชุมผูถื้อหุ้นกู้ รุ่น 
(CWT205A) และไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกูใ้นการขยายเวลาครบกาํหนดออกไปอีก 1 ปี จากเดิมครบกาํหนด
วนัท่ี  23 พฤษภาคม 2563 เป็นครบกาํหนดวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2564  โดยบริษทัมีการชาํระคืนเงินตน้จาํนวนร้อยละ 30 ของ
มูลค่าหุ้น คงคา้งเงินตน้จาํนวน 101.13 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียงวดวนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ส่งผลให้หุ้นกูด้งักล่าว
คงเหลือเงินตน้จาํนวน 235.97 ลา้นบาท) และปรับเพ่ิมอตัราดอกเบ้ียจากเดิมร้อยละ 5.75 ต่อปีเป็นอตัราร้อยละ 6.75 ต่อปี ทั้งน้ี
สามารถไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนวนัครบกาํหนดไถ่ถอนได ้และ 2. หุ้นกูจ้าํนวน 280.00 ลา้นบาท ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ย
สิทธิ และมีหลกัประกนับางส่วน (หุ้นกู ้280,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท ) โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 
6.50 ต่อปี กาํหนดไถ่ถอนเงินตน้ทั้งจาํนวนในวนัท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีการจดัประเภทหุ้นกูเ้ป็นหน้ีสินหมุนเวียนเป็นส่วนของหุ้นกูท่ี้ถึงกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี เน่ืองจากเม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2561 บริษทัไดอ้อกจาํหน่ายหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและ
ไม่มีหลกัประกนัในมูลค่าเสนอขายรวม 337.10 ลา้นบาท (หุ้นกู ้337,100  หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท ) โดยมี
อัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.75 ต่อปี กาํหนดไถ่ถอนเร่ิมต้นทั้ งจาํนวนในวนัท่ี 23 พฤษภาคม พ .ศ. 2563 และเม่ือวนัท่ี 1 
พฤศจิกายน 2561 บริษทัไดอ้อกจาํหน่ายหุ้นกู ้ชนิดระบุช่ือผูถื้อประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัในมูลค่าเสนอขาย
รวม 294.30 ลา้นบาท ( หุ้นกู ้294,300 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000  บาท) โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.80 ต่อปี 
ครบกาํหนดไถ่ถอนเร่ิมตน้ทั้งจาํนวนในวนัท่ี 1 กนัยายน พ .ศ. 2563  
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 หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
กลุ่มบริษทัมียอดหน้ีสินตามสัญญาเช่าสาํหรับการจดัหาเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และยานพาหนะเพื่อใชใ้นการดาํเนินงาน

ของกลุ่มบริษทั โดยมีระยะเวลา 24-60 งวด ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2563 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
สุทธิจาํนวน 191.13 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึน 36.93 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 23.94 เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2562 โดยมีสาเหตุมาจาก
บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาลิสซ่ิงเคร่ืองจกัรใหม่เพ่ิมข้ึน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินตามสัญญาเช่าสุทธิจาํนวน 154.20 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 28.53 ลา้นบาท 
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 22.71 เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2561 โดยมีสาเหตุมาจากบริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาลิสซ่ิงเคร่ืองจกัรใหม่เพ่ิมข้ึน 

 
 เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของกลุ่มบริษทัเป็นเงินกูย้ืมเพ่ือนาํไปใชเ้ป็นทุนหมุนเวียนในโครงการผลิต
ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์ละพลงังานไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวลเป็นหลกั ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมี
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจาํนวน 542.34 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 122.83 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.46 เม่ือ
เทียบกบั ณ ส้ินปี 2562 โดยมีสาเหตุมาจากจ่ายชาํระคืนเงินกูซ่ึ้งเป็นไปตามขอ้ตกลงสัญญาเงินกูร้ะยะยาวท่ีทาํไวก้บัสถาบนั
การเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจาํนวน 665.17 ลา้นบาท ลดลง 117.43 
ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 15.01 เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากบริษทัจ่ายคืนเงินกูย้มืตามสัญญาเงินกูท่ี้ทาํ
ไวส้ถาบนัการเงิน 

โดยตารางดา้นล่างเป็นสรุปหน้ีสินระยะยาวท่ีมีภาระดอกเบ้ียกบัสถาบนัทางการเงิน ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี เงินกูย้มืระยะยาวของทั้ง 3 บริษทัฯ ไดมี้การเบิกใชเ้ตม็วงเงินแลว้เหลือรอชาํระคืนในแต่ละงวด 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

ช่ือบริษัท 
ยอดเงนิกู้ยมืระยะยาวคงค้าง 

รายละเอยีด 
31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 

บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี 
กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

428.49       58.03  23.20 
เงินกูย้มืระยะยาวกบับมจ.ธนาคารแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ 
จาํนวน 100.00 ลา้นบาท 

บริษทั กรีน เพาเวอร์ 2 จาํกดั  535.66 456.69 381.48 

เงินกูย้มืระยะยาวกบับมจ.ธนาคารกรุงไทย จาํนวน 
557.15 ลา้นบาท และวงเงินหมุนเวยีนระยะสั้น 20.00 
ลา้นบาท (ชาํระคืนแลว้ในปี 2562 เน่ืองจากเป็นเงินท่ีใช้
หมุนเวยีนในช่วงแรก) 

บริษัท  บลู  โซลาร์  ฟาร์ม  3 
จาํกดั  

177.48 160.27 142.15 
เงินกู้ยืมระยะยาวกับบมจ .ธนาคารกรุงเทพ  จํานวน 
200.00 ลา้นบาท 
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ทั้งน้ี ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมทั้งระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบนัการเงิน บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีหนา้ท่ีตอ้งปฎิบติั
ตามเง่ือนไขดงัน้ี 

คู่สัญญา 
อตัราส่วนทางการเงนิทีต้่องดาํรงไว้ตาม

สัญญาเงนิกู้ 
อตัราส่วนทางการเงนิ 

31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 
บริษทั บล ูโซลาร์ ฟาร์ม 3 จาํกดั  
และ ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ดาํรงสัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้  
(Debt to Equity Ratio) ไม่เกิน 2.50 เท่า 

1.76 เท่า 1.53 เท่า 1.28 เท่า 

บริษทั กรีน เพาเวอร์ 2 จาํกดั  
และธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

1. DSCR ไม่ตํ่ากวา่ 1.10 เท่า* 
2. Debt to Equity ไม่เกิน 1.50 เท่า 

- 
1.19 เท่า 

1.23 เท่า 
0.92 เท่า 

1.17 เท่า 
0.82 เท่า 

3. การจ่ายเงินปันผล 
(ต้องมี DSCR ไม่ตํ่ากว่า 1.30 เท่า และ
จ่ายปันผลไดไ้ม่เกินปีละ 4 คร้ัง) 

 
ยงัไม่มีการจ่ายเงินปันผล 

หมายเหตุ: GP2 เร่ิมการคาํนวณ DSCR ตั้งแต่ปี 2562 สาํหรับปี 2561 ยงัไม่ไดพิ้จารณาจากเง่ือนไขน้ีเน่ืองจากเป็นปีแรกท่ีเร่ิมมี
การขายไฟฟ้าในไตรมาส 2 /2561 
 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 798.13 ลา้นบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจาํนวน 
798,130,629 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้จาํนวน 630,103,128 บาท เป็นหุ้น
สามญัจาํนวน 630,103,128 หุน้ โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีทุนจดทะเบียน 692.01 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 692,007,924 
หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้จาํนวน 630,103,128 บาท เป็นหุ้นสามญัจาํนวน 
630,103,128 หุน้ โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2563 ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 มีมติอนุมัติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 
168,027,501 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 630,103,128 เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 798,130,629 บาท เพ่ือ
รองรับการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) โดยเสนอขายแก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right 
Offering) จาํนวนไม่เกิน 105,017,188 หุน้ และ เพ่ือรองรับการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน
ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 5 (CWT-W5) จาํนวนไม่เกิน 63,010,313 หุ้น โดยใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจะถูกจดัสรรในอตัราส่วน 
10 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงราคาใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเท่ากบั 3.50 บาทต่อหุ้น  ทั้งน้ีได้
จดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจาํกัด กรมพฒันาธุรกิจกาคา้ กระทรวงพาณิชยเ์ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 4 
สิงหาคม พ.ศ. 2563 

เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2563 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2563 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 5 (CWT-W5) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดสวนการถือหุ้นในอตัราส่วนหุ้นสามญั 10 หุ้นต่อ 1 
หน่วย จาํนวน 63,010,313 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า  อตัราการใชสิ้ทธิ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ ราคา
ใชสิ้ทธิ 3.50 บาทต่อหุน้ อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 3 ปี  โดยเร่ิมการใชสิ้ทธิคร้ังแรกวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และคร้ังสุดทา้ย
วนัท่ี 29 กนัยายน 2566 ทั้งน้ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 5 
(CWT-W5) เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563  
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14.3  การวเิคราะห์กระแสเงนิสดของกลุ่มบริษัท 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 315.45 ลา้นบาท ส่วน
ใหญ่เป็นผลมาจากกาํไรจากการดาํเนินงาน  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 313.76 ลา้นบาท ส่วน
ใหญ่เป็นผลมาจากสินคา้คงเหลือท่ีลดลง และเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนลดลง 
 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดใชไ้ปจากกิจกรรมลงทุนจาํนวน 11.98 ลา้นบาท ส่วนใหญ่โดย
มีสาเหตุจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวรของบริษทัฯ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองจกัรและแม่พิมพเ์พ่ือใชใ้นการผลิครถโดยสารขนาดเลก็ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดใชไ้ปจากกิจกรรมลงทุนจาํนวน 153.11 ลา้นบาท ส่วนใหญ่ใช้
ไปในการซ้ือสินทรัพยถ์าวรประเภทเคร่ืองจกัรและแม่พิมพเ์พ่ือใชใ้นการผลิตเรือและรถโดยสารขนาดเลก็ 
 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดใชไ้ปจากกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 292.41 ลา้นบาท ส่วนใหญ่
เป็นผลมาจากท่ีกลุ่มบริษทัมีการชาํระเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ชาํระคืนหุ้นกู ้ ชาํระคืนเงิน
กูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และชาํระคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดใชไ้ปจากกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 174.35 ลา้นบาท ส่วนใหญ่
เป็นผลมาจากท่ีกลุ่มบริษทัมีการชาํระเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงินและเงินกูย้ืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน 
 
14.4  การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงนิทีสํ่าคัญ 

14.4.1  อตัราส่วนสภาพคล่อง 

 อตัราส่วนสภาพคล่อง อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 
 โครงสร้างเงินทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมียอดหน้ีคงเหลือจาํนวน 2,078.06 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 จาํนวน 2,206.57 ลา้นบาท)  ยอดหน้ีคงเหลือดงักล่าวส่วนหญ่เป็นหุ้นกูซ่ึ้งออกโดยบริษทัจาํนวน 512.21 ลา้น
บาท เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 542.34 ลา้นบาท และเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินจาํนวน 298.15 ลา้นบาท 

  อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อทุน และอตัราหน้ีสินสุทธิต่อกาํไรก่อนดอกเบ้ียจ่ายภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํ
หน่วย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 0.86 เท่า และ 4.53 เท่า ตามลาํดับ ซ่ึงอยู่ในระดับใกลเ้คียงกับปีก่อน ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 จาํนวน 1.05 เท่าและ 5.01 เท่า ตามลาํดบั  

กลุ่มบริษทัฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่องปี 2562 และปี 2563 ใกลเ้คียงกนัคือ  0.67 เท่า ลดลงเม่ือเทียบกบัปี 2561 ทีมี
อตัราส่วนสภาพคล่องจาํนวน  1.18 เท่า  ทั้งน้ึกลุ่มบริษทัมีสภาพคล่องเพียงพอในการบริหารจดัการ   โดยมีสาเหตุหลกัจาก
การท่ีกลุ่มบริษทัฯ มีหุ้นกูท่ี้จะครบกาํหนดภายใน 1 ปีจาํนวน 2 ซีร่ีย ์ไดแ้ก่ CWT205A และ CWT21NA มูลค่ารวมทั้ งส้ิน 
512.21 ลา้นบาท ประกอบกบัสินทรัพยห์มุนเวียนของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีลดลงจากลดลงของลูกหน้ีการคา้และสินคา้คงเหลือ 
รวมถึงการลดลงสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนในส่วนของลูกหน้ีกรมสรรพากรซ่ึงเกิดจากการใชเ้ครดิตภาษีซ้ือของกลุ่มบริษทัฯ 
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ส่งผลใหส้ภาพคล่องของกลุ่มบริษทัฯ ลดลง ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563 บริษทัไดจ้ดัประชุมผูถื้อหุน้กู ้รุ่น (CWT205A) 
และไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกูใ้นการขยายเวลาครบกาํหนดออกไปอีก 1 ปี จากเดิมครบกาํหนด 23 พฤษภาคม 
2563 เป็นครบกาํหนดวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2564 โดยบริษทัมีการชาํระคืนเงินตน้จาํนวนร้อยละ 30 ของมูลค่าหุ้น คงคา้ง (เงิน
ตน้จาํนวน 101.13 ลา้นบาท) พร้อมดอกเบ้ียงวดวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2563 ส่งผลใหหุ้น้กูด้งักล่าวคงเหลือเงินตน้จาํนวน 235.97 
ลา้นบาท  

 
 อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหนีก้ารค้าและระยะเวลาเกบ็หนีเ้ฉลีย่ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหมุนเวียนลกูหน้ีการคา้ 5.90 เท่า ส่งผลใหมี้ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย 
56 วนั สาํหรับ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหมุนเวยีนลกูหน้ีการคา้ 6.88 เท่า ส่งผลใหมี้ระยะเวลาเกบ็หน้ี
เฉล่ีย 61 วนั โดยระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉล่ียปกติของกลุ่มบริษทัอยูใ่นช่วงประมาณ 45-90 วนั  โดยระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียท่ี
ปรับตวัเพ่ิมข้ึนใน ปี 2563 นั้น มีสาเหตุหลกัมาจากรายไดจ้ากการขายท่ีลดลงอยา่งมากซ่ึงเกิดจากสถานการณ์ Covid-19  และ
ลูกหน้ีการคา้ท่ีรอการเรียกชาํระเน่ืองจากยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ โดยกลุ่มบริษทัยงัคงมีลูกหน้ีการคา้คา้งชาํระใกลเ้คียงกบั
งวดส้ินปี 2562 

 
 อตัราส่วนหมุนเวยีนเจ้าหนีก้ารค้าและระยะเวลาชําระหนี ้

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ีการคา้ 4.94 เท่า ส่งผลให้มีระยะเวลาชาํระหน้ี
เฉล่ีย 73 วนั สาํหรับ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ีการคา้ 7.09 เท่า ส่งผลให้มีระยะเวลา
ชาํระหน้ีเฉล่ีย 51 วนั อยา่งไรก็ตาม ระยะเวลาการชาํระหน้ีเฉล่ียปกติของกลุ่มบริษทัอยูใ่นช่วงประมาณ 15 -120 วนั โดยในปี 
2563 ระยะเวลาชาํระหน้ีของกลุ่มบริษทัฯ เพ่ิมข้ึนจากตน้ทุนขายของบริษทัฯ ท่ีปรับตวัลดลงตามยอดขายท่ีลดลง รวมถึงการ
ขยายเครดิตของเจา้หน้ีการคา้บางรายในกลุ่มผลิตภณัฑห์นงั 
 
 อตัราส่วนหมุนเวยีนสินค้าคงเหลอืและระยะเวลาชําระค่าสินค้าคงเหลอื 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ 2.95 เท่า ส่งผลให้มีระยะเวลาชาํระขาย
สินคา้คงเหลือเฉล่ีย 122 วนั สาํหรับ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ 3.45 เท่า ส่งผล
ใหมี้ระยะเวลาชาํระขายสินคา้คงเหลือเฉล่ีย 105 วนั โดยระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ียท่ียาวนาน มีสาเหตุมาจากกระบวนการผลิต 
ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวกบัหนังนั้น มีระยะเวลานาน ประกอบกบัวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตนั้น จะตอ้งนาํเขา้จากต่างประเทศ ซ่ึงมี
ระยะเวลาการส่ังซ้ือประมาณ 3 เดือน ส่งผลให้กลุ่มบริษทัฯ มีความจาํเป็นจะตอ้งสั่งล่วงหนา้และเก็บสินคา้เอาไวใ้นรูปแบบ
ของสินคา้ก่ึงสาํเร็จรูป (Work in Process) ซ่ึงส่งผลใหก้ลุ่มบริษทัฯ มีมูลค่าสินคา้คงเหลือ คงคลงัในปริมาณมาก เน่ืองจากตอ้ง
สํารองหนังให้เพียงพอต่อการผลิตตามคาํสั่งซ้ือของลูกคา้ รวมทั้งสถาณการณ์ COVID-19 ส่งผลให้ลูกคา้ชะลอการส่งมอบ
สินคา้ 
 
 วงจรเงนิสด (Cash cycle) 

ในส่วนของวงจรเงินสด (Cash Cycle) ของกลุ่มบริษทัฯ นั้นอยูท่ี่ 105 วนั 106 วนั และ 110 วนั สําหรับ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2563 ตามลาํดบั แสดงให้เห็นถึงรอบการจดัเก็บเงินสดของกลุ่มบริษทัฯ ท่ี
ค่อนขา้งยาวนาน โดยมีสาเหตุหลกัมาจากระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ียของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีใชร้ะยะเวลานาน โดยเฉพาะในในกลุ่ม
ผลิตภณัฑ์หนงันั้น จะมีระยะเวลาผลิตสินคา้ท่ียาวนาน ประกอบกบัวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตนั้น จะตอ้งนาํเขา้จากต่างประเทศ 
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ซ่ึงมีระยะเวลาการสั่งซ้ือประมาณ 3 เดือน ส่งผลให้กลุ่มบริษทัฯ มีความจาํเป็นจะตอ้งสั่งล่วงหน้าและเก็บสินคา้เอาไวใ้น
รูปแบบของสินคา้ก่ึงสาํเร็จรูป (Work in Process) เพ่ือใหมี้วตัถุดิบเพียงพอต่อการผลิตตามคาํสั่งซ้ือของลูกคา้  

14.4.2  อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร 

 อตัรากาํไรขั้นต้น อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน อตัรากาํไรสุทธิ และอตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีอตัรากาํไรขั้นตน้อยูท่ี่ร้อยละ 26.40 อตัรากาํไรจากการดาํเนินงานอยูท่ี่ร้อยละ 

13.97 อตัรากาํไรสุทธิอยูท่ี่ร้อยละ 6.26 และอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นอยูท่ี่ร้อยละ 5.83 ซ่ึงอตัรากาํไรขั้นตน้ของกลุ่มบริษทั
ปรับตวัเพ่ิมข้ึน เน่ืองมากจากตน้ทุนวตัถุดิบท่ีปรับตวัราคาลดลง  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีอตัรากาํไรขั้นตน้อยูท่ี่ร้อยละ 21.99 อตัรากาํไรจากการดาํเนินงานอยูท่ี่ร้อยละ 
10.74 อตัรากาํไรสุทธิอยูท่ี่ร้อยละ 4.69 และอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นอยูท่ี่ร้อยละ 6.05 ซ่ึงอตัรากาํไรขั้นตน้ของกลุ่มบริษทั
ปรับตวัเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากกาํไรขั้นตน้ในปี 2562 เพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 26.88 เม่ือเทียบกบักาํไรขั้นตน้ของปี 2561โดยสาเหตุ
ส่วนใหญ่มาจากปี 2562 กลุ่มธุรกิจพลงังานของกลุ่มบริษทัมีการรับรู้รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าเตม็ปีซ่ึงธุรกิจดงักล่าวเป็นธุรกิจ
ท่ีมีกาํไรขั้นตน้ท่ีค่อนขา้งสูงเม่ือเทียบกบักลุ่มธุรกิจอ่ืนๆ ของบริษทั ในขณะท่ีปี 2561 กลุ่มธุรกิจดงักล่าวเร่ิมมีการรับรู้รายได้
ดงักล่าวในไตรมาส 2 ของปี 2561 อยา่งไรก็ตาม อตัรากาํไรสุทธิของกลุ่มบริษทัในปี 2562 มีการปรับตวัเพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ยเม่ือ
เทียบกบัปี 2561 และสําหรับอตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุ้นในปี 2562 เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัส้ินปี 2561 เน่ืองจากในปี 2562 
กลุ่มบริษทัมีกาํไรสุทธิเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 50.62 เม่ือเทียบกบักาํไรสุทธิของปี 2561 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีอตัรากาํไรขั้นตน้อยูท่ี่ร้อยละ 17.80 อตัรากาํไรจากการดาํเนินงานอยูท่ี่ร้อยละ 
4.91 อตัรากาํไรสุทธิอยูท่ี่ร้อยละ 3.20 และอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นอยูท่ี่ร้อยละ 4.39 ซ่ึงอตัรากาํไรขั้นตน้ของกลุ่มบริษทั
ปรับตวัเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยเม่ือเทียบกบัปี 2560 เน่ืองจากในปี 2561 กลุ่มบริษทัเร่ิมมีการรับรู้รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
จากธุรกิจกลุ่มพลงังานตั้งแต่ไตรมาส 2 ของปี 2561 ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีมีอตัรากาํไรขั้นตน้สูง เม่ือเทียบกบักลุ่มธุรกิจอ่ืนของบริษทั 

อย่างไรก็ตาม อตัรากาํไรสุทธิของกลุ่มบริษัทในปี 2562 มีการปรับตัวเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยเม่ือเทียบกับปี 2560 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัอตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุ้นในปี 2561 ท่ีเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยเม่ือเทียบกบัส้ินปี 2560 เช่นเดียวกนั เน่ืองจากในปี 
2561 กลุ่มบริษทัมีกาํไรสุทธิเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 15.83 เม่ือเทียบกบักาํไรสุทธิของปี 2560 ในขณะท่ีส่วนของผูถื้อหุน้ของ
กลุ่มบริษทัในปี 2561 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.69 เม่ือเทียบกบัส่วนของผูถื้อหุน้ของปี 2560 
 

14.4.3  อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

 อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร และอตัราการหมุนของสินทรัพย์ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมอยูท่ี่ร้อยละ 2.57 อตัราผลตอบแทนจาก

สินทรัพยถ์าวรอยูท่ี่ร้อยละ 7.89 และอตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยอ์ยูท่ี่ 0.41 เท่า อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวรและ
อตัราการหุมนของสินทรัพยล์ดลงเม่ือเทียบกบังวดปี 2562 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีสินทรัพยใ์นส่วนท่ีเป็นแม่พิมพส์าํหรับผลิต
รถโดยสารขนาดเลก็เพ่ิมข้ึนซ่ึงแม่พิมพด์งักล่าวยงัคงอยูร่ะหวา่งการรอผลทดสอบซ่ึงยงัไม่มีผลตอบแทนในปี 2563 นอกจากน้ี
ในรอบปี 2563 รายไดล้ดลง จึงทาํใหก้ารบริหารทรัพยสิ์นไดรั้บผลตอบแทนลดลง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมอยูท่ี่ร้อยละ 2.42 อตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพยถ์าวรอยูท่ี่ร้อยละ 8.19 และอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยอ์ยูท่ี่ 0.52 เท่า อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมและ
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวรเพิ่มข้ึนเลก็นอ้ยเม่ือเทียบกบัปี 2561 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีกาํไรสุทธิเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบั
ปี 2561 ในขณะท่ีอตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยไ์ม่แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมอยูท่ี่ร้อยละ 1.67 อตัราผลตอบแทนจาก 
สินทรัพยถ์าวรอยูท่ี่ร้อยละ 6.72 และอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยอ์ยูท่ี่  0.54 เท่า โดยอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยแ์ละ
อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยล์ดลงเล็กน้อยเม่ือเทียบกบัปี 2560 เน่ืองจากในปี 2561 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยร์วมเพ่ิมข้ึน
จาํนวน 405.60 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.42 เม่ือเทียบกบัสินทรัพยร์วมของปี 2560 โดยมีสาเหตุมาจากการเพ่ิมข้ึนของ
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนสุทธิ และสินคา้คงเหลือสุทธิ รวมถึงท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ ในขณะท่ีอตัราผลตอบแทน
จากสินทรัพยถ์าวรเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย เน่ืองจากในปี 2561 กลุ่มบริษทัมีกาํไรสุทธิก่อนค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายเป็นจาํนวน
เท่ากบั 151.56 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 53.20 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 54.08 เม่ือเทียบกบักาํไรสุทธิก่อนค่าเส่ือมราคา
และค่าตดัจาํหน่ายในปี 2560 ท่ีมีค่าเท่ากบั 98.37 ลา้นบาท โดยท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิเพ่ิมข้ึนเพียงร้อยละ 25.36 เม่ือ
เทียบกบัปี 2560 

 

14.4.4  อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน 

 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบีย้ อัตราส่วนความสามารถใน
การชําระภาระผูกพนั และอตัราส่วนหนีสิ้นสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นอยูท่ี่ 

1.35  เท่า และ 1.20 เท่า ตามลาํดบัทั้งน้ีอตัราส่วนของหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงจากการเพิ่มข่ึนของผลดาํเนินงานท่ี
ส่งผลใหก้าํไรสะสมของกลุ่มบริษทัเพ่ิมข้ึน  ณ ส้ินปี 2563 และส้ินปี 2562 กลุ่มบริษทัมีกาํไรสะสมอยูท่ี่ 389.88 ลา้นบาท และ 
277.07 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

ในปี 2561 ปี 2562  และปี 25663 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ียอยูท่ี่ -0.12 เท่า, 4.48 เท่า และ 
4.67เท่า ตามลาํดบั และอตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนัอยูท่ี่ -0.11 เท่า, 0.68 เท่า และ 0.45 เท่า ตามลาํดบั   

โดยอตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียในปี 2563 สูงข้ึนจกปี 2562 และปี 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน  และมีตน้ทุนทางการเงินลดลงในปี 2563 ขณะท่ีปิ 2561 เงินสดสุทธิไดม้า
จากกิจกรรมดาํเนินงานลดลงและมีผลดาํเนินงานลดลง   

บริษทัอตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผูกพนัของกลุ่มบริษทัลดลงปี 2563 ลดลงจากปี 2562 เน่ืองจากบริษทั
ลงทุนซ้ือแม่พิมพส์าํหรับผลิตรถโดยสารขนาดเลก็และมีภาระท่ีจะจ่ายหุ้นกูท่ี้ครบกาํหนดในปี 2564 จาํนวน 512.21 ลา้นบาท 
ทั้งน้ีหากพิจารณาถึงโครงสร้างเงินทุนของกลุ่มบริษทัพบวา่  ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีสัดส่วนของหน้ีสินรวมคิดเป็นร้อย
ละ 54.53 ของสินทรัพยร์วม โครงสร้างเงินทุนดีข้ึนเม่ือเทียบกบัส้ินปี 2562 ท่ีมีสัดส่วนหน้ีสินรวมคิดเป็นร้อยละ 57.49 ของ
สินทรัพยร์วม  

นอกจากน้ี ตามขอ้กาํหนดสิทธิของหุ้นกุข้องกลุ่มบริษทัไดก้าํหนดไวว้่าหุ้นกูจ้ะดาํรงอตัราส่วนจาํนวนรวมของ
หน้ีสินสุทธิ (Net Debt) ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ )Net Debt to Equity Ratio) ไม่เกิน 3.00 เท่า ณ วนัส้ินงวดของแต่ละไตรมาสหรือ 
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อ
ส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 1.05 เท่า และ 0.86 เท่า ตามลาํดบั  
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14.5  ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัภายใตส้ัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานต่างๆ ตามธุรกิจปกติ 
ดงัต่อไปน้ี 

1. สัญญาเช่าโรงงานและเคร่ืองจกัร โดยบริษทัฯ ไดท้าํสัญญาเช่าอาคารโรงงานกบั PALA บริษทัย่อย ตั้งแต่วนัท่ี 1 
มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และสัญญาเช่าท่ีดินและอาคาร โดยมีภาระผกูพนัภายใน 1 ปี จาํนวน 2.44 
ลา้นบาท  

2. สัญญาซ้ือสินทรัพยแ์ละบริการ ประกอบดว้ยสัญญา Operation and Maintenance Agreement ระหวา่ง BSF3 กบับจ. 
คอนเนอร์ย ี(ไทยแลนด)์ โดยมีอายสุัญญา 5 ปี  เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 2 มกราคม 2561 และสัญญาระหวา่ง GP2 กบั บจ. 
แอพคอน โอเปอร์เรชัน่ส์ แอนด ์เมนเทนแนนซ์ โดยมีอายสุัญญา 5 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2561 และสัญญาเช่า
ซ้ือเคร่ืองจกัรและทรัพยสิ์นอ่ืน โดยมีภาระผกูพนัภายใน 1 ปี จาํนวน 33.74 ลา้นบาท และภาระผกูพนัภายใน 1-3 ปี 
จาํนวน 61.86 ลา้นบาท และภายใน 3-5 ปี จาํนวน 7.10 ลา้นบาท 

3. สัญญาก่อสร้างและบริการจดัการระบบกาํจดัขยะมูลฝอยชุมชนระหว่าง บริษทั กรีน เพาเวอร์ 1 จาํกดั กบัเทศบาล
นครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรค์ (เทศบาล1) โดยม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 อายุสัญญา 25 ปี โดยภาระผูกพนัตอ้ง
ชาํระค่าเช่าท่ีดินใหแ้ก่เทศบาล ปีท่ี 1-3 เป็นจาํนวน 1,000,000 บาทต่อปี และปรับค่าเช่าเพ่ิมเป็นอตัราร้อยละ 10 ต่อปี
ทุกๆ 3 ปี และตอ้งทาํประกนัภยัคุม้ครองทรัพยสิ์นและระบุให้เทศบาลเป็นผูรั้บผลประโยชน์ นอกจากน้ีบริษทัยอ่ย
ทางออ้มตอ้งจ่ายผลตอบแทนให้แก่เทศบาลเป็นรายเดือนๆละ ไม่น้อยกว่า 83,333 บาทรวมแลว้ไม่น้อยกว่าปีละ 
1,000,000 บาทนับจากวนัท่ีเร่ิมดาํเนินการกาํจดัขยะและปรับค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปีในทุกๆ 3 ปี และ
เทศบาลตกลงชาํระค่ากาํจดัขยะให้บริษทัยอ่ยทางออ้มสําหรับปีท่ี 1-3 ในอตัราตนัละ 250 บาท และจะปรับปรุงค่า
กาํจดัขยะในอตัราไม่เกินร้อยละ 10 ทุก 3 ปี   
 

14.6  ปัจจัยและอทิธิพลทีอ่าจมผีลต่อการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

 ผลกระทบจากภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ 
เน่ืองจากในปัจจุบนัรายไดข้องกลุ่มบริษทัมากกวา่ร้อยละ 50 มาจากธุรกิจเบาะหนงัสาํหรับรถยนต ์ดงันั้น รายไดใ้น

อนาคตของกลุ่มบริษทัจึงมีอตัราการเติบโตท่ีสัมพนัธ์กบัการเติบโตของธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต ์ทาํให้ในอนาคตผลการ
ดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัอาจไดรั้บผลกระทบและมีอตัราการเติบโตของรายไดล้ดลงหากธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนตมี์อตัรา
การเติบโตท่ีลดลง 

ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไดต้ระหนกัถึงปัจจยัขา้งตน้ จึงไดพ้ยายามดาํเนินนโยบายการทาํธุรกิจใหมี้ความหลากหลายดว้ยการ
ดาํเนินธุรกิจดว้ยผลิตภณัฑท่ี์หลากหลายในกลุ่มผลิตภณัฑห์นงั ซ่ึงไดแ้ก่ หนงัสัตวฟ์อก เฟอร์นิเจอร์ และของเล่นสัตวเ์ล้ียง ซ่ึง
ในอนาคตบริษทัมีแผนการโอนธุรกิจในกลุ่มผลิตภณัฑห์นงับางส่วนไปให้บริษทัยอ่ยดาํเนินการ ทั้งน้ีปัจจุบนับริษทัยงัไมได้
ดาํเนินการโอนธุรกิจดงักล่าวแต่อยา่งใด  

 นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัมีการขยายการลงทุนเพ่ิมในธุรกิจกลุ่มพลงังาน ไดแ้ก่ ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลงังานทดแทน เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงดา้นรายไดข้องกลุ่มบริษทั นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัยงัวางแผนท่ีจะเพ่ิมสินคา้ในแต่
ละกลุ่มผลิตภณัฑใ์หมี้รูปแบบหลากหลายเพ่ิมข้ึนเพ่ือใหส้ามารถรองรับความตอ้งการของลกูคา้ในแต่ละผลิตภณัฑ ์
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 ผลกระทบจากผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิของบริษัทย่อย 
จากการท่ีกลุ่มบริษัทได้ให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทย่อยทั้ งในส่วนของธุรกรรมทางการคา้และการสนับสนุน

ทางดา้นการเงิน ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
1. การใหค้วามช่วยเหลือทางดา้นการคา้โดยการวา่จา้งใหบ้ริษทัยอ่ยฟอกหนงัสัตวใ์หก้บับริษทัและเปล่ียนเป็นการ

เช่าโรงงาน 

2. การใหค้วามช่วยเหลือทางดา้นการเงิน แบ่งออกเป็น 

2.1 การคํ้าประกนัเงินกูย้มืใหก้บับริษทัยอ่ยวงเงินรวม 805.15 ลา้นบาท 

โดยบริษทัไดร่้วมคํ้าประกนัวงเงินกูย้ืมรวม 757.15 ลา้นบาทนั้น ประกอบดว้ย เงินกูย้ืมท่ีบริษทัยอ่ย (บจ.
กรีนเพาเวอร์ 2) กูย้มืจาก ธ.กรุงไทยเพ่ือสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล รวมวงเงิน 557.15 ลา้นบาท และเงินกูย้มืท่ี
บริษัทย่อย (บจ. บลูโซลาฟาร์ม 3) กู้ยืมจาก ธ.กรุงเทพ รวมวงเงิน 200 ล้านบาทเพ่ือสร้างโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย ์และบริษทัไดร่้วมคํ้าประกนัวงเงินกูย้มืรวม 48 ลา้นบาทท่ีบริษทัยอ่ย (บจ.สกุลฎซี์ อิน
โนเวชัน่) กูย้ืมจากธนาคารเพื่อการส่งอออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทยเพ่ือหมุนเวียนในบริษทัยอ่ย ทั้งน้ี
ปัจจุบันบริษัทย่อยและโรงไฟฟ้ยงัคงสามารถจ่ายชาํระคืนเงินกู้ยืมปกติเป็นไปตามสัญญาท่ีให้ไวแ้ก่
สถาบนัการเงินและการเขา้ร่วมคํ้าประกนัวงเงินกูย้มืเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุน้ท่ีลงทุนในแต่ละบริษทั 

2.2 การลงทุนในบริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั เพ่ือประกอบธุรกิจลงทุนในกลุ่มพลงังานทดแทน 

2.3 การลงทุนในบริษทั สกลุฎซี์ อินโนเวชัน่ จาํกดั เพ่ือประกอบธุรกิจออกแบบและจดัจาํหน่ายเรือและรถ        

 โดยสารขนาดเลก็ 

2.4 การลงทุนในบริษทั ชยัวฒันา แทนเนอรี จาํกดั เพ่ือรองรับการโอนกิจการบางส่วนจากบริษทั 

ตารางสรุปธุรกรรมทางการค้าและมูลค่าของการให้ความช่วยเหลอืแก่บริษัทย่อย 

ประเภทของรายการ 
31 ธันวาคม 2561 

(ล้านบาท) 
31 ธันวาคม 2562 

(ล้านบาท) 
31 ธันวาคม 2563 

(ล้านบาท) 
1. ค่าเช่าอาคาร 0.52 0.48 0.48 
2. ดอกเบ้ียรับ 49.85 52.15 47.05 
3. ภาระหน้ีท่ีบริษทัยอ่ยมีกบัสถาบนัการเงิน 699.24 661.44 567.14 
4. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  530.26 580.02            681.04 
5. เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ 693.21 825.65 762.78 

รวม 1,973.08 2,119.74 2,058.49 
 
 
 

 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 1 - 5



       เอกสารแนบ 1 
รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563           

ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษาและประวตัิการฝึกอบรม 
สดัส่วนการถือหุน้ 
ในบริษทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหวา่งผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ  5  ปี  ยอ้นหลงั 

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

1. นายวีระพล  ไชยธีรัตต ์
กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ, 
ประธานกรรมการ 
ไดร้ับแต่งตั้งปี 2561
คูส่มรส
บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

53 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  
  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
- หลกัสูตรกรรมการDAPสถาบนักรรมการบริษทัไทยปี 2548 
- หลกัสูตรกรรมการDCPสถาบนักรรมการบริษทัไทยปี 2556 

21.004 

- 
- 

- 2559 - ก.ค.2560 
ก.พ.2561 - ปัจจุบนั 

- กรรมการผูจ้ดัการ 
- กรรมการผูจ้ดัการ 

- บมจ. ชยัวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป 
- บมจ. ชยัวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป 

2. นางวนิดา  สิกขมาน 
กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการ 
ไดร้ับแต่งตั้งปี 2560 

   คูส่มรส 
   บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

56 - ประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
   Stamford Group of College, Singapore 
- หลกัสูตรกรรมการ DAPสถาบนักรรมการบริษทัไทยปี2549 

0.041 

0.040 
- 

ภรรยาของ 8 2559 - ก.ค.2560 
ก.พ.2560 - ปัจจุบนั 

- รองกรรมการผูจ้ดัการ 
- รองกรรมการผูจ้ดัการ 

- บมจ. ชยัวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป 
- บมจ. ชยัวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป 

3. ดร.ณฏัฐส์ิชา  ภาภคัธนานนัท ์
กรรมการและผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ
ไดร้ับแต่งตั้งปี 2560 

   คูส่มรส 
   บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

54 - ปริญญาเอก สาขาวิชายทุธศาสตร์การพฒันา 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  
  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
- หลกัสูตรกรรมการ DAPสถาบนักรรมการบริษทัไทยปี2554 
- หลกัสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 8 
- หลกัสูตร CFO Refresher Course รุ่นที่ 1 

0.002 

- 
- 

- 2559 - ก.ค.2560 
ก.พ.2560 - ปัจจุบนั 

- ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
- ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

- บมจ. ชยัวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป 
- บมจ. ชยัวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป 

4. นายธีระวฒัน ์ ภู่ไพบูลย ์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ไดร้ับแต่งตั้งปี 2561 

   คูส่มรส 
      บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

61 - ปริญญาตรีศิลปะศาสตร์บนัฑิต 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 
- หลกัสูตรกรรมการDAPสถาบนักรรมการบริษทัไทยปี2556  

0.001 

- 
- 

- 2559 - 2562 

2559 - 2560 
2561 - ปัจจุบนั 

- วิทยากรระดบั 7 
ฝ่ายบญัชีและงบประมาณ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการตรวจสอบ 

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

- บมจ. ชยัวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป 
- บมจ. ชยัวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป 

หมายเหตุ  :    ลาํดบัที่ 1-3 เป็นกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทัตามที่กาํหนดในหนงัสือรับรอง       หนา้ 1/3 



หมายเหตุ  :    ลาํดบัที่ 1-3 เป็นกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทัตามที่กาํหนดในหนงัสือรับรอง  หนา้ 2/3     

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  ณ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 

ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษาและประวตัิการฝึกอบรม 
สดัส่วนการถือหุน้ 
ในบริษทั (%) 

ความสมัพนัธ ์
ทางครอบครัว
ระหวา่งผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ  5  ปี  ยอ้นหลงั 

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

ธุรกิจ 
5. นายสุพจน ์ ปานนอ้ย 

กรรมการอิสระและ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ไดร้ับแต่งตั้งปี 2560 

   คูส่มรส 
   บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

39 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  
  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
- ปริญญาตรี สาขาตรวจสอบบญัชี (ออดิท) 
  มหาวิทยาลยัราชมงคลกรุงเทพ 
- Mini MBE จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- Certified Public Accountant (CPA)สภาวิชาชีพบญัชีฯ ปี 2550 

- หลกัสูตรกรรมการDAPสถาบนักรรมการบริษทัไทยปี 2558 
- Certified Professional Internal Audit of Thailand (CPIAT)    
สมาคมผูต้รวจสอบภายในฯ 2560 

- หลกัสูตรกรรมการตรวจสอบAACPสถาบนักรรมการบริษทั
ไทยปี 2560 

 - 

- 
- 

- 2559 - ปัจจุบนั 

2560 - ปัจจุบนั 

- กรรมการบริษทั 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- บจก. สาํนกังาน เอ.เอม็.ที.ออดิท 
กรุ๊ป  
- บมจ. ชยัวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป 

6. นายชชันนท ์ โสภาจนัทร์
กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ 
ไดร้ับแต่งตั้งปี 2560 
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
ไดร้ับแต่งตั้งปี 2560 

   คูส่มรส 
   บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

45 - ปริญญาตรีนิติศาสตร์บณัฑิต  
   มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
- หลกัสูตรกรรมการDAPสถาบนักรรมการบริษทัไทยปี 2559 
- หลกัสูตรวฒุิบตัรสาขาวิชากฎหมายเกี่ยวกบัธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพยแ์ละกฏหมายเกี่ยวกบัหลกัประกนัทางธุรกิจ  
ปี 2561 
- หลกัสูตรวฒุิบตัรสาขาวิชากฎหมายเกี่ยวกบัการลงทุน 
กฎหมายเกี่ยวกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ปี 2561 

- 

- 
- 

- 2559 - ปัจจุบนั 

2559 - ก.ค.2560 
2560 - ปัจจุบนั 

- หวัหนา้สาํนกักฎหมาย 
ชชันนทแ์อนด ์แอสโซซิเอทส์ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการตรวจสอบ 

- สาํนกักฏหมายชชันนท ์แอนด ์
   แอสโซซิเอทส์ 
- บมจ. ชยัวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป 
- บมจ. ชยัวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป 

7. นางณฐวรรณ์  ไชยธีรัตต ์
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
ไดร้ับแต่งตั้งปี 2550
คูส่มรส
บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

60 - ปวช. (Commerce) 
กรุงเทพการบญัชีวิทยาลยั 

0.003 

- 
- 

พี่สาวของ1และ2  2559 - ปัจจุบนั - ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ  - บมจ. ชยัวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป 



รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  ณ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 

ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษาและประวตัิการฝึกอบรม 
สดัส่วนการถือหุน้ 
ในบริษทั (%) 

ความสมัพนัธ ์
ทางครอบครัว
ระหวา่งผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ  5  ปี  ยอ้นหลงั 

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

ธุรกิจ 
8 .  นายอนุพงศ ์ สิกขมาน 

   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
  ไดร้ับแต่งตั้งปี 2550 
   คูส่มรส 
   บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

57 - ประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
  Stamford Group of College, Singapore 

0.040 

0.041 
- 

สามีของ 2 2559 - ปัจจุบนั - ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ - บมจ. ชยัวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป 

9 .  นายธนกร  ชยัวรโสภณ 
   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
  ไดร้ับแต่งตั้งปี 2557 
   คูส่มรส 
   บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

54 - ปริญญาตรี บริหารศาสตร์บณัฑิต 
   มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- 

- 
- 

  - 2559 - ปัจจุบนั - ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ - บมจ. ชยัวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป 
- บมจ. ชยัวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป 

10. นางสาวสมฤทยั  ไพฑูรยร์ังสฤษฏ ์
     ผูจ้ดัการทัว่ไปการเงิน-บญัชี 
    ไดร้ับแต่งตั้งปี 2561 

   คูส่มรส 
   บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

48 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
   มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
- ปริญญาตรี สาขาการบญัชี 
   มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

- 

- 
- 

  - 2559 - 2560 
2561 - ปัจจุบนั 

- ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
- ผูจ้ดัการทัว่ไปการเงิน-บญัชี 

- บมจ. ชยัวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป 
- บมจ. ชยัวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป 

11 . นางสาววรรณา  ฉนัทกิจโชคไชย 
    เลขานุการบริษทั 
   ไดร้ับแต่งตั้งปี 2555 
   คูส่มรส 
   บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

52 - ปริญญาตรีศิลปะศาสตร์บณัฑิต 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัฉะเชิงเทรา 
- หลกัสูตร CSP จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย (IOD) ปี 2556 

- 

- 
- 

  - 2559 - ปัจจุบนั - ฝ่ายนาํเขา้-ส่งออก 
- เลขานุการบริษทั 

- บมจ. ชยัวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป 
- บมจ. ชยัวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป 

หมายเหตุ  :    ลาํดบัที่ 1-3 เป็นกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทัตามที่กาํหนดในหนงัสือรับรอง    หนา้ 3/3



ตารางแสดงการดํารงตําแหน่งกรรมการของกลุ่มบริษัทฯ 

รายชื่อบริษัท จํานวน 
บริษัท 

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

รายชื่อ กรรมการ 
100 100 100 100 80 100 60 50.01 100 5 9.09 25 

1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 9 10 11 
1. นายวรีะพล              ไชยธีรัตต ์ 11 X / / / / / / / / / /  / 
2. นางวนิดา                 สิกขมาน 2 X / / 
3. ดร.ณฏัฐส์ิชา           ภาภคัธนานนัท ์ 5 X / / / / / 
4. นายสุพจน์                ปานนอ้ย 1 /// / 
5. นายธีระวฒัน์            ภู่ไพบูลย์ 1 // / 
6. นายชชันนท ์            โสภาจนัทร์ 1 // / 
7. นายอนุพงศ ์              สิกขมาน 1  / 
8. MR.NAOHKO             TSUKAGOSHI 1 / 
9. MR.MASAYUKI          HORIE 1 / 
10. MR.JAMRONG  THATSANASUWAN 1 / 
11. นายวิเศษ                หาญสวสัดิ์ 1 / 
12. นายเกรียรติศกัดิ์    วงัประเสริฐกลุ 1  / 
13. นายโชติวตั            ดนัธนสาร 1  / 
14. นายนาํชยั              สกลุฏโ์ชคนาํชยั 1  / 
15. น.ส.รุจิมา              สกลุฏโ์ชคนาํชยั 1  / 
16. น.ส.ดาริกา             ศรัณเกตุ 1  / 
17. นายคณพศ             นิจสิริภชั 1  / 
18. นายสุธีร์                 ฉุยฉาย 1  / 
19. นายนิวฒัน์            คิรีวรรณ 1  / 



ตารางแสดงการดํารงตําแหน่งกรรมการของกลุ่มบริษัทฯ 

รายชื่อบริษัท จํานวน 
บริษัท 

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

รายชื่อ กรรมการ 
100 100 100 100 80 100 60 50.01 100 5 9.09 25 

1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 9 10 11 
20. นายสนัน่                   เอกแสงกลุ 1 / 
21. นายชูชาติ                  เพช็รอาํไพ 1 / 
22. นายชิษณุ                   อมัพะเศวต 1 / 
23. นายสุชาติ                  ศุภพยคัฆ ์ 1 / 
24. นายชยัวฒัน์              อุทยัวรรณ์ 1 / 
25. นายภชัริ           นิจสิริภชั 1 / 
26. นางสาวฉนัทิมา         คู่อรุณ 1 / 
27. นายธนกร                  ชยัวรโสภณ 1  / 

หมายเหตุ....(1)  1.     CWT บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
2. PALA บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั 
3. CWTG บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั 
4. CWTGM      บริษทั ชยัวฒันา กรีน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั
5. GP2 บริษทั กรีน เพาเวอร์ 2 จาํกดั 
6. CWTX  บริษทั ชยัวฒันา เอก็พอร์ต จาํกดั 
7. GP1 บริษทั กรีน เพาเวอร์ 1 จาํกดั 
8. BSF3 บริษทั บลู โซลาร์ฟาร์ม 3 จาํกดั   (มีอาํนาจควบคุม) 
9.    APCON บริษทั แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน่ จาํกดั 
10. RBR บริษทั รักษบ์า้นเรา จาํกดั 
11. CNHK บริษทั เอน็เอชเคสปริง (กมัพชูา) จาํกดั 
12. SKC  บริษทั สกลุฏซ์ี อินโนเวชัน่ จาํกดั 
13. CWTT บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอรี จาํกดั 

หมายเหตุ....(2)       / = กรรมการบริษทั    X =  กรรมการบริหาร   //  =  กรรมการตรวจสอบ    ///  =  ประธานกรรมการตรวจสอบ



หน้าทีค่วามรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 

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

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

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

4. ดาํเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด
5. ใหค้าํแนะนาํและสนบัสนุนงานของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัขอ้กฎหมาย และระเบียบปฏิบติัต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งเพื่อความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ถกูตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัและสอดคลอ้ง
กบัขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี

6. ดูแลใหมี้การดาํเนินการตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  รวมทั้งติดตามใหน้โยบาย และ
ขอ้แนะนาํของคณะกรรมการบริษทัมีผลในการปฏิบติั โดยคาํนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุน้และการปฏิบติัท่ีเป็นธรรม
ต่อผูถื้อหุน้

7. กาํกบัดูแลใหบ้ริษทั คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ ปฏิบติัตามขอ้กฎหมายและระเบียบปฏิบติัต่างๆ
ท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั ขอ้บงัคบัและประกาศของตลาดหลกัทรัพย ์
แห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

8. ติดต่อส่ือสารกบัผูถื้อหุน้และดูแลผูถื้อหุน้อยา่งเหมาะสม
9. ติดต่อส่ือสารกบัหน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง

10. หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทั



เอกสารแนบ 2 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ, ผู้บริหารของบริษัททีด่ํารงค์ตําแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท 

รายชื่อบริษัท 
จํานวน 
บริษัท 

บริษัทย่อย 

PALA CWTG CWTGM GP2 CWTX GP 1 BSF3 SKC CWTT 

รายชื่อ กรรมการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. นายวรีะพล                ไชยธีรัตต ์ 9 / / / / / / / / / 
2. นางวนิดา                   สิกขมาน 1 / 
3. ดร.ณฏัฐส์ิชา            ภาภคัธนานนัท์ 4  / / / / 
4. นายอนุพงศ ์              สิกขมาน 1 / 
5. นายธนกร                  ชยัวรโสภณ 1  /

หมายเหตุ....(1)  1.     PALA          บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั 
2. CWTG         บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั
3. CWTGM      บริษทั ชยัวฒันา กรีน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั
4. GP2               บริษทั กรีน เพาเวอร์ 2 จาํกดั 
5. CWTX         บริษทั ชยัวฒันา เอก็พอร์ต จาํกดั
6. GP1 บริษทั กรีน เพาเวอร์ 1 จาํกดั 
7. BSF3 บริษทั บล ูโซลาร์ฟาร์ม 3 จาํกดั 
8. SKC บริษทั สกลุฏซ์ี อินโนเวชัน่ จาํกดั 
9. CWTT           บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอรี จาํกดั

หมายเหตุ....(2)       / = กรรมการบริษทั     



เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน และหวัหนา้งานกาํกบัดูแลการปฎิบติังานของบริษทั 

บริษัท สํานักงาน เอ.เอม็.ท.ี ออดทิ กรุ๊ป จํากดั 

นางทัศนีย์ สอนเพช็ร 
CAE 

ปริญญาตรี สาขาตรวจสอบบญัชี 
(Audit) 
มหาวทิยาลยัราชมงคลกรุงเทพ 

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

ปัจจุบัน 
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน   
บริษทั สาํนกังาน เอ.เอม็.ที. โซลชูัน่ จาํกดั  

ประสบการณ์ในการตรวจสอบภายใน 
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ  (ปี 2555 - 2557)  
บริษทั อาซีฟา จาํกดั 

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

หน้าทีค่วามรับผดิชอบของหัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฎบิัติงาน 
- สนบัสนุนนโยบายและวตัถุประสงคข์ององคก์รและผูบ้ริหารระดบัสูงในการทาํใหม้ัน่ใจวา่จะมีการกาํกบัการ

ปฏิบติัอยา่งเพียงพอ 
- นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์และประเมินเสนอผูบ้ริหารในการเพิ่มประสิทธิภาพในการกาํกบัการปฏิบติัตาม

กฎเกณฑแ์ละทาํใหผู้บ้ริหารไดรั้บรู้ขอ้มูลอยา่งเพียงพอเก่ียงกบัสถานะของความเส่ียงดา้นCompliance Risk 
- ใหค้วามรู้ ทาํใหบุ้คลากรไดเ้รียนรู้ในประเดน็ของการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์
- จดัตั้งหน่วยงานกลางเป็นเหมือนศนูยก์ลางท่ีทาํหนา้ท่ีตอบปัญหาและขอ้ขอ้งใจเก่ียวกบัความเส่ียงในการปฏิบติั

ตามกฎเกณฑ ์
- จดัทาํแนวพึงปฏิบติัและคู่มือเพื่อใหบุ้คลากรในกิจการสามารถปฏิบติัตามเกณฑไ์ดอยา่งเหมาะสม และปรับปรุง

แนวพึงปฏิบติัและคู่มือใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
- การคน้หา ระบุ วดัและประเมินความเส่ียงดา้นปฏิบติัตามกฎเกณฑ์เพ่ือให้ไดข้อ้มูลความเส่ียงล่วงหน้า และ

สามารถเตรียมความพร้อมขององค์กรและบุคลากรในการตอบโตก้ับเหตุการณ์ความเส่ียงด้านปฏิบัติตาม
กฎเกณฑไ์ดอ้ยา่งทนัท่วงที 

- รวบรวมขอ้มูลปัญหาดา้นการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ โดยเฉพาะขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ ความเห็นของหน่วยงานท่ี
กาํกบัมาพฒันาปรับปรุงมาตรการในการกาํกบัเพ่ิมเติม 

ช่ือ – สกลุ / ตาํแหน่ง คุณวฒิุทางการศึกษา 
ประสบการณ์การทาํงาน  

และการฝึกอบรมท่ีเก่ียวขอ้ง 



ความเช่ือมโยงระหวา่งงานกาํกบัดูแลการปฎิบติังานกบังานตรวจสอบภายใน 

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

(2)  หน่วยงานกาํกบัดูแลการปฎิบติังาน จึงตอ้งแยกออกจากการดูแลและรับผิดชอบของฝ่ายงานตรวจสอบภายใน เพ่ือให้
ผูต้รวจสอบภายในสามารถทาํหนา้ท่ีตรวจสอบอยา่งมีอิสระได ้



เอกสารแนบ 4 
    รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 

    สินทรัพยถ์าวรหลกัของบริษทัและบริษทัยอ่ย ตามงบการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

รายละเอยีดทรัพย์สิน 
ขนาด 

(ไร่-งาน-วา) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพนั 
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 

1. ทีด่นิและส่วนปรับปรุงทีด่นิ

1.1 ทีด่นิ 

โฉนดเลขที่ 2993 ที่ตั้ง ซ.ฟอกหนงั กม.30  
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 

0-1-00 1.70 1.70 บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) 

ถกูจาํนองเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืกบัสถาบนัการเงิน 
วงเงินเท่ากบั 40 ลา้นบาท 

โฉนดเลขที่ 3040 ที่ตั้ง ซ.ฟอกหนงั กม.30  
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 

0-1-00 1.70 1.70 บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) 

โฉนดเลขที่ 5051 ที่ตั้ง ซ.ฟอกหนงั กม.30  
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 

0-1-00 1.70 1.70 บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) 

โฉนดเลขที่ 5052 ที่ตั้ง ซ.ฟอกหนงั กม.30  
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 

0-1-00 1.70 1.70 บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) 

โฉนดเลขที่ 6179 ที่ตั้ง ซ.ฟอกหนงั กม.30  
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 

0-0-72 1.22 1.22 บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) 

โฉนดเลขที่ 7464 ที่ตั้ง ซ.ฟอกหนงั กม.30  
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 

1-0-10 6.97 6.97 บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) 

โฉนดเลขที่ 264294 ที่ตั้ง ซ.ฟอกหนงั  
กม.30  อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 

0-3-09 5.25 5.25 บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) 

โฉนดเลขที่ 15443 ที่ตั้ง โรงงานฟอกหนงั 
ก.ม.30 (หอพกั) อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

0-0-74 1.63 1.63 บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) 



รายละเอยีดทรัพย์สิน 
ขนาด 

(ไร่-งาน-วา) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพนั 
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 

โฉนดเลขที่ 7465 ที่ตั้ง ต.ทา้ยบา้น อ.เมือง 
จ.สมุทรปราการ  

3-1-42 17.45 17.45 บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) 

ถกูจาํนองเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืกบัสถาบนัการเงิน 
วงเงินเท่ากบั 100 ลา้นบาท โฉนดเลขที่ 7468 ที่ตั้ง ต.ทา้ยบา้น อ.เมือง 

จ.สมุทรปราการ  
1-1-15 6.70 6.70 บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) 

โฉนดเลขที่ 35084 ที่ตั้ง โรงงานแพรกษา
(หอพกั)  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

1-1-04 9.07 9.07 บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) 

ถกูจาํนองเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืกบัสถาบนัการเงิน 
วงเงินเท่ากบั 52 ลา้นบาท 

โฉนดเลขที่ 106927 ที่ตั้ง เมืองใหม่แพรกษา 
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

0-0-84.4 2.45 2.45 บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) 

โฉนดเลขที่ 106929 ที่ตั้ง เมืองใหม่แพรกษา 
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

0-0-54.7 1.59 1.59 บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) 

โฉนดเลขที่ 106930 ที่ตั้ง เมืองใหม่แพรกษา 
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

0-0-50.0 1.45 1.45 บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) 

โฉนดเลขที่ 106931 ที่ตั้ง เมืองใหม่แพรกษา 
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

0-0-80.0 2.32 2.32 บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) 

โฉนดเลขที่ 62431 ที่ตั้ง โรงงานแพรกษา
(หอพกั)  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

0-0-83 1.49 1.49 บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) 

โฉนดเลขที่ 96205 ที่ตั้ง หมู่บา้นร่มเยน็  
บางปิ้ง สมุทรปราการ 

0-0-16 1.30 1.30 บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) 



รายละเอยีดทรัพย์สิน 
ขนาด 

(ไร่-งาน-วา) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพนั 
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 

โฉนดเลขที่ 7125 ที่ตั้ง ซ.ฟอกหนงั กม.30  
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 

2-0-13         13.82                 13.82  บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) 

ถกูจาํนองเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืกบัสถาบนัการเงิน 
วงเงินเท่ากบั 203.24 ลา้นบาท 

โฉนดเลขที่ 7126 ที่ตั้ง ซ.ฟอกหนงั กม.30  
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 

1-2-07         10.32                 10.32  บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) 

โฉนดเลขที่ 7455 ที่ตั้ง ซ.ฟอกหนงั กม.30  
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 

7-2-23         51.39                 51.39  บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) 

โฉนดเลขที่ 7457 ที่ตั้ง ซ.ฟอกหนงั กม.30  
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 

2-0-35         14.20                 14.20  บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) 

โฉนดเลขที่ 7458 ที่ตั้ง ซ.ฟอกหนงั กม.30  
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 

2-0-19         13.92                 13.92  บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) 

โฉนดเลขที่ 7459 ที่ตั้ง ซ.ฟอกหนงั กม.30  
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 

2-0-34         14.18                 14.18  บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) 

โฉนดเลขที่ 7461 ที่ตั้ง ซ.ฟอกหนงั กม.30  
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 

1-0-30           7.31                   7.31  บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) 

โฉนดเลขที่ 7462 ที่ตั้ง ซ.ฟอกหนงั กม.30  
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 

2-0-60         14.62                14.62  บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) 

โฉนดเลขที่ 7463 ที่ตั้ง ซ.ฟอกหนงั กม.30  
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 

2-0-00         13.60                13.60  บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) 

โฉนดเลขที่ 4556 ที่ตั้ง โรงงานแพรกษา  
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

9-2-83         69.89                69.89  บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) 
ถกูจาํนองเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืกบัสถาบนัการเงิน 
วงเงินเท่ากบั 108 ลา้นบาท โฉนดเลขที่ 82093 ที่ตั้ง โรงงานแพรกษา อ.

เมือง จ.สมุทรปราการ 
9-0-37         65.47                 65.47  บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) 



รายละเอยีดทรัพย์สิน 
ขนาด 

(ไร่-งาน-วา) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพนั 
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 

โฉนดเลขที่ 15931 ที่ตั้ง โรงงานแพรกษา อ.
เมือง จ.สมุทรปราการ 

4-0-46 29.63 29.63 บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) ถกูจาํนองเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืกบัสถาบนัการเงิน 
วงเงินเท่ากบั 66 ลา้นบาท 

โฉนดเลขที่ 81825 ที่ตั้ง โรงงานแพรกษา อ.
เมือง จ.สมุทรปราการ 

4-0-76 30.17 30.17 บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) 
สาํรองเพื่อเป็นหลกัประกนัขอวงเงินสินเชื่อในอนาคต

โฉนดเลขที่ 77725 ที่ตั้ง โรงงานแพรกษา อ.
เมือง จ.สมุทรปราการ 

0-1-04 1.87 1.87 บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) 
สาํรองเพื่อเป็นหลกัประกนัขอวงเงินสินเชื่อในอนาคต

โฉนดเลขที่ 82094 ที่ตั้ง โรงงานแพรกษา อ.
เมือง จ.สมุทรปราการ 

7-0-00 50.40 50.40 บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) 
สาํรองเพื่อเป็นหลกัประกนัขอวงเงินสินเชื่อในอนาคต

โฉนดเลขที่ 95255 ที่ตั้ง โรงงานแพรกษา อ.
เมือง จ.สมุทรปราการ 

5-0-00 36.00 36.00 บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) 
สาํรองเพื่อเป็นหลกัประกนัขอวงเงินสินเชื่อในอนาคต

โฉนดเลขที่ 81792 ที่ตั้ง ถนนสุขมุวทิ  
กม.34  อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 

16-0-4 88.37 88.37 บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ (PALA) 
ใชเ้ป็นหลกัประกนัในการออกและเสนอขายหุน้กู ้

โฉนดเลขที่ 264431 ที่ตั้ง ถนนสุขมุวทิ  
กม.34  อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 

2-2-51.3 16.82 16.82 บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ (PALA) 
ใชเ้ป็นหลกัประกนัในการออกและเสนอขายหุน้กู ้

โฉนดเลขที่ 124964 ที่ตั้ง อ.บางพลี  
จ.สมุทรปราการ 

0-0-24.8 4.96 4.96 บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ (CWTG) 
สาํรองเพื่อเป็นหลกัประกนัขอวงเงินสินเชื่อในอนาคต

โฉนดเลขที่ 5180 ที่ตั้ง ต.ศาลาลาํดวน  
อ.เมือง จ.สระแกว้ 

54-0-66 41.17 41.17 บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ (GP2) 

ถกูจาํนองเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืกบัสถาบนัการเงิน 
วงเงินเท่ากบั 1,027.15 ลา้นบาท 

โฉนดเลขที่ 5185 ที่ตั้ง ต.ศาลาลาํดวน  
อ.เมือง จ.สระแกว้ 

02-02-63 2.39 2.39 บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ (GP2) 

โฉนดเลขที่ 5186 ที่ตั้ง ต.ศาลาลาํดวน  
อ.เมือง จ.สระแกว้ 

16-1-15 9.75 6.77 บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ (GP2) 



รายละเอยีดทรัพย์สิน 
ขนาด 

(ไร่-งาน-วา) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพนั 
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 

โฉนดเลขที่ 79612 ที่ตั้ง ต.บา้นมะเกลือ  
อ.เมือง จ.นครสวรรค ์

15-1-61 2.98 3.08 บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ (GP1) 
เพื่อเป็นหลกัประกนัขอวงเงินสินเชื่อในอนาคต 

โฉนดเลขที่ 156555 ที่ตั้ง ต.บางกระเจา้  
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

153-2-55.50 30.00 30.00 บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ (BSF3) ถกูจาํนองเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืกบัสถาบนัการเงิน 
วงเงินเท่ากบั 200 ลา้นบาท 

1.2  ทีด่นิภายใต้สัญญาเช่า

โฉนดเลขที่ 127929 ที่ตั้ง ต.บา้นมะเกลือ อ.
เมือง จ.นครสวรรค ์

- 15.52 บริษทัยอ่ยเช่าจากเทศบาลนคร
นครสวรรค ์

บริษทัยอ่ยเช่ามีภาระหนี้สินสาํหรับสัญญาเช่ากบัเทศบาล
ปีที่ 1-3 จาํนวน 1.00 ลา้นบาทต่อปี และปรับค่าเช่าเพิ่มขึ้น
ในอตัราร้อยละ 10 ต่อปีในทุกๆ 3 ปี 

1.3  ส่วนปรับปรุงทีด่ิน

69.48 64.92 บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ (GP2) ถกูจาํนองรวมกบัที่ดินเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืกบั
สถาบนัการเงิน วงเงินเท่ากบั 1,027.15 ลา้นบาท 

18.21 20.00 บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ (BSF3) ถกูจาํนองรวมกบัที่ดินเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืกบั
สถาบนัการเงิน วงเงินเท่ากบั 200 ลา้นบาท 

รวมทีด่นิและส่วนปรับปรุงทีด่ิน 786.61 796.48 

2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร                 80.23 83.01 บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) ถกูจาํนองรวมกบัที่ดินเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืกบั
สถาบนัการเงิน วงเงินเท่ากบั 569.24 ลา้นบาท 

          1.47 0.17 บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ (SKC) - 

          1.70 1.15 บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ (PALA) - 

8.40 7.57 บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ (CWTG) - 



รายละเอยีดทรัพย์สิน 
ขนาด 

(ไร่-งาน-วา) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพนั 
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 

             110.90 111.58 บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ (GP2) ถกูจาํนองรวมกบัที่ดินเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืกบั
สถาบนัการเงิน วงเงินเท่ากบั 1,027.15 ลา้นบาท 

                50.63 48.30 บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ (BSF3) ถกูจาํนองรวมกบัที่ดินเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืกบั
สถาบนัการเงิน วงเงินเท่ากบั 200 ลา้นบาท 

รวมอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 253.34 251.78  
3. เครื่องจักร       274.74 256.60 บริษทัเป็นเจา้ของ (CWT) ถกูคํ้าประกนักบัสถาบนัการเงิน วงเงินเท่ากบั 102.47 ลา้น

บาท 
       93.20 86.53 บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ (SKC) - 

  647.56 610.86 บริษทัเป็นเจา้ของ (GP2) ถกูจาํนองรวมกบัที่ดินเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืกบั
สถาบนัการเงิน วงเงินเท่ากบั 646.69ลา้นบาท 

              167.10 159.54 บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ (BSF3) ถกูจาํนองรวมกบัที่ดินเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืกบั
สถาบนัการเงิน วงเงินเท่ากบั 200 ลา้นบาท 

รวมเครื่องจักร 1,182.59 1,113.53 

4. อุปกรณ์สํานักงาน 22.42 18.07 บริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ - 
5. เครื่องตกแต่งสํานักงาน 14.29 11.51 บริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ - 
6. ยานพาหนะ 38.81 42.95 บริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ ติดภาระผกูพนัจาํนวน 19.75 ลา้นบาท 
7. งานระหว่างก่อสร้าง 284.70 390.31 บริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ ถกูคํ้าประกนักบัสถาบนัการเงิน วงเงินเท่ากบั  

75.82 ลา้นบาท 

รวมทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์            2,582.75 2,624.63 



แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนทีจ่่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี 
รอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 

รายการท่ี ช่ือบริษทัผูจ่้าย ช่ือผูส้อบบญัชี ค่าสอบบญัชี
1 บมจ.ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป นายสุรชยั    ด าเนินวงศ ์ 2,200,000.- 
2 บริษทั พลาทรัพย ์จ ากดั นายสุรชยั    ด าเนินวงศ ์ 160,000.- 
3 บริษทั ชยัวฒันา เอก็พอร์ต จ ากดั นายสุรชยั    ด าเนินวงศ ์ 113,000.- 
4 บริษทั ชยัวฒันา กรีน จ ากดั นายสุรชยั    ด าเนินวงศ ์ 930,000.- 
5 บริษทั กรีน เพาเวอร์ 1 จ ากดั นายสุรชยั    ด าเนินวงศ ์ 113,000.- 
6 บริษทั ชยัวฒันา กรีน แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั นายสุรชยั    ด าเนินวงศ ์ 230,000.- 
7 บริษทั กรีน เพาเวอร์ 2 จ ากดั นายสุรชยั    ด าเนินวงศ ์ 750,000.- 
8 บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี จ ากดั นายสุรชยั    ด าเนินวงศ ์ 50,000.- 
9 บริษทั บลูโซลาร์ ฟาร์ม 3 จ ากดั นายสุรชยั    ด าเนินวงศ ์ 450,000.- 
10 บริษทั สกลุฏซี์ อินโนเวชัน่ จ ากดั นายสุรชยั    ด าเนินวงศ ์ 800,000.- 
11 NHK SPRING (CAMBODIA) CO.,LTD. นายสุรชยั    ด าเนินวงศ ์ 400,000- 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี 6,196,000.- 

ค่าบริการอ่ืน (non-audit fee) 

ราย
การ
ท่ี 

ช่ือบริษทั 
ผูจ่้าย 

ประเภทของ 
งานบริการอ่ืน 

(non-audit 
service) 

ผูใ้หบ้ริการ 

ค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน 

ส่วนท่ีจ่ายไปใน 
ระหวา่งปีบญัชี 

ส่วนท่ีจะตอ้ง 
จ่ายในอนาคต 

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

133,983.- 81,600.- 

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

3,500.- 2,000.- 

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

4,500.- 2,000.- 

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

6,000.- 6,950.- 

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

3,000.- 2,500.- 

6 บริษทั ชยัวฒันา กรีน แมนเนจเมน้ท ์
จ ากดั 

ค่าเดินทาง บ.อาร์เอสเอม็ ออดิท เซอร์วสิเซส 
(ประเทศไทย) 

4,500.- 2,000.- 

เอกสารแนบ 5



ค่าบริการอ่ืน (non-audit fee) 

ราย
การ
ท่ี 

ช่ือบริษทั 
ผูจ่้าย 

ประเภทของ 
งานบริการอ่ืน 

(non-audit 
service) 

ผูใ้หบ้ริการ 

ค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน 

ส่วนท่ีจ่ายไปใน 
ระหวา่งปีบญัชี 

ส่วนท่ีจะตอ้ง 
จ่ายในอนาคต 

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

6,000.- 7,800.- 

8 บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี จ ากดั ค่าเดินทาง อาร์เอสเอม็ ออดิท เซอร์วสิเซส 
(ประเทศไทย) 

1,000.- 1,500.- 

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

4,500.- 9,500.- 

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

13,150.- 7,500.- 

11 NHK SPRING (CAMBODIA) 
CO.,LTD. 

ค่าเดินทาง บ.อาร์เอสเอม็ ออดิท เซอร์วสิเซส 
(ประเทศไทย) 

- - 

รวมค่าตอบแทนส าหรับงานบริการอ่ืน (non-audit fee) 180,133.- 123,350.- 

ข้อมูลข้างต้น 
ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่ไม่มีขอ้มูลการใหบ้ริการอ่ืนท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายใหข้า้พเจา้ ส านกังาน 

สอบบญัชีท่ีขา้พเจา้สงักดั และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัขา้พเจา้และส านกังานสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้สงักดั ท่ีขา้พเจา้ทราบและ 
ไม่มีการเปิดเผยไวข้า้งตน้ไม่ถูกตอ้ง 

ไม่ครบถว้น กล่าวคือ..........................................................................................................เม่ือปรับปรุงขอ้มูลขา้งตน้ (ถา้มี)แลว้ 
  ขา้พเจา้ขอยืนยนัวา่ขอ้มูลทั้งหมดในแบบฟอร์มน้ีแสดงค่าตอบแทนสอบบญัชีและค่าบริการอ่ืนท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายใหข้า้พเจา้ 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอ  ผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  
 
 
 
 
 

ความเห็นอย่างมเีงื่อนไขต่องบการเงินรวม 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัของบริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
(กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษทั  
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะบริษทั และงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินเฉพาะบริษทั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั  
 

ขา้พเจา้เห็นว่า ยกเวน้ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่องบการเงินรวม  
งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษทัของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2563 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะบริษทั และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษทั สาํหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมเีงื่อนไขต่องบการเงินรวม 
 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ไดร้วมเงินลงทุนในบริษทัร่วมตาม
วิธีส่วนไดเ้สีย จาํนวน 10.53 ลา้นบาท มีส่วนแบ่งผลกาํไรของเงินลงทุนในบริษทัร่วม และผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินสาํหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนั จาํนวน 0.15 ลา้นบาท และ จาํนวน 0.88 ลา้นบาท ตามลาํดบั งบการเงินดงักล่าวจดัทาํข้ึนโดยอาศยัขอ้มูลทางการเงิน
ท่ีจดัทาํข้ึนโดยฝ่ายบริหารของบริษทัร่วม ซ่ึงยงัไม่ไดมี้การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี เน่ืองจากฝ่ายบริหารของบริษทัร่วมดงักล่าวไม่
สามารถจดัเตรียมงบการเงินใหมี้การตรวจสอบไดแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด อีกทั้งบริษทัร่วมไม่อยูใ่นอาํนาจการควบคุมของ
ฝ่ายบริหารของบริษทั 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคของความรับผิดชอบของ
ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทั
และบริษทั ตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบ
การเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบ
บญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่องบการเงินของขา้พเจา้  
 



 

    

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ  
 
เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทสําหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นําเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหาก
สาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงาน
ของขา้พเจ้า ซ่ึงได้รวมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกับเร่ืองเหล่าน้ีด้วย การปฏิบัติงานของขา้พเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมา 
เพ่ือตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบ
ของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวธีิการตรวจสอบสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 
 
เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 
 
การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงราคาทุนในงบการเงินเฉพาะ จาํนวน 6.31 ล้านบาท (สุทธิจาก 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า จาํนวน 24.77 ลา้นบาท) คิดเป็นร้อยละ 0.21 ของสินทรัพยร์วม และเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะ จาํนวน 
681.04 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 22.12 ของสินทรัพยร์วม เน่ืองจากบริษทัดงักล่าวมีขาดทุนสะสม สถานการณ์ดงักล่าวจึงเป็นขอ้บ่งช้ี
ของการด้อยค่าของเงินลงทุน  บริษัทจึงมีการทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าว โดยผลทดสอบผู้บริหารเช่ือมั่นว่า  
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุนบนัทึกไวอ้ยา่งเพียงพอแลว้  
 
เน่ืองจากการพิจารณาเก่ียวกับการดอ้ยค่าของเงินลงทุนข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจและขอ้สมมติฐานท่ีสําคญัท่ีผูบ้ริหารของบริษทันํามาใช ้
ในการประมาณค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ดงันั้นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ คือ การแสดงมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและ
บริษทัยอ่ยและค่าเผื่อการดอ้ยค่าวา่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งน้ีนโยบายการบญัชีสําหรับเงินลงทุน การดอ้ยค่าและ
รายละเอียดสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 ขอ้ 14 ขอ้ 4.6 และขอ้ 4.21 
ตามลาํดบั 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบหลกัฐานประกอบการพิจารณาของผูบ้ริหารเก่ียวกบัขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย 
ประเมินความเหมาะสมของวิธีการประเมินมูลค่าและขอ้สมมติท่ีสําคญัท่ีผูบ้ริหารของบริษทันํามาใช้ในประมาณค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
ของเงินลงทุนดงักล่าว 
 



 

    

ค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าสินค้าคงเหลือ 
 
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 บริษทัมีสินคา้คงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใด
จะตํ่ากว่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จาํนวน 432.74 ลา้นบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและจาํนวน 418.21 ลา้นบาท ใน 
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ขา้พเจา้ให้ความสาํคญักบัการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ เน่ืองจากตอ้งอาศยั
ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนขา้งมากในการพิจารณาจาํนวนค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือท่ีเหมาะสมสาํหรับสินคา้ลา้สมยั และ
สินคา้ท่ีคา้งนาน  
 
ขา้พเจา้ไดป้ระเมินเก่ียวกบัความเหมาะสมของสมมติฐานท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการคาํนวณค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ โดยเขา้ร่วมสังเกตการณ์
ตรวจนับสินคา้คงเหลือประจาํปีเพ่ือระบุสินคา้ท่ีเคล่ือนไหวชา้และลา้สมยั ทดสอบรายงานสินคา้คงเหลือคา้งนาน วิเคราะห์ปริมาณ
สินคา้ท่ีคงเหลือและการเคล่ือนไหวของสินคา้เพ่ือระบุสินคา้ท่ีคา้งนานหรือสินคา้ท่ีไม่มีการเคล่ือนไหว วิเคราะห์เปรียบเทียบจาํนวน
เงินสุทธิท่ีบริษทัไดรั้บจากการขายสินคา้ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินกบัราคาทุนของสินคา้คงเหลือ และพิจารณาความเพียงพอของ 
การตั้งค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 
 
ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 
 
ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดงัต่อไปน้ี 
 
1. ความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัเก่ียวขอ้งกบัการชาํระหน้ีหุน้กู ้
 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.2 และขอ้ 23 กลุ่มบริษทัมีส่วนของหุ้นกูท่ี้จะครบกาํหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 23 
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และวนัท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จาํนวน 235.97 ลา้นบาท และ 276.24 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงแสดงเป็นส่วน
ของหุ้นกูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี ณ วนัท่ี 31  ธันวาคม พ.ศ. 2563 ขณะน้ีกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการจดัหาวงเงินกูใ้หม่เพ่ือ
ชาํระหน้ีหุน้กูเ้ดิม ทั้งน้ีความสามารถในการชาํระหน้ีหุน้กูเ้ดิมท่ีจะครบกาํหนดน้ีข้ึนอยูก่บัความสาํเร็จในการจดัหาแหล่งเงินกูใ้หม่ 
โดยกลุ่มบริษทัเช่ือมัน่วา่กลุ่มบริษทัจะสามารถจ่ายชาํระหน้ีหุน้กูไ้ดต้ามท่ีกาํหนด 
 
นอกจากน้ี ปัจจุบนัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ยงัคงมีผลกระทบต่อหลายธุรกิจและอุตสาหกรรม 
รวมถึงสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ซ่ึงอาจส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และ
กระแสเงินสดในปัจจุบนัและในอนาคตของกลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัมีการติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์
ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเดน็ต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลง 
 

 
 
 
 
 



 

    

2. แนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชี 
 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.1 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัทาํงบการเงิน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 โดยเลือก
นาํแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวสําหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชีมาถือปฏิบติั 
 

3. การนาํมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติั 
 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.1 และขอ้ 5 กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
และมาตรฐานรายการทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า ซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนัมาถือปฏิบติั 
 

ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีขา้งตน้น้ีแต่อยา่งใด 
 

ข้อมูลอืน่ 
 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทันั้น ซ่ึงคาดวา่รายงานประจาํปีจะถกูจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีใน
รายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูล
อ่ืน 
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัคือ การอ่านขอ้มูลอ่ืนตามท่ีระบุ
ขา้งตน้เม่ือจดัทาํแลว้และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสําคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั หรือกบั
ความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
 
เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ือง
ดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเพื่อใหผู้มี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีเหมาะสมต่อไป  
 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการกาํกบัดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 
ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควร 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพ่ือให้สามารถจดัทาํ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผดิพลาด 
 



 

    

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัใน
การดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการ
ดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ือง
ต่อไปได ้ 
 
ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 
การตรวจสอบของขา้พเจ้ามีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ 
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ได้
เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระสําคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือคาดการณ์ 
ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช ้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี  
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอด
การตรวจสอบการปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  
 
• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั  

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้นและได้
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการ
สมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้ งใจละเวน้การแสดงข้อมูลการแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือ 
การแทรกแซงการควบคุมภายใน  

 
• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั  
 
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผย

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร 
 
 
 
 



 

    

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร และจากหลกัฐานการสอบบญัชี 
ท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญั
ต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั 
ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั หรือ
ถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ
จนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัและ
บริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่า 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถกูตอ้งตามท่ีควร 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใน
กลุ่มบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจ้ารับผิดชอบต่อขอ้กาํหนดแนวทางการควบคุมดูแลและการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัสาํคญั 
ท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและ 
ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้ งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืน ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอก    
อาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 57,657,685                46,603,821                34,451,757                15,817,040                

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน สุทธิ 7 377,428,856               384,476,405               253,787,439               294,461,602               

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันและดอกเบ้ียคา้งรับแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8 -                             15,000,000                29,022,670                78,141,689                

ส่วนของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับแก่

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีกาํหนดรับชาํระภายในหน่ึงปี 8 -                             -                             20,744,859                25,379,514                

สินคา้คงเหลือ สุทธิ 9 432,741,843               427,775,245               418,209,569               418,966,502               

เงินลงทุนชัว่คราว 10 216,496                     234,139                     186,951                     204,768                     

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัระยะส้ัน 11 22,767,423                19,021,937                -                             -                             

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 12 63,652,640                89,706,927                8,226,175                  9,894,546                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 954,464,943               982,818,474               764,629,420               842,865,661               

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัระยะยาว 11 48,916,702                7,363,717                  7,363,924                  7,363,717                  

เงินลงทุนในบริษทัร่วม สุทธิ 13 10,532,502                9,497,430                  6,313,502                  6,313,502                  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย สุทธิ 14 -                             -                             681,039,780               576,121,108               

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ใช่หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน สุทธิ 15 58,696,200                135,911,200               1,321,200                  1,321,200                  

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั สุทธิ 8 -                             -                             713,015,578               722,130,667               

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ 16 2,624,632,599            2,582,749,330            894,221,130               912,279,814               

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

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สุทธิ 18 10,595,596                12,111,436                10,572,816                12,085,555                

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า สุทธิ 19 55,087,715                59,561,906                -                             -                             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 20 4,372,598                  4,693,845                  261,850                     257,350                     

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,856,058,912            2,855,113,864            2,314,109,780            2,237,872,913            

รวมสินทรัพย์ 3,810,523,855            3,837,932,338            3,078,739,200            3,080,738,574            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หน้า 7

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัทงบการเงินรวม



บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 21 298,149,661               311,197,119               250,149,661               262,197,119               

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 22 395,518,159               315,165,226               307,768,139               242,240,473               

เงินกูย้มืระยะส้ันและดอกเบ้ียคา้งจ่ายจากกรรมการ 8 2,177,493                  -                             -                             -                             

ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 23 512,207,260               631,400,000               512,207,260               631,400,000               

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 25 112,008,419               123,372,337               23,200,419                34,564,337                

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 24 70,381,207                48,965,153                43,198,011                39,515,730                

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 17,666,688                11,007,482                17,149,841                10,224,691                

ส่วนของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี 27 -                             9,449,773                  -                             9,449,773                  

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 26 11,108,734                15,475,636                8,059,807                  11,613,735                

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,419,217,621            1,466,032,726            1,161,733,138            1,241,205,858            

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สุทธิ 25 430,327,597               541,795,223               -                             23,469,238                

หน้ีสินตามสัญญาเช่า สุทธิ 24 120,751,545               105,237,774               76,636,759                96,675,387                

หุน้กู ้สุทธิ 23 -                             -                             -                             -                             

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 16 56,542,997                56,522,845                53,503,295                53,503,295                

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานระยะยาว สุทธิ 27 39,424,464                32,243,424                38,216,555                31,369,039                

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 35 7,076,860                  -                             -                             -                             

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 4,721,125                  4,741,000                  721,000                     741,000                     

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 658,844,588               740,540,266               169,077,609               205,757,959               

รวมหนี้สิน 2,078,062,209            2,206,572,992            1,330,810,747            1,446,963,817            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หน้า 8

งบการเงินรวม

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท



บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 798,130,629 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท

(พ.ศ. 2562 หุน้สามญั 692,007,924 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 29.1 798,130,629               692,007,924               798,130,629               692,007,924               

ทุนท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้

หุน้สามญั 630,103,128 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 630,103,128               630,103,128               630,103,128               630,103,128               

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 356,887,820               356,887,820               356,887,820               356,887,820               

ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 14                 (1,307,104)                                -                                  -                                  -   

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 29.2 38,907,379                33,077,014                38,907,379                33,077,014                

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 350,972,126               243,989,949               508,016,943               399,693,612               

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 148,485,330               224,738,781               214,013,183               214,013,183               

รวมส่วนของบริษัทใหญ่             1 ,524,048,679             1 ,488,796,692             1 ,747,928,453             1 ,633,774,757

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 14                208 ,412,967                142 ,562,654 -                             -                             

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น             1 ,732,461,646             1 ,631,359,346             1 ,747,928,453             1 ,633,774,757

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,810,523,855            3,837,932,338            3,078,739,200            3,080,738,574            

-                                 -                                 -                                 -                                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หน้า 9

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

(หน่วย: บาท)



บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (สอบทานแล้ว)

หมายเหตุ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

รายไดจ้ากการขายและบริการ 8            1,566,116,931            2,009,378,951            1,161,826,898            1,514,553,824

ตน้ทุนขายและบริการ 8         (1,152,669,720)         (1,567,593,273)            (893,814,162)         (1,226,928,325)

กําไรขั้นต้น               413,447,211               441,785,678               268,012,736               287,625,499

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน                   2,353,669                 17,915,566                   2,353,670                 17,915,566

ส่วนแบ่งกาํไรจากการลงทุนในบริษทัร่วม 13                      154,133                   4,358,233                                -                                  -   

รายไดอ่ื้น 8 และ 28                 36,289,918                 37,868,147                 79,309,780                 88,965,392

ค่าใชจ่้ายในการขาย 8              (57,213,101)              (69,342,330)              (48,694,871)              (58,140,233)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 8            (149,325,847)            (174,984,183)              (83,508,145)            (121,136,939)

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 8              (19,940,786)              (19,587,123)              (18,740,786)              (18,387,123)

ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์                (1,527,064)                   (150,397)                (1,499,712)                   (150,929)

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทรัพยสิ์น                                -                  (9,537,950)                                -                  (9,537,950)

ขาดทุนจากการตีราคาท่ีดิน 16                (2,978,319)                                -                                  -                                  -   

ตน้ทุนทางการเงิน 8              (92,117,711)            (101,536,803)              (56,177,681)              (61,164,783)

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14                                -                                  -                     3,898,872                 20,000,000

กําไรก่อนภาษีเงินได้               129,142,103               126,788,838               144,953,863               145,988,500

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 31              (31,036,530)              (32,538,091)              (28,346,560)              (29,367,352)

กําไรสุทธิสําหรับปี                 98,105,573                 94,250,747               116,607,303               116,621,148

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 13                      880,939                (1,174,305)                                -                                  -   

                     880,939                (1,174,305)                                -                                  -   

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน                        80,610                   1,548,731                                -                                  -   

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั                      951,184              (11,717,848)                      866,920              (11,741,257)

                  1,031,794              (10,169,117)                      866,920              (11,741,257)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี               100,018,306                 82,907,325               117,474,223               104,879,891

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่               117,031,191               105,261,963               116,607,303               116,621,148

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 14              (18,925,618)              (11,011,216)                                -                                  -   

กําไรสุทธิสําหรับปี                 98,105,573                 94,250,747               116,607,303               116,621,148

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่               118,943,924                 93,918,541               117,474,223               104,879,891

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 14              (18,925,618)              (11,011,216)                                -                                  -   

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี               100,018,306                 82,907,325               117,474,223               104,879,891

กําไรต่อหุ้น

ขั้นพื้นฐาน (บาท) 32                            0.19                            0.17                            0.19                            0.19

หน้า 10

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท



บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ส่วนตํ่ากว่าทุนจาก

ทุนเรือนหุ้น การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง รวมส่วนของ

ทีอ่อกและ ส่วนเกิน สัดส่วนการถือหุ้น จดัสรรแล้ว - ผลต่างจากการ ในมูลค่ายุติธรรม ส่วนเกินทุนจาก ผู้ถือหุ้นของ ส่วนได้เสีย

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั ในบริษัทย่อย สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดัสรร แปลงค่างบการเงนิ ตราสารทุน การตีราคาทีด่ิน บริษัทใหญ่ ทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562           619,047,963           334,777,490 -                                                  27,245,957 177,001,922           (178,292)                    -                                          224,542,647 1,382,437,687                          103,833,820           1,486,271,507

เงินปันผลจ่าย -                        -                        -                                         (20,725,031) -                             -                            -                                       (20,725,031)                                    -               (20,725,031)

สาํรองตามกฎหมาย 29.2 -                        -                        -                                                    5,831,057              (5,831,057) -                             -                            -                            -                                                             -                                -   

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ่มขึ้น -                        -                        -                              -                                -                          -                             -                            -                            -                                              49,740,050                49,740,050

เพิ่มทุนระหวา่งปี             11,055,165             22,110,330 -                              -                                -                          -                             -                            -                            33,165,495                                                -                  33,165,495

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

กาํไรเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                        -                        -                              -                                           (11,717,848)                 (1,174,305) -                                              1,548,731            (11,343,422) -                                            (11,343,422)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 630,103,128          356,887,820          -                              33,077,014                    243,989,949           (1,352,597)                 -                            226,091,378             1,488,796,692        142,562,654                  1,631,359,346         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

ตามทีร่ายงานไว้เดิม           630,103,128           356,887,820                                  -                       33,077,014             243,989,949                 (1,352,597)                               -                 226,091,378          1,488,796,692                   142,562,654           1,631,359,346

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี

เกี่ยวกบัเครื่องมือทางการเงิน 5 -                        -                        -                              -                                             (5,090,461) -                                          (77,215,000) -                                       (82,305,461) -                                            (82,305,461)

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี

เกี่ยวกบัสัญญาเช่า 5 -                        -                        -                              -                                                  (79,372) -                             -                            -                                              (79,372) -                                                   (79,372)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

ปรับปรุงใหม่ 630,103,128          356,887,820          -                              33,077,014                    238,820,116                           (1,352,597)              (77,215,000) 226,091,378                      1,406,411,859 142,562,654                  1,548,974,513         

ซื้อหุ้นสามญัของบริษทัยอ่ย 14 -                        -                                         (1,307,104) -                                -                          -                             -                            -                                         (1,307,104)                   (15,204,069)             (16,511,173)

สาํรองตามกฎหมาย 29.2 -                        -                        -                              5,830,365                      (5,830,365)              -                             -                            -                                                        -   -                                -                           

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ่มขึ้น -                        -                        -                              -                                -                          -                             -                            -                                                        -   99,980,000                    99,980,000              

กาํไรสุทธิสาํหรับปี -                        -                        -                              -                                117,031,191           -                             -                            -                                        117,031,191                   (18,925,618) 98,105,573              

กาํไรเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                        -                        -                              -                                951,184                  880,939                     -                            80,610                      1,912,733               -                                1,912,733                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 630,103,128          356,887,820                           (1,307,104) 38,907,379                    350,972,126                              (471,658)              (77,215,000) 226,171,988             1,524,048,679        208,412,967                  1,732,461,646         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน้า 11

(หน่วย : บาท)

งบการเงนิรวม

กําไรสะสม  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น



บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

องค์ประกอบอื่น

ทุนเรือนหุ้น ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ที่ออกและ ส่วนเกิน จัดสรรแล้ว -  ส่วนเกินทุนจาก

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร การตีราคาที่ดิน รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 619,047,963                            334,777,490                            27,245,957                              321,369,809                            214,013,183                                                      1,516,454,402

เงินปันผลจ่าย -                                           -                                           -                                                                       (20,725,031) -                                                                       (20,725,031)

เพิ่มทุนระหวา่งงวด                                11,055,165                                22,110,330 -                                                                                         -   -                                                                          33,165,495

สาํรองตามกฎหมาย 29.2 -                                           -                                                                            5,831,057                               (5,831,057) -                                                                                         -   

กาํไรสุทธิสาํหรับปี -                                           -                                           -                                           116,621,149                                                         116,621,149

กาํไรเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี -                                           -                                           -                                                                       (11,741,258) -                                                                       (11,741,258)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 630,103,128                            356,887,820                            33,077,014                              399,693,612                            214,013,183                            1,633,774,757                         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 630,103,128                            356,887,820                            33,077,014                              399,693,612                            214,013,183                                                      1,633,774,757

ตามที่รายงานไว้เดิม

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี

เกี่ยวกบัเครื่องมือทางการเงิน 5 -                                           -                                           -                                                                         (3,257,714) -                                                                         (3,257,714)

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี

เกี่ยวกบัสญัญาเช่า 5 -                                           -                                           -                                                                              (62,813) -                                                                              (62,813)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  1 มกราคม พ.ศ. 2563

ปรับปรุงใหม่ 630,103,128                            356,887,820                            33,077,014                              396,373,085                            214,013,183                                                      1,630,454,230

สาํรองตามกฎหมาย 29.2 -                                           -                                           5,830,365                                                              (5,830,365) -                                                                                         -   

กาํไรสุทธิสาํหรับปี -                                           -                                           -                                                                        116,607,303                              116,607,303

กาํไรเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี -                                           -                                           -                                                                               866,920 -                                                                               866,920

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 630,103,128                            356,887,820                            38,907,379                              508,016,943                            214,013,183                            1,747,928,453                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน้า 12

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

กําไรสะสม



บริษทั ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก่อนภาษเีงินได้ 129,142,103              126,788,838              144,953,863              145,988,500              
ปรับกระทบกําไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

   ก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดําเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 107,247,704              114,217,642              41,983,361                50,395,774                

หน้ีสงสยัจะสูญ 7,251,218                  245,000                     1,483,015                  -                             

ประมาณการส่วนลดจ่ายและรับคืนสินคา้ 87,537                       10,093,982                87,537                       10,093,982                
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             -                                             (3,898,872)               (20,000,000)
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินคา้ 4,247,068                                  (4,986,053) 4,247,068                                  (4,986,053)
สาํรองผลประโยชน์พนกังานระยะยาว 4,263,721                  7,998,305                  3,845,933                  10,326,560                
ตดัจาํหน่าย ค่าธรรมเนียมหุน้กู ้ 1,530,411                  -                             1,530,411                  -                             
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราว                           (189)                        (3,505) (15)                                                    (3,074)
ส่วนแบ่งกาํไรจากการลงทุนในบริษทัร่วม                    (154,133)                 (4,358,232) -                             -                             
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 1,527,064                  150,397                     1,499,712                  150,929                     
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 225,720                     9,537,950                  -                             9,537,950                  
สิทธ์ิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าตดัจาํหน่าย 4,474,191                  4,474,191                  -                             -                             
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริง                 (3,879,223)                 (1,305,118)                 (3,879,223)                 (1,305,118)
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากตราสารอนุพนัธ์ 1,986,399                  -                             -                             -                             
ขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 2,978,319                  -                             -                             -                             
เงินปันผลรับ                    (103,300)                      (66,400)                      (92,500)                      (55,600)
ดอกเบ้ียรับ                 (1,139,694)                 (1,432,657)               (47,159,500)               (52,298,296)
ดอกเบ้ียจ่าย 92,117,711                101,536,803              56,177,681                61,164,783                

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดําเนินงาน 351,802,627              362,891,143              200,778,471              209,010,337              

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน                    (183,546) 28,083,262                39,367,271                19,505,905                
สินคา้คงเหลือ                 (9,213,666) 151,971,189                              (3,490,135) 151,957,532              
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 26,054,288                18,751,672                472,677                     2,526,810                  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 321,248                     2,578,557                  (4,500)                        1,088,693                  

หนีสิ้นดําเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 72,084,963                            (103,215,747) 68,587,542                              (79,879,376)
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน                 (2,952,624)                 (1,229,464)                 (2,139,650)                    (646,792)
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน                      (19,875) -                             (20,000)                      -                             

เงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน 437,893,415              459,830,612              303,551,676              303,563,109              
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนกังาน                 (5,581,269)                 (7,507,024)                 (5,581,269)                 (7,507,024)
จ่ายดอกเบ้ีย               (92,486,947)             (100,934,735)               (57,242,105)               (61,093,120)
จ่ายภาษีเงินได้               (24,377,325)               (37,632,655)               (20,225,718)               (34,941,823)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 315,447,874              313,756,198              220,502,584              200,021,142              

หมายเหตุอยา่งยอ่ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
หน้า 13

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั



บริษทั ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (สอบทานแล้ว)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบ้ีย 1,004,077                  1,432,657                  12,814,147                25,677,303                
รับเงินปันผล 103,300                     66,400                       92,500                       55,600                       
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพ่ิมข้ึน 99,980,000                -                             -                             -                             
ซ้ือคืนเงินลงทุนจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม                 (3,311,172) -                             -                             -                             
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง               (45,298,471)                 (9,357,972)                           (207) 409,454                     
เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน 17,832                       -                             17,832                       -                             
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับแก่บริษทัยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้งกนั(เพ่ิมข้ึน) ลดลง 15,000,000                              (15,000,000) 47,909,388                              (28,568,308)
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(เพ่ิมข้ึน) ลดลง -                             -                                           (84,527,600)               (80,000,000)
รับคืนเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                             -                             130,282,997              36,028,093                
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             -                                         (101,019,800)               (49,759,950)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 2,258,217                  49,844,020                1,734,854                  50,882,166                
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร               (81,738,297)             (180,063,346)               (16,907,739)               (32,541,953)
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                                                  (33,500) -                                                  (33,500)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน               (11,984,514)             (153,111,741)                 (9,603,628)               (77,851,095)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายเงินปันผล -                                           (20,725,031) -                                           (20,725,031)
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง               (11,131,843)               (78,888,436)               (10,131,843)               (75,888,436)
จ่ายชาํระคืนหุน้กู ้             (395,430,000) -                                         (395,430,000) -                             

เงินสดรับจากหุน้กู ้ 280,000,000 -                             280,000,000 -                             

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมหุน้กู ้                 (5,293,151) -                                             (5,293,151) -                             

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกรรมการเพ่ิมข้ึน 2,118,200                  -                             -                             -                             

จ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่า               (39,027,661)               (39,399,831)               (26,572,204)               (32,411,641)
กูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                             1,200,000                  -                             1,200,000                  
จ่ายชาํระเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน             (123,641,155)             (119,440,983)               (34,833,155)               (32,632,983)
ออกหุน้สามญั -                             33,165,495                -                             33,165,495                
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพ่ิมข้ึน -                             49,740,050                -                             -                             

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน             (292,405,610)             (174,348,736)             (192,260,353)             (127,292,596)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 11,057,750                              (13,704,279) 18,638,603                                (5,122,549)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 46,603,821                60,475,618                15,817,040 21,107,107                
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                        (3,886)                    (167,518)                        (3,886)                    (167,518)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 57,657,685                46,603,821                34,451,757                15,817,040                

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย

1) รายการสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนจากการทาํสญัญาเช่า 72,458,215                63,344,585                7,381,925                  63,344,585                

2) รายการสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึน(ลดลง)จากเจา้หน้ีค่าซ้ือทรัพยสิ์น -                             1,406,317                  -                             1,406,317                  

3) รายการทรัพยสิ์นท่ีเพ่ิมข้ึนจากการประเมินมูลค่าใหม่ สุทธิจากภาษีเงินได้                 (2,877,557) 1,935,915                  -                             -                             

4) รายการเจา้หน้ีอ่ืนท่ีเพ่ิมข้ึนจากการซ้ือเงินลงทุน 13,200,000                -                             -                             -                             

5) รายการลูกหน้ีอ่ืนท่ีเพ่ิมข้ึนจากการขายทรัพยสิ์น -                             2,018,827                  -                             2,018,827                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
หน้า 14

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
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1. ข้อมูลทัว่ไป 
 
1.1. ข้อมูลบริษัท 
 

บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งมีภูมิลาํเนา 
ในประเทศไทย และไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนไว ้ดงัน้ี 
 
ตั้งอยูเ่ลขท่ี 176/1, 1480 หมู่ท่ี 1 เขตอุตสาหกรรมฟอกหนงั (ก.ม.30) ถนนสุขุมวิท ตาํบลทา้ยบา้น อาํเภอเมือง จงัหวดั
สมุทรปราการ 10280 
 
บริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูลจึงรวมเรียก
บริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มบริษทั” 
 
กลุ่มบริษทัไดป้ระกอบธุรกิจหลกั 3 กลุ่มธุรกิจ คือ 

 
- กลุ่มผลิตภณัฑห์นงั  :  ฟอกหนงั เบาะรถยนต ์ของเล่นสุนขัและเฟอร์นิเจอร์ 
- กลุ่มพลงังาน  :  ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน รวมถึงโรงกาํจดัขยะและผลิต และ

จาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากขยะ 
- กลุ่มออกแบบและจดัจาํหน่ายยานพาหนะ : ออกแบบและจดัจาํหน่ายเรือและรถโดยสารขนาดเลก็ท่ีผลิตดว้ยอลมิูเนียม  

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัน้ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัเพ่ือให้เผยแพร่เม่ือวนัท่ี 1 
มีนาคม พ.ศ. 2564 
 

1.2. ความไม่แน่นอนทีม่สีาระสําคญัเกีย่วข้องกบัการชําระหนีหุ้้นกู้ 
 
กลุ่มบริษทัมีส่วนของหุ้นกูท่ี้จะครบกาํหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และวนัท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
จาํนวน 235.97 ลา้นบาท และ 276.24 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงแสดงเป็นส่วนของหุ้นกูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 23 ขณะน้ี บริษทัอยู่ระหว่างการ
จดัหาวงเงินกูใ้หม่เพ่ือชาํระหน้ีหุน้กูเ้ดิม แมว้า่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จะส่งผล
ใหส้ภาวะตลาดตราสารหน้ีถดถอยและมีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดขอ้สงสัยเก่ียวกบัความสามารถใน
การชาํระหุ้นกูไ้ดต้ามกาํหนด โดยกลุ่มบริษทัยงัคงเช่ือมัน่ว่า มาตรการจะช่วยทาํให้กลุ่มบริษทัสามารถจ่ายชาํระหน้ี
หุน้กูไ้ดต้ามกาํหนด 
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1.3. การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ยงัคงมีผลกระทบต่อหลายธุรกิจและอุตสาหกรรม 
รวมถึงการชะลอในอุตสาหกรรมยานยนต์ทัว่โลกและสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ซ่ึงอาจ
ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดในปัจจุบนัและในอนาคตของกลุ่ม
บริษทั ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงิน
เก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณ
การและดุลยพินิจในประเดน็ต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลง 
 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทได้จัดทาํข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปภายใตพ้ระราชบัญญัติ 
การบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
และขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงิน
ภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนใน
นโยบายการบญัชี 
 

การจดัทาํงบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย กาํหนดใหฝ่้ายบริหารประมาณการ
และกาํหนดสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งอนัจะมีผลต่อตวัเลขของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รวมทั้ งการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัท่ีในงบการเงิน และขอ้มูลรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาท่ีเสนองบการเงิน
ดงักล่าว ตวัเลขท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากตวัเลขประมาณการ ถึงแมว้า่ฝ่ายบริหารไดจ้ดัทาํตวัเลขประมาณการข้ึน
จากความเขา้ใจในเหตุการณ์และส่ิงท่ีไดก้ระทาํไปในปัจจุบนัอยา่งดีท่ีสุดแลว้ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณี 
ท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ของ
บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และงบการเงินของบริษทัยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 
 

  อตัราร้อยละการถือหุ้น จัดตั้งขึน้ใน 
ช่ือบริษัท ลกัษณะธุรกจิ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 ประเทศ 

     

บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั ใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์ 100 100 ไทย 
บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั* ลงทุนในธุรกิจพลงังาน 100 100 ไทย 
บริษทั สกลุฎซี์ อินโนเวชัน่ จาํกดั ออกแบบและจาํหน่ายยานพาหนะ 50.01 50.01 ไทย 

 

*โครงสร้างของบริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้ผา่นบริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั ไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 14 
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2.1 กลุ่มบริษทัมีอาํนาจในการควบคุมเหนือบริษทัดงักล่าว ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัพิจารณาอาํนาจในการควบคุมตามเกณฑ์ท่ีได้
เปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

 
2.2 ยอดคงคา้งและรายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระสาํคญัระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ยไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ 
 
2.3 ยอดเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในบญัชีของบริษทัไดต้ดักบัส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยแลว้  
 
2.4 งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ี

บริษทัส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้นหรือไม่รวมอยูใ่นงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีขายหุน้ 
 
2.5 งบการเงินรวมจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนัสําหรับรายการบญัชีท่ีเหมือนกนัหรือเหตุการณ์ทางบญัชีท่ี

คลา้ยคลึงกนั 
 
2.6 ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยส่วนท่ี

ไม่ไดเ้ป็นของบริษทั และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนรวม และส่วนของผูถื้อหุ้นใน 
งบแสดงฐานะการเงินรวม 

 
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานรายงานทางการเงนิฉบับปรับปรุง 

 
3.1 การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ในระหว่างปี 

 
ในระหวา่งปี พ.ศ. 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่ จาํนวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมี 
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดย 
ส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  
การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการสําคญั 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 



บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563                              
 

หน้า 18 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมอืทางการเงิน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จาํนวน 
5 ฉบบั ไดแ้ก่ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกับการจัดประเภทและการวดัมูลค่า
เคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน 
ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวธีิการคาํนวณการ
ดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการ
บญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
การนาํมาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัจากรายการดงัต่อไปน้ี 
 

- การจดัประเภทและวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน – กลุ่ม
บริษัทวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และจัดประเภท 
เงินลงทุนดงักล่าวเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

 

- การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิต – กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพย ์
ทางการเงินโดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอยา่งง่าย 
ในการพิจารณาค่าเผือ่ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายสุาํหรับลกูหน้ีการคา้ 

 
- การรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์ - กลุ่มบริษทัรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์เม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 

เขา้ทาํสัญญา และวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน การเปล่ียนแปลงใน
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์จะถูกรับรู้ผ่านกาํไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัมิไดน้าํการบญัชีป้องกนั
ความเส่ียงมาถือปฏิบติัสาํหรับบางรายการ 
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กลุ่มบริษทันาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนาํมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบักาํไรสะสม และองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 
 
ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการตีความ
มาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการ
และการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมี
ระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า 
 
การบญัชีสาํหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้ง
จดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 
 
กลุ่มบริษทันาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนาํมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบักาํไรสะสม และองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 
 
ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 
 
แนวปฏิบัตทิางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวสําหรับทางเลอืกเพิม่เติมทางบัญชีเพือ่รองรับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวสําหรับทางเลือกเพ่ิมเติม 
ทางบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย 
มีวตัถุประสงค์เพ่ือลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และ 
เพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนในวธีิปฏิบติัทางบญัชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 
 
แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2563 และมีผลบงัคบัใช้
สําหรับการจดัทาํงบการเงินของกลุ่มบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 
พ.ศ. 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  
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กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวสาํหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีดงัต่อไปน้ี  
 
- เลือกท่ีจะไม่นําสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36  

เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
 
- เลือกท่ีจะวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาดด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี 1 

มกราคม พ.ศ. 2563 
 
- เลือกท่ีจะไม่ตอ้งนําขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-Looking Information) มาใช้วดัมูลค่าของ 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการวดัมูลค่าของผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

 
กลุ่มบริษทัคาดการณ์วา่ ภายหลงัจากท่ียติุการใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราว ซ่ึงส้ินสุดภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์นงบการเงินท่ีมีการใชข้อ้ผอ่นปรนดงักล่าว ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั
อยูใ่นระหว่างการประเมินผลกระทบและจะพิจารณาบนัทึกผลกระทบต่องบการเงินภายหลงั ส้ินสุดมาตรการผ่อนปรน
ชัว่คราวดงักล่าว 
 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่มผีลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือหลงั
วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564  

 
สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและ
การใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  
 
ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานกลุ่ม
ดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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4. สรุปนโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

 

นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัซ่ึงใชใ้นการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัมีดงัต่อไปน้ี 
 

4.1 การรับรู้รายได้ 
 

รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่
จะมีสิทธิไดรั้บซ่ึงไม่รวมจาํนวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม ภาษีมูลค่าเพ่ิมและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ และ
ส่วนลดตามปริมาณ 
 

รายได้จากการขายสินค้า 
 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดข้ึนเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ให้กบั
ลูกคา้ สําหรับสัญญาท่ีให้สิทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ รายไดจ้ะรับรู้ในจาํนวนท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ใน
ระดบัสูงมากว่าจะไม่มีการกลบัรายการอยา่งมีนัยสําคญัของรายไดท่ี้รับรู้สะสม ดงันั้น รายไดท่ี้รับรู้จะปรับปรุงดว้ย
ประมาณการรับคืนสินคา้ซ่ึงประมาณการจากขอ้มูลในอดีต 
 

รายได้จากการให้บริการ 
 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัเสร็จส้ินการปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติั ณ เวลาใดเวลาหน่ึง และเม่ือโอน
การควบคุมในบริการไปยงัลกูคา้หรือเม่ือไดใ้หบ้ริการแก่ลกูคา้แลว้ 
 

รายได้จากการขายไฟฟ้า 
 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้ารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนตามจาํนวนหน่วยวดัท่ีส่งดว้ยอตัราท่ีกาํหนดไว ้
 

รายได้ค่าเช่า 
 

รายไดค้่าเช่ารับรู้ดว้ยวธีิเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการใหเ้ช่าท่ีระบุในสัญญาเช่า 
 

รายได้อืน่ 
 

รายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑ ์ดงัน้ี 
- รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑอ์ตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
- รายไดเ้งินปันผลรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
- รายไดอ่ื้นรับรู้เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บเกิดข้ึน 
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4.2 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 
ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้และเงินเบิกเกิน
บญัชีจะแสดงไวใ้นส่วนของหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั 
 

4.3 เคร่ืองมอืทางการเงนิ 
 
นโยบายการบัญชีทีถ่ือปฏิบัตติั้งแต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 
 
การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าเมือ่เร่ิมแรก  
 
ลูกหน้ีการคา้ ตราสารหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูอ้อก และเจา้หน้ีการคา้รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือมีการออกตราสาร
เหล่านั้น สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินอ่ืน ๆ ทั้งหมดรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือกลุ่มบริษทัเป็นคู่สัญญา
ตามขอ้กาํหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น  
 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมี
นยัสาํคญั หรือวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน) จะวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมบวกตน้ทุน
การทาํรายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกตราสาร ลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกบัการ
จดัหาเงินท่ีมีนยัสาํคญัวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาของการทาํรายการ สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ี
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน วดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
 
การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าภายหลงั  
 
สินทรัพย์ทางการเงิน - การจัดประเภท 
 
ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ไดแ้ก่ การวดัมูลค่าดว้ย
ราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนหรือมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน  
 
สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเวน้แต่กลุ่มบริษทัมีการ
เปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยท์างการเงิน ในกรณีดงักล่าวสินทรัพยท์างการเงินท่ีไดรั้บผลกระทบ
ทั้งหมดจะถกูจดัประเภทรายการใหม่โดยทนัทีเป็นตน้ไปนบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการจดัประเภท 
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สินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่ได้ถูกกาํหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนจะถูกวดัมูลค่าด้วยราคาทุน              
ตดัจาํหน่ายหากเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ดงัต่อไปน้ี 

 
- ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ 
- ขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงทาํให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย

จากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีกาํหนดไว ้
 

ตราสารหน้ีท่ีไม่ไดถู้กกาํหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนจะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนไดห้ากเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ดงัต่อไปน้ี  

 
- ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพ่ือขาย

สินทรัพยท์างการเงิน และ 
- ขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงทาํให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย

จากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีกาํหนดไว ้
 

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ไดถื้อไวเ้พ่ือคา้ กลุ่มบริษทัอาจเลือกให้เงินลงทุน
ดงักล่าวแสดงการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมในภายหลงัในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ซ่ึงการเลือกน้ีสามารถเลือกได้
เป็นรายเงินลงทุนและเม่ือเลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้ 

 
สินทรัพยท์างการเงินทั้ งหมดท่ีไม่ไดจ้ดัประเภทให้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนตามท่ีไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้จะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน ซ่ึงรวมถึงสินทรัพย์
อนุพนัธ์ทั้งหมด ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัสามารถเลือกให้สินทรัพยท์างการเงินท่ีเขา้ขอ้กาํหนดใน
การวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ถูกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นกาํไรหรือขาดทุนหากการกาํหนดดงักล่าวช่วยขจดัหรือลดความไม่สอดคลอ้งอยา่งมีนยัสาํคญัซ่ึงอาจเกิดข้ึนซ่ึงเม่ือ
เลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้ 
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สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมินโมเดลธุรกิจ  

 
กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินโมเดลธุรกิจของสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือไวใ้นระดบัพอร์ตโฟลิโอ เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด 
ท่ีจะสะทอ้นวธีิการจดัการธุรกิจและเป็นขอ้มูลท่ีนาํเสนอใหแ้ก่ผูบ้ริหาร ขอ้มูลท่ีใชใ้นการพิจารณารวมถึง  

 
- นโยบายและวตัถุประสงคข์องพอร์ตโฟลิโอและการดาํเนินงานตามนโยบายดงักล่าวในทางปฏิบติั โดยเฉพาะอยา่ง

ยิ่งกลยุทธ์ของผูบ้ริหารเก่ียวกบัการรับดอกเบ้ียรับตามสัญญา การดาํรงระดบัอตัราดอกเบ้ีย การจบัคู่ระหว่าง
ระยะเวลาของสินทรัพยท์างการเงินกบัระยะเวลาของหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือกระแสเงินสดออกท่ีคาดการณ์หรือ
รับรู้กระแสเงินสดผา่นการขายสินทรัพยท์างการเงิน 

- วธีิการประเมินผลการดาํเนินงานของพอร์ตโฟลิโอและการรายงานใหผู้บ้ริหารของกลุ่มบริษทั 
- ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของโมเดลธุรกิจ (และสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือตามโมเดลธุรกิจ) 

และกลยทุธ์ในการบริหารจดัการความเส่ียง 
- วิธีการประมาณผลตอบแทนให้ผูจ้ดัการเงินลงทุน (เช่น ผลตอบแทนอา้งอิงจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์

บริหารจดัการหรืออา้งอิงตามการรับกระแสเงินสดตามสัญญา) และ 
- ความถ่ี ปริมาณและเวลาท่ีขายในงวดก่อน เหตุผลท่ีขายและการคาดการณ์การขายในอนาคต 

 
การโอนสินทรัพยท์างการเงินไปยงับุคคลท่ีสามท่ีไม่เขา้เง่ือนไขการตดัรายการออกจากบญัชีจะไม่ถือเป็นการขายซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการรับรู้รายการสินทรัพยอ์ยา่งต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั 

 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีถือไวเ้พ่ือคา้หรือใชใ้นการบริหารและประเมินผลงานดว้ยมูลค่ายุติธรรมจะถูกวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

 
สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบีย้จากยอดคงเหลือ
ของเงินต้นหรือไม่  

 
สาํหรับวตัถุประสงคข์องการประเมินน้ี 

 
“เงินตน้” หมายถึง มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก 
“ดอกเบ้ีย” หมายถึง ส่ิงตอบแทนจากมูลค่าเงินตามเวลาและความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัจาํนวนเงินตน้ท่ีคา้ง
ชาํระในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหน่ึงและความเส่ียงในการกูย้ืมโดยทัว่ไป และตน้ทุน (เช่น ความเส่ียงดา้นสภาพ
คล่องและค่าใชจ่้ายในการบริหาร) รวมถึงอตัรากาํไรขั้นตน้ 
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ในการประเมินวา่กระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียหรือไม่ กลุ่มบริษทัพิจารณาขอ้กาํหนด
ตามสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงรวมถึงการประเมินวา่สินทรัพยท์างการเงินประกอบดว้ยขอ้กาํหนดตามสัญญา
ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงระยะเวลาและจาํนวนเงินของกระแสเงินสดตามสัญญาซ่ึงอาจทาํให้ไม่เขา้เง่ือนไข ในการ
ประเมินกลุ่มบริษทัพิจารณาถึง  

 
- เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงเป็นเหตุใหมี้การเปล่ียนแปลงจาํนวนเงินและเวลาของกระแสเงินสด 
- เง่ือนไขท่ีอาจเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียตามสัญญา ซ่ึงรวมถึงอตัราดอกเบ้ียผนัแปร และ 
- เง่ือนไขเม่ือสิทธิเรียกร้องของกลุ่มบริษทัถูกจาํกดัเฉพาะกระแสเงินสดจากสินทรัพยต์ามท่ีกาํหนด (เช่น สินทรัพย์

ทางการเงินท่ีผูใ้หกู้ไ้ม่มีสิทธิไล่เบ้ีย) 
 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การวดัมลูค่าภายหลงัและกาํไรและขาดทุน 
 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น
กาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม กาํไรและขาดทุนสุทธิ
รวมถึงรายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

 
  
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

สินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยวธีิอตัราดอกเบ้ีย
ท่ีแทจ้ริง ราคาทุนตดัจาํหน่ายลดลงดว้ยผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า รายไดด้อกเบ้ีย 
กาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในกาํไร
หรือขาดทุน กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชีรับรู้ในกาํไร
หรือขาดทุน  

  
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

สินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม รายไดด้อกเบ้ียคาํนวณ
โดยใช้วิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง กาํไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนและ   
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน กาํไรและขาดทุนสุทธิอ่ืนรับรู้
ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเม่ือมีการตดัรายการออกจากบญัชี กาํไรและขาดทุน
สะสมท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะถูกจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไร
หรือขาดทุน  

  
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

สินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้
ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่เงินปันผลดงักล่าวเป็นการคืนทุนของเงินลงทุน กาํไร
และขาดทุนสุทธิอ่ืนรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและจะไม่ถูกจัดประเภท
รายการใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุน 
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หนีสิ้นทางการเงิน - การจัดประเภทรายการ การวดัมลูค่าในภายหลงัและกาํไรและขาดทุน  

 
หน้ีสินทางการเงินจัดประเภทรายการตามการวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ
ขาดทุน หน้ีสินทางการเงินจะถูกจดัประเภทให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนหากให้ถือไวเ้พ่ือคา้ ถือเป็น
อนุพนัธ์หรือกาํหนดให้วดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยวิธีดงักล่าว หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร
หรือขาดทุนจะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้กาํไรและขาดทุนสุทธิ รวมถึงดอกเบ้ียจ่ายในกาํไรหรือขาดทุน 
หน้ีสินทางการเงินอ่ืนท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ดอกเบ้ียจ่ายและกาํไรและ
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชีให้รับรู้
ในกาํไรหรือขาดทุน  

 
การตดัรายการออกจากบัญชี 
 
สินทรัพย์ทางการเงิน 

 
กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพยท์าง
การเงินหมดอายหุรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซ่ึงความเส่ียงและผลตอบแทนของ
ความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงินไดถู้กโอนหรือในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดท้ั้งโอนหรือคงไว ้
ซ่ึงความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดและไม่ไดค้งไวซ่ึ้งการควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน  

 
กลุ่มบริษทัเขา้ทาํธุรกรรมซ่ึงมีการโอนสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ยงัคงความเส่ียงและผลตอบแทน
ของความเป็นเจา้ของทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในสินทรัพยท่ี์โอนหรือบางส่วนของสินทรัพย ์ในกรณีน้ี สินทรัพย ์
ท่ีโอนจะไม่ถกูตดัรายการออกจากบญัชี 

 
หนีสิ้นทางการเงิน 

 
กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีเม่ือภาระผกูพนัตามสัญญาส้ินสุดลง ยกเลิก หรือหมดอาย ุกลุ่ม
บริษัทตัดรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบัญชีหากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและกระแสเงินสดจากการ
เปล่ียนแปลงหน้ีสินมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญั โดยรับรู้หน้ีสินทางการเงินใหม่ดว้ยมูลค่ายุติธรรมท่ีสะท้อน
เง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงแลว้  
 
การตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชี ผลต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชีท่ีตดัรายการและส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่าย 
(รวมถึงสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดท่ีไดโ้อนไปหรือหน้ีสินท่ีรับมา) รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  

 



บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563                              
 

หน้า 27 

 
การหักกลบ 

 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะหักกลบกันเพ่ือรายงานในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจาํนวนสุทธิ           
ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิบงัคบัใชต้ามกฎหมายในการหักกลบจาํนวนเงินท่ีรับรู้และกลุ่มบริษทัตั้งใจท่ีจะชาํระดว้ย
จาํนวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหน้ีสินพร้อมกนั 

 
อนุพนัธ์ 

 
อนุพนัธ์ไดถู้กนาํมาใชเ้พ่ือจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและ
อตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากกิจกรรมดาํเนินงานและกิจกรรมจดัหาเงิน อนุพนัธ์ไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือคา้ อยา่งไรก็ตาม อนุพนัธ์ท่ี 
ไม่เขา้เง่ือนไขการกาํหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงถือเป็นรายการเพื่อคา้ 
 
อนุพนัธ์จะถูกบนัทึกบญัชีเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการทาํรายการดงักล่าวบนัทึกในกาํไรหรือ
ขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน การวดัมูลค่าใหม่ภายหลงัการบนัทึกคร้ังแรกใชมู้ลค่ายุติธรรม กาํไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลค่า
ใหม่ใหเ้ป็นมูลค่ายติุธรรมบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนทนัที อยา่งไรกต็ามหากอนุพนัธ์เขา้เง่ือนไขมีไวเ้พ่ือเป็นเคร่ืองมือ
ป้องกนัความเส่ียง การบนัทึกรายการกาํไรหรือขาดทุนจากการตีราคาจะข้ึนอยูก่บัลกัษณะของการป้องกนัความเส่ียง  
 
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียถือตามราคาอา้งอิงของนายหน้า ณ วนัท่ีรายงาน ราคาอา้งอิง
เหล่านั้ นสามารถทดสอบหาความสมเหตุสมผลได้โดยการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ภายใต้
ขอ้กาํหนดต่างๆ และวนัส้ินสุดของแต่ละสัญญา และโดยการใชอ้ตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดของเคร่ืองมือทางการเงิน 
ท่ีคลา้ยคลึงกนั ณ วนัท่ีรายงาน 

 
นโยบายการบัญชีทีถ่ือปฏิบัตก่ิอนวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 
 
เงนิลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทุนอืน่  
 
ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดและถือไวเ้พ่ือคา้ จดัประเภทเป็นสินทรัพย์
หมุนเวยีนและแสดงในมูลค่ายติุธรรม  กาํไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
 
ตราสารหน้ีซ่ึงกลุ่มบริษทัตั้งใจและสามารถถือจนครบกาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด เงินลงทุน 
ท่ีจะถือจนครบกาํหนดแสดงในราคาทุนตดัจาํหน่ายหักดว้ยขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งราคา
ทุนท่ีซ้ือมากบัมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหน้ีจะถกูตดัจ่ายโดยวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดอายขุองตราสารหน้ีท่ีเหลือ 
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ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  นอกเหนือจากท่ีถือไวเ้พ่ือคา้หรือตั้งใจถือไว้
จนครบกาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในคร้ังแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่า
ยติุธรรม และการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการท่ี
เป็นตวัเงิน บนัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่างจากการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  เม่ือมีการตดัจาํหน่ายเงินลงทุนจะรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคยบนัทึกใน
ส่วนของผูถื้อหุ้นโดยตรงเขา้กาํไรหรือขาดทุน ในกรณีท่ีเป็นเงินลงทุนประเภทท่ีมีดอกเบ้ียจะตอ้งบนัทึกดอกเบ้ียใน
กาํไรหรือขาดทุนโดยวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 
เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินสําหรับหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้และหลกัทรัพยเ์ผื่อขายจะใชร้าคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ี
รายงาน 
 
การจําหน่ายเงนิลงทุน 
 
เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงกาํไรหรือขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้จะถกูบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
 
ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู ่การคาํนวณตน้ทุนสาํหรับเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายไปและเงิน
ลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ ั้งหมด 

 
อนุพนัธ์ 
 
อนุพนัธ์รับรู้รายการเม่ือใชสิ้ทธิในอนุพนัธ์ดงักล่าว 
 

4.4 ลูกหนีก้ารค้า 
 
ลูกหน้ีการค้าแสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน  
(พ.ศ. 2562 : ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) ซ่ึงประเมินโดยการวิเคาระห์ประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบั 
การชาํระหน้ีในอนาคตของลกูคา้ 
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4.5 สินค้าคงหลอื    

 

สินคา้คงเหลือแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ ราคาทุนของสินคา้คาํนวณดงัน้ี 
 

สินคา้สาํเร็จรูป สินคา้ระหวา่งผลิตและเช้ือเพลิง คาํนวณโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 
 

วตัถุดิบหนงั วตัถุดิบเคมี และวสัดุคงเหลือ คาํนวณราคาทุนโดยวธีิเขา้ก่อน-ออกก่อน  
 

ตน้ทุนในการซ้ือประกอบดว้ยราคาซ้ือ และค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้คงเหลือนั้น เช่น ค่าภาษีอากร  
ค่าขนส่ง หักดว้ยส่วนลดและเงินท่ีไดรั้บคืนจากการซ้ือสินคา้ ตน้ทุนของสินคา้สําเร็จรูปประกอบดว้ยค่าวตัถุดิบ ค่าแรง
ทางตรง ค่าใชจ่้ายอ่ืนทางตรง และค่าโสหุ้ยในการผลิต มูลค่าท่ีจะไดรั้บประมาณจากราคาท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติของ
ธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจาํเป็นเพ่ือให้สินคา้นั้นสําเร็จรูป ตน้ทุนในการทาํต่อให้แลว้เสร็จและค่าใช้จ่ายในการขายใน
ระหวา่งปี กลุ่มบริษทัไดท้าํการตั้งค่าเผือ่ลดมูลค่าสาํหรับสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเส่ือมคุณภาพ 
 

4.6 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีราคาทุนหักค่าเผื่อดอ้ยค่า  
(ถา้มี) ส่วนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย  
 

เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 

บริษทัยอ่ยหมายถึงกิจการ (ซ่ึงรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ท่ีกลุ่มบริษทัควบคุม กลุ่มบริษทัควบคุมกิจการเม่ือกลุ่มบริษทัมี
การเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บการลงทุนและมีความสามารถทาํให้เกิด  
ผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใชอ้าํนาจเหนือผูไ้ดรั้บการควบคุม กลุ่มบริษทัรวมงบการเงินของบริษทัยอ่ยไวใ้น   
งบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มบริษทัมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัจะไม่นาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมา
รวมไวใ้นงบการเงินรวมนบัจากวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียอาํนาจควบคุม 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบติัตามวิธีซ้ือ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้สาํหรับการซ้ือบริษทัยอ่ย ตอ้งวดั
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนให้และหน้ีสินท่ีก่อข้ึนเพ่ือจ่ายชาํระให้แก่เจา้ของเดิมของผูถู้กซ้ือและส่วน
ไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์หรือหน้ีสินท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย
ชาํระ  ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน และวดัมูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุได้
และหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการรวมธุรกิจดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่ม
บริษทัวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ายติุธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุ
ไดข้องผูถ้กูซ้ือตามสัดส่วนของหุน้ท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 
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ในการรวมธุรกิจท่ีดาํเนินการสาํเร็จจากการทยอยซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีผูซ้ื้อถืออยูใ่นผูถู้กซ้ือก่อนหนา้การ
รวมธุรกิจใหม่โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าใหม่นั้นในกาํไร
หรือขาดทุน 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายโดยกลุ่มบริษทั รับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม
ของส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายท่ีรับรู้ภายหลงัวนัท่ีซ้ือซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินให้รับรู้ผลกาํไร
ขาดทุนท่ีเกิดข้ึนในกาํไรหรือขาดทุน หรือในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายซ่ึงจดัประเภท
เป็นส่วนของผูถื้อหุน้ตอ้งไม่มีการวดัมูลค่าใหม่ และใหบ้นัทึกการจ่ายชาํระในภายหลงัไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
ส่วนเกินของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือ
ธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจ ท่ีมากกวา่มูลค่ายติุธรรมสุทธิ ณ 
วนัท่ีซ้ือของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดท่ี้ไดม้า ตอ้งรับรู้เป็นค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่า
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของของผู ้
ถูกซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจ นอ้ยกวา่มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยท่ีไดม้าเน่ืองจากการซ้ือ
ในราคาตํ่ากวา่มูลค่ายติุธรรม จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยงักาํไรขาดทุน 
 
เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
 
บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบั
นโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของผูไ้ดรั้บการลงทุน แต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมในนโยบายดงักล่าว 
 
ภายใตว้ิธีส่วนไดเ้สีย รายการเงินลงทุนในบริษทัร่วมจะถูกรับรู้เม่ือเร่ิมแรกในงบแสดงฐานะการเงินรวมดว้ยราคาทุน 
และถกูปรับปรุงภายหลงัวนัท่ีไดม้าดว้ยส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนและสัดส่วนของกลุ่มบริษทัในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
ของบริษทัร่วม เม่ือส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมมีจาํนวนเท่ากบัหรือสูงกว่าส่วนไดเ้สียของกลุ่ม
บริษทัในบริษทัร่วม (รวมถึงส่วนไดเ้สียระยะยาวใดๆ ซ่ึงโดยเน้ือหาแลว้ ถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิของกลุ่ม
บริษทัในบริษทัร่วม) กลุ่มบริษทัจะหยดุรับรู้ส่วนแบ่งในขาดทุนท่ีเกินกวา่ส่วนไดเ้สียของตนในบริษทัร่วมนั้น สาํหรับ
จาํนวนขาดทุนเพ่ิมเติมจะรับรู้เป็นหน้ีสินก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือมีภาระผูกพนัจากการ
อนุมานหรือไดจ่้ายเงิน เพ่ือชาํระภาระผกูพนัแทนบริษทัร่วมไปแลว้ 
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4.7 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

 
ท่ีดินแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมตามราคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระภายนอกไดป้ระมาณการไวแ้ละทบทวนการ
ประเมินทุก ๆ 5 ปี การตีราคาท่ีดินใหม่ทาํใหมู้ลค่าตามบญัชีท่ีเพ่ิมข้ึนจะรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนและจะแสดง
อยูใ่นส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยใ์นส่วนของผูถื้อหุน้ และหากมูลค่าของส่วนท่ีเคยมีการตีราคาเพ่ิมนั้นลดลง
กิจการตอ้งนาํส่วนท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่ไปรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และลดส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพยข์า้งตน้ท่ีอยูใ่นส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงตามไปดว้ย ส่วนท่ีลดลงท่ีเหลือจะบนัทึกไปยงักาํไรหรือขาดทุน 
 
ราคาทุนประกอบดว้ย ราคาซ้ือและตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพยน์ั้นให้อยูใ่นสถานท่ีและ
สภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงคข์องฝ่ายบริหาร 
 
ราคาทุนรวมตน้ทุนท่ีประมาณในเบ้ืองตน้สําหรับการซ้ือ การขนยา้ย และการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย ์ซ่ึงเป็น
ภาระผกูพนัของกิจการท่ีเกิดข้ึน เม่ือกิจการไดสิ้นทรัพยน์ั้นมาหรือเป็นผลจากการใชสิ้นทรัพยน์ั้นในช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือ
วตัถุประสงคต่์าง ๆ ท่ีมิใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการผลิตสินคา้คงเหลือในระหวา่งรอบระยะเวลานั้น 
 
อาคารและอุปกรณ์แสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 
ค่าเส่ือมราคาคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาตามบญัชีของทรัพยสิ์นแต่ละชนิดตามอายุการใชง้านโดยประมาณ
ของสินทรัพยน์ั้น ๆ ดงัต่อไปน้ี ยกเวน้ท่ีดินซ่ึงอายกุารใชง้านไม่จาํกดั 
 
ท่ีดินภายใตส้ัญญาเช่าและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 25 ปี 
อาคารโรงงาน 20 และ 25 ปี 
เคร่ืองจกัร 5 - 25 ปี 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 5 และ10 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้งสาํนกังาน 5 และ10 ปี 
ยานพาหนะ 5 และ10 ปี 
 
กาํไรขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์จะคาํนวณโดยเปรียบเทียบส่ิงตอบแทนสูทธิท่ีไดรั้บจากการ
จาํหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละบนัทึกเป็นกาํไรขาดทุนจากการดาํเนินงาน 

 
รายจ่ายเก่ียวกบัการต่อเติม การต่ออาย ุหรือการปรับปรุงสินทรัพยใ์ห้ดีข้ึน ซ่ึงทาํให้ราคาเปล่ียนแทนในปัจจุบนัของ
สินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนอยา่งเป็นสาระสาํคญัจะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์ส่วนค่าซ่อมแซมและค่าบาํรุงรักษารับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดข้ึน 
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4.8 ทีด่นิทีไ่ม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน 
 

ท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงานแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 
4.9 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน – โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
 

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

 
4.10 สิทธิในการดาํเนินการผลติและจําหน่ายไฟฟ้าและค่าตดัจําหน่าย 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจตามมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยน์ั้น ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่าย
ไฟฟ้าแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 
กลุ่มบริษทัตดัจาํหน่ายโดยใชว้ธีิเส้นตรงตามอายสุัญญาใหสิ้ทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าท่ีเหลืออยู่
ของบริษทัยอ่ย นบัจากวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมบริษทัยอ่ย 

 
4.11 การด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน 

 
นโยบายการบัญชีทีถ่ือปฏิบัตติั้งแต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดั
จาํหน่าย (รวมถึง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน รวมถึงเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัอ่ืนและ
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั)  
 
การวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้  
 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเป็นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตดว้ยความน่าจะเป็นถ่วงนํ้ าหนัก ผล
ขาดทุนดา้นเครดิตคาํนวณโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บ (เช่น ผลต่างระหวา่งกระแสเงินสด
ท่ีกิจการจะตอ้งจ่ายตามสัญญาและกระแสเงินสดท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะไดรั้บ) ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน 
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การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตนั้นคาํนวณดงัต่อไปน้ี 
 
- ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนท่ีคาดวา่

จะเกิดข้ึนจากการผิดเง่ือนไขตามสัญญาท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลา
ท่ีรายงาน หรือ 

- ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองสัญญา ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึนจากการผดิเง่ือนไขตามสัญญาท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาทั้งหมดท่ีเหลืออยูข่องสัญญา 

 
ค่าเผื่อผลขาดทุนสาํหรับลูกหน้ีการคา้ วดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุอง
สัญญา ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของสินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีประมาณการโดยใชต้ารางการตั้ง
สํารอง ซ่ึงวิธีดงักล่าวมีการนาํขอ้มูลผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนในอดีต การปรับปรุงปัจจยัท่ีมีความเฉพาะเจาะจงกบัลูกหน้ี
นั้นๆ และการประเมินทั้งขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนัและขอ้มูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทัว่ไปใน
อนาคต ณ วนัท่ีรายงาน 
 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตสําหรับสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน
ด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือนขา้งหน้า ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพ่ิมข้ึน 
อยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตนบัแต่การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิต ซ่ึงกรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผือ่ผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองสัญญา  
 
ระยะเวลาสูงสุดท่ีใชใ้นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนพิจารณาจากระยะเวลาท่ียาวท่ีสุดตาม
สัญญาท่ีกลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิต  
 
กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินมีความเส่ียงดา้นเครดิตตํ่าเม่ือมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่น ‘ระดบัท่ีน่า
ลงทุน’ ซ่ึงเป็นการจดัอนัดบัท่ีเขา้ใจในระดบัสากล 
 

กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสําคญัหากเกินกาํหนดชาํระ

มากกวา่ 30 วนั มีการเปล่ียนแปลงของอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีลดระดบัลงอยา่งมีนยัสาํคญั มีการดาํเนินงานท่ีถดถอย

อยา่งมีนยัสาํคญัของลูกหน้ี หรือมีการเปล่ียนแปลงหรือคาดการณ์การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด สภาวการณ์

ทางเศรษฐกิจหรือกฎหมายท่ีส่งผลในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของลูกหน้ีในการจ่ายชาํระภาระผกูพนั

ใหก้บักลุ่มบริษทั 
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กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินจะเกิดการผดิสัญญาเม่ือ 

 

- ผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายชาํระภาระผกูพนัดา้นเครดิตให้แก่กลุ่มบริษทัไดเ้ต็มจาํนวน อีกทั้งกลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิในการ       
ไล่เบ้ีย เช่น การยดึหลกัประกนั (หากมีการวางหลกัประกนั) หรือ  

- สินทรัพยท์างการเงินคา้งชาํระเกินกวา่ 90 วนั 
 
การประเมินการเพ่ิมข้ึนของความเส่ียงดา้นเครดิตอยา่งมีนัยสําคญันั้นมีการประเมินทั้งแบบเป็นรายลูกหน้ีหรือแบบ
กลุ่ม ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน หากการประเมินความเส่ียงเป็นการประเมินแบบกลุ่มตอ้งมีการจดั
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินตามลกัษณะความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั เช่น สถานการณ์คา้งชาํระและอนัดบัความ
น่าเช่ือถือ  
 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนมีการประเมินใหม่ ณ ส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน เพ่ือสะทอ้นการเปล่ียนแปลง 
ของความเส่ียงดา้นเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินนับจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก การเพ่ิมข้ึนของค่าเผื่อผล
ขาดทุนแสดงเป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าในกาํไรหรือขาดทุน ค่าเผื่อผลขาดทุนแสดงเป็นรายการหกัออกจากมูลค่าตาม
บญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน  
 
สินทรัพย์ทางการเงนิทีม่ีการด้อยค่าด้านเครดิต 
 
ณ วนัท่ีรายงาน กลุ่มบริษทัประเมินว่าสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายและตราสารหน้ีท่ีวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตหรือไม่ สินทรัพยท์างการเงิน 
มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงเหตุการณ์ซ่ึงส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
กระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคตของสินทรัพยท์างการเงิน สถานการณ์ท่ีเป็นขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยท์างการเงิน
เกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตรวมถึง การท่ีลูกหน้ีประสบปัญหาทางการเงินอยา่งมีนยัสําคญั การผิดสัญญา เช่น การคา้ง
ชาํระเกินกวา่ 90 วนั   มีความเป็นไปไดท่ี้ลกูหน้ีจะเขา้สู่การลม้ละลาย เป็นตน้ 
 
การตดัจําหน่าย 
 
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกตัดจาํหน่ายเม่ือกลุ่มบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลวา่จะไดรั้บคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยท่ี์มีการตดัจาํหน่ายแลว้ จะรับรู้เป็นการ
กลบัรายการการ  ดอ้ยค่าในกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีไดรั้บคืน 
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ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทั ไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ใน
กรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน  

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึก
ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย ซ่ึงไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ และมีความชดัเจน
ว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า ขาดทุนซ่ึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยไม่
ตอ้งปรับกบัสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว ขาดทุนท่ีบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหวา่งราคาทุนท่ีซ้ือกบั
มูลค่ายุติธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพยห์ักขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินนั้นๆ ซ่ึงเคยรับรู้แลว้ใน
กาํไรหรือขาดทุน  

 

การคาํนวณมูลค่าทีค่าดว่าจะได้รับคนื 
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหลกัทรัพยท่ี์ถือไวจ้นกว่าจะครบกาํหนดท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย คาํนวณ
โดยการหามูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  

 

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย คาํนวณโดยอา้งอิงถึงมูลค่ายติุธรรม 
 

การกลบัรายการด้อยค่า 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนเพ่ิมข้ึนในภายหลงั 
และการเพ่ิมข้ึนนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน สําหรับสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายและตราสารหน้ีท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การกลบัรายการจะถูก
บนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน ส่วนสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นตราสารทุนท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การกลบั
รายการจะถกูรับรู้โดยตรงในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทีไ่ม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงนิ 
 

ทุกวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินวา่มีขอ้บ่งช้ีซ่ึงแสดงวา่สินทรัพยด์อ้ยค่าลงหรือไม่ หากมี 
ขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะทาํการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์และหากพบว่าราคาตาม
บญัชีของสินทรัพยน์ั้นมีมูลค่าสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน กลุ่มบริษทัจะลดมูลค่าของสินทรัพยล์งใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ี
คาดวา่จะไดรั้บคืน และรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
คืนของสินทรัพยห์มายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยน์ั้นแลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกวา่) 
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หลงัจากนั้น หากมีขอ้บ่งช้ีวา่การดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
คืนของสินทรัพยน์ั้นใหม่ เพ่ือเปรียบเทียบกบัมูลค่าตามบญัชีและโอนกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อน เพ่ือสะทอ้นถึงประมาณการมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 

4.13 สัญญาเช่า 
 

นโยบายการบัญชีทีถ่ือปฏิบัตติั้งแต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563  
 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญากลุ่มบริษทัจะประเมินวา่สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ กลุ่มบริษทั
นาํคาํนิยามของสัญญาเช่าตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาใชใ้นการประเมินวา่สัญญานั้นใหสิ้ทธิในการ
ควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุหรือไม่ 

 

ในฐานะผู้เช่า 
 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า สัญญาท่ีมีส่วนประกอบท่ีเป็นสัญญาเช่ากลุ่มบริษทัจะ
ปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาให้กบัแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามเกณฑ์ราคาขายท่ีเป็นเอกเทศ 
สําหรับสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยก์ลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะไม่แยกส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าและรับรู้สัญญาเช่าและ
ส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าเป็นสัญญาเช่าเพียงอยา่งเดียว  

 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล ยกเวน้สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์
มีมูลค่าตํ่าหรือสัญญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดยวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้สดงเป็นส่วนหน่ึงของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคา
สะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า และปรับปรุงเม่ือมีการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ตน้ทุนของสินทรัพย์
สิทธิการใชป้ระกอบดว้ยจาํนวนเงินท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกของหน้ีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยจาํนวนเงินท่ีจ่ายชาํระตาม
สัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลรวมกบัตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกและประมาณการตน้ทุน
ในการบูรณะและสุทธิจากส่ิงจูงใจในสัญญาเช่าท่ีไดรั้บค่าเส่ือมราคารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ี
สัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายุสัญญาเช่า เวน้แต่สัญญาเช่าดงักล่าวมีการโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท่ี์เช่า
ให้กบักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดสัญญาเช่า หรือตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ะทอ้นวา่กลุ่มบริษทั จะมีการใชสิ้ทธิในการ
ซ้ือสินทรัพย  ์ในกรณีน้ีสินทรัพยสิ์ทธิการใช้จะบันทึกค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ท่ีเช่า  
ซ่ึงกาํหนดตามเกณฑเ์ดียวกนักบัสินทรัพยแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 
คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่า เวน้แต่อตัรานั้นไม่สามารถกาํหนดได ้กลุ่มบริษทัใช้อตัราดอกเบ้ีย 
เงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั ค่าเช่ารวมถึงค่าเช่าคงท่ีหักส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าคา้งรับ จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตาม
สิทธิเลือกซ้ือ สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากกลุ่มบริษทัมีความ
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แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใช้สิทธิ ค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยู่กับดัชนีหรืออัตราจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการ 
กลุ่มบริษทักาํหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมโดยนาํอตัราดอกเบ้ียจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอกหลายแห่ง
และไดป้รับปรุงบางส่วนเพ่ือใหส้ะทอ้นระยะเวลาของสัญญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยท่ี์เช่า 
 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูก          
วดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายสุัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงค่าเช่า การเปล่ียนแปลงประมาณการจาํนวนเงินท่ี
คาดวา่ตอ้งจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ หรือการเปล่ียนแปลงการประเมินการใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ สิทธิเลือกใน
การขยายอายสุัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า เม่ือมีการวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุง
กบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หรือรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการ
ใชไ้ดถ้กูลดมูลค่าลงจนเป็นศนูยแ์ลว้ 
 

ในฐานะผู้ให้เช่า 
 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า สัญญาท่ีมีส่วนประกอบท่ีเป็นสัญญาเช่ารายการ
หน่ึงหรือมากกวา่หรือมีส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีจะไดรั้บตามสัญญาให้กบั
แต่ละส่วนประกอบตามเกณฑร์าคาขายท่ีเป็นเอกเทศ  
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเช่าท่ีไดรั้บจากสัญญาเช่าดาํเนินงานเป็นรายไดค้่าเช่าดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า และแสดง
เป็นส่วนหน่ึงของรายไดอ่ื้น ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเพ่ือการไดม้าซ่ึงสัญญาเช่าดาํเนินงานจะรวมเป็นมูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยท่ี์ใหเ้ช่าและรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายสุัญญาเช่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรายไดค้่า
เช่า ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีท่ีไดรั้บ 
 

นโยบายการบัญชีทีถ่ือปฏิบัตก่ิอนวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 
 

ในฐานะผู้เช่า  
 

สัญญาเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ ใหจ้ดั
ประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยทาํสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ย
มูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่าหักดว้ยค่า
เส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ค่าเช่าท่ีชาํระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน และส่วนท่ีจะหกั
จากหน้ีตามสัญญา เพ่ือทาํให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีสําหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน ค่าใช้จ่ายทาง
การเงินจะบนัทึกโดยตรงในกาํไรหรือขาดทุน 
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สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าอ่ืนไดจ้ดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานและค่าเช่าจ่ายบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธี
เส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งนํามารวมคาํนวณจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ี
คงเหลือของสัญญาเช่า เม่ือไดรั้บการยนืยนัการปรับค่าเช่า 
 
ในฐานะผู้ให้เช่า  
รายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า ค่าใชจ่้าย
เร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเป็นการเฉพาะเพ่ือให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของรายไดค้่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญา ค่าเช่าท่ีอาจ
เกิดข้ึนรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดข้ึน 
 

4.14 ผลประโยชน์พนักงาน 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงนิ) 
 

กลุ่มบริษทัและพนักงานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสมและเงินท่ี 
กลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั  
เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 
 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)  
 

กลุ่มบริษทัมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงกลุ่มบริษทั 
ถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน 
 

กลุ่มบริษทัคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วย
(Projected Unit Credit Method) ท่ีประมาณการไว  ้โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยได้ทําการประเมินภาระผูกพัน
ดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงหลกัการประมาณการดงักล่าวตอ้งใชข้อ้สมมติท่ีหลากหลาย รวมถึงขอ้
สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัราการเปล่ียนแปลงจาํนวนพนกังาน อตัรามรณะและอตัรา
เงินเฟ้อ เป็นตน้ 
 

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สําหรับ
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ในส่วนของเจา้ของผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ี
เกิดข้ึน  
 

4.15 ประมาณการหนีสิ้น 
 

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นงบการเงินเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัไดเ้กิดภาระท่ี
จะตอ้งจ่ายเงินตามขอ้ผกูพนัทางกฎหมายอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีตและจาํนวนท่ีตอ้งจ่าย สามารถ
ประมาณการไดอ้ยา่งมีเหตุผล 
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4.16 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
 

สกลุเงนิทีใ่ช้ในการดาํเนินงานและสกุลเงนิทีใ่ช้นําเสนองบการเงนิ 
 

รายการท่ีรวมในงบการเงินของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษทัมีการวดัมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดลอ้มทาง
เศรษฐกิจหลกัท่ีบริษทัดาํเนินงานอยู ่(สกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงิน
ท่ีใชใ้นการดาํเนินงานและสกลุเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงินของกลุ่มบริษทั 
 

รายการบัญชีทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา
แลกเปล่ียน ณ วนันั้น กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกรับรู้เป็นกาํไรขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนและกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑร์าคาทุนเดิม 
แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

กจิการในต่างประเทศ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 
 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ีย 
 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกรับรู้เป็นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกวา่มีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 
 

4.17 บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมกลุ่มบริษทั หรือถูกควบคุมโดยกลุ่ม
บริษทัไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักลุ่มบริษทั รวมถึงบริษทัท่ีทาํหนา้ท่ี
ถือหุ้นบริษทัยอ่ย และกิจการท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึง
บริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มและมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสําคญักบั
บริษัท ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษทั ตลอดทั้ งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกับบุคคล
ดงักล่าวและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 
 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทัแต่ละรายการ โดยคาํนึงถึงเน้ือหา
ของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
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4.18 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 
 
ขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงานไดจ้ดัทาํข้ึนโดยอาศยัรายงานภายในของกลุ่มบริษทัซ่ึงจาํแนกขอ้มูลทางการเงินตามการ
ใหบ้ริการหรือผลิตภณัฑข์องแต่ละสายธุรกิจ 
 

4.19 ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 
 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดจ้ะ
รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือรายการท่ี
รับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ ในกรณีน้ี ภาษีเงินไดต้อ้งรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยงัส่วน
ของผูถื้อหุน้ตามลาํดบั 
 
ภาษีเงนิได้ในงวดปัจจุบัน 
 
ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั คือ จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้ตอ้งชาํระโดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีสําหรับปี กาํไรทางภาษี
แตกต่างจากกาํไรท่ีแสดงในงบกาํไรขาดทุนเน่ืองจากกาํไรทางภาษีไม่ไดร้วมรายการท่ีไม่ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย
ทางภาษีในปีอ่ืน ๆ และไม่ไดร้วมรายการท่ีไม่ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี หน้ีสินภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั
คาํนวณโดยใชอ้ตัราภาษี ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี  
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งมูลค่าทางบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
กบัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีใชใ้นการคาํนวณกาํไรทางภาษี (ฐานภาษี) กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวทุกรายการ และรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราว
เท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กาํไรทางภาษีจะมีจาํนวนเพียงพอท่ีจะนาํผลแตกต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์
ไดโ้ดยมีการทบทวนมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกปรับ
ลดลง เม่ือกาํไรทางภาษีท่ีจะนาํมาใชป้ระโยชน์ลดลง การกลบัรายการจะทาํเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่ม
บริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีบางส่วนหรือทั้งหมดมาใชป้ระโยชน์ได ้ 
 
บริษทัคาํนวณมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีดว้ยอตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีในงบแสดง
ฐานะการเงิน 
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4.20 กาํไรต่อหุ้น 
 

ขั้นพืน้ฐาน 
 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิสาํหรับปี ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกจาํหน่ายแลว้
ในระหวา่งปี 

 

ปรับลด 
 

กาํไรต่อหุน้ปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสุทธิสาํหรับปีดว้ยผลรวมของจาํนวนหุน้สามญัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกอยูใ่น
ระหวา่งปีกบัจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษทัอาจตอ้งออกเพ่ือแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดจาก
การแปลงสภาพตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งส้ินใหเ้ป็นหุน้สามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้ปี
หรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

 

4.21 ประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั ข้อสมมตฐิาน การใช้ดุลยพนิิจและการจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 

1) ประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั ข้อสมมตฐิาน และการใช้ดุลยพนิิจ 
 

การใช้ประมาณการทางบัญชี 
 

ในการจดัทาํงบการเงินตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ในบางกรณีฝ่ายบริหารอาจตอ้งใชก้ารประมาณการ    
รายการบญัชีบางรายการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ดว้ยเหตุน้ี ผลท่ีเกิดข้ึนจริงในภายหลงัจึงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณไว ้
 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินและทบทวนอยา่งต่อเน่ืองในเร่ืองของการประมาณการขอ้สมมติฐาน 
และการใชดุ้ลยพินิจโดยการประเมินอยู่บนพ้ืนฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงการ
คาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตท่ีผูบ้ริหารเช่ือวา่กระทาํอยา่งมีเหตุผลภายใตส้ถานการณ์ในขณะนั้น 
 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 
 

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลย
พินิจในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์
การเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีคาดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงดา้น
เครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั เป็นตน้ ทั้งน้ี ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์
สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอาจไม่ไดบ่้งบอกถึงการผดิสัญญาของลกูคา้ท่ีเกิดข้ึนจริงในอนาคต 
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ประมาณการส่วนลดจ่าย 
 

กลุ่มบริษทัไดป้ระมาณการส่วนลดจ่ายท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคต ซ่ึงการประมาณการสัดส่วนร้อยละของ
ส่วนลดท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย โดยพิจาณาจากขอ้มูลและประสบการณ์ในอดีต รวมถึงรูปแบบการดาํเนินธุรกิจใน
ปัจจุบนั 
 

ค่าเผือ่สินค้าล้าสมยั เส่ือมคุณภาพ และราคาขายตํา่กว่าทุน 
 

กลุ่มบริษทัไดป้ระมาณการค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยัและเส่ือมคุณภาพเพ่ือให้สะทอ้นถึงการดอ้ยค่าลงของสินคา้
คงเหลือ โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจากการหมุนเวียนและการเส่ือมสภาพของสินคา้คงเหลือแต่ละ
ประเภท นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัยงัไดป้ระมาณการค่าเผื่อสาํหรับสินคา้ท่ีมีราคาขายตํ่ากวา่ทุนเพ่ือให้สะทอ้นถึง
ประมาณการผลขาดทุนอนัเป็นผลมาจากสินคา้ท่ีมีราคาขายตํ่ากวา่ทุน โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจาก
ราคาขายท่ีไดมี้การตกลงกบัลูกคา้และแนวโนม้ของราคาขายในตลาด 
 

การด้อยค่าของเงนิลงทุน 
 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัจะมีการประเมินการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม เม่ือพบว่า
มูลค่ายติุธรรมดงักล่าวลดลงอยา่งมีสาระสาํคญั และเป็นระยะเวลานานโดยประเมินจากผลการดาํเนินงานและ
แผนงานในอนาคตของบริษทันั้น ซ่ึงการพิจารณาดงักล่าวตอ้งใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร 
 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์  
 

ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการอายุการใชง้าน และมูลค่าซาก  สําหรับอาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทั โดย
ฝ่ายบริหารจะทบทวนค่าเส่ือมราคาเม่ืออายุการใชง้านมีความแตกต่างไปจากประมาณการเดิม หรือตดัจาํหน่าย
สินทรัพยท่ี์เส่ือมสภาพหรือไม่ไดใ้ชง้านโดยการขายหรือเลิกใช ้
 

กลุ่มบริษทัแสดงมูลค่าของท่ีดินดว้ยราคาท่ีตีใหม่ ซ่ึงราคาท่ีตีใหม่น้ีไดป้ระเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดย
ใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดสําหรับสินทรัพย์ประเภทท่ีดิน ซ่ึงการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อ
สมมติฐานและการประมาณการบางประการ  
 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 
 

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  
ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานท่ีหลากหลาย รวมถึงขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต   
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน อตัรามรณะ และอตัราเงินเฟ้อ เป็นตน้ 
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สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 
 
กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและขาดทุนทาง
ภาษีท่ีไม่ไดใ้ช้เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่ากลุ่มบริษทั
ควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดวา่
จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
 
สัญญาเช่า 
 
การกาํหนดอายุสัญญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า – กลุ่มบริษัทใน
ฐานะผู้เช่า 
 
ในการกาํหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษทัมีความแน่นอน
อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยคาํนึงถึง
ขอ้เทจ็จริงและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีทาํให้เกิดส่ิงจูงใจทางเศรษฐกิจสาํหรับกลุ่มบริษทัในการใช้
หรือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น 
 
การกาํหนดอัตราดอกเบีย้การกู้ยืมส่วนเพ่ิม – กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 
 
กลุ่มบริษทัไม่สามารถกาํหนดอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า ดงันั้น ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจใน
การกาํหนดอตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทัในการคิดลดหน้ีสินตามสัญญาเช่า โดยอตัราดอกเบ้ีย
การกูย้มืส่วนเพ่ิมเป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีกลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ายในการกูย้มืเงินท่ีจาํเป็นเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์มี
มูลค่าใกลเ้คียงกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใชใ้นสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีคลา้ยคลึง โดยมีระยะเวลาการกูย้ืม
และหลกัประกนัท่ีคลา้ยคลึง  
 
การจัดประเภทของสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า  
 
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าวา่เป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลย
พินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทได้โอนความเส่ียงและ
ผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
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2) การจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 

 
วตัถุประสงค์ของกลุ่มบริษทัในการบริหารทุนของบริษทันั้นเพ่ือดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงาน 
อยา่งต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั เพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และ
เพ่ือดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพื่อลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 
 
กลุ่มบริษัทบริหารจัดการสถานะของทุนโดยใช้อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน  (Debt-to Equity Ratio) เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัเง่ือนไขภายใตร้ายละเอียดของหุ้นกู ้ซ่ึงตอ้งรักษาระดบัของอตัราส่วนหน้ีสินทางการเงินสุทธิต่อ
ส่วนของผูถื้อหุน้ในอตัราไม่เกิน 3:1 
 
ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษทัอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ การคืนทุน
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ การออกหุน้ใหม่หรือการขายทรัพยสิ์นเพ่ือลดภาระหน้ี 
 

4.22 การประมาณการมูลค่ายุตธิรรม 
 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมจาํแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดบัขอ้มูล
สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 
 ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั (ขอ้มูล

ระดบัท่ี 1) 
 ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นระดบัท่ี 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) 

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

สังเกตได)้ (ขอ้มูลระดบัท่ี 3) 
 

เคร่ืองมือทางการเงินอ่ืนท่ีไม่ไดแ้สดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะทางการเงินเป็นรายการท่ีมีระยะเวลาครบ
กาํหนดสั้ น และมีการเปล่ียนแปลงตามราคาตลาดปัจจุบนัอย่างสมํ่าเสมอ ดงันั้นมูลค่าตามบญัชีเป็นมูลค่ายุติธรรม 
ผูบ้ริหารของกิจการเช่ือวา่มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินจะไม่แตกต่างอยา่งเป็นสาระสําคญักบั
มูลค่าตามบญัชี 
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5. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่มาถือปฏิบัต ิ

 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัขอ้ 3.1 กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า มาถือ
ปฏิบติัในระหว่างปีปัจจุบนั โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกบักาํไรสะสม 
และองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ี
แสดงเปรียบเทียบ  
 

ก) ผลกระทบต่อสินทรัพย ์หน้ีสิน กาํไรสะสม และองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการนาํมาตรฐานเหล่าน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี  

 
  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงนิรวม 

 31 ธันวาคม 

ผลกระทบจาก 
มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงนิ 

ผลกระทบจาก 
มาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิ 1 มกราคม 
 พ.ศ. 2562 กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงนิ ฉบับท่ี 16 พ.ศ. 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ (บางส่วน)     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ใช่
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 135,911,200 (77,215,000) - 58,696,200 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,582,749,330 - 3,816,557 2,586,565,887 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวยีน     
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (48,965,153) - (404,178) (49,369,331) 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน     
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ - (5,090,461) - (5,090,461) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า – สุทธิจาก 
ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (105,237,774) - (3,491,751) (108,729,525) 
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (243,989,949) 5,090,461 79,372 (238,820,116) 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (224,738,781) 77,215,000 - (147,523,781) 
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 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 31 ธันวาคม 

ผลกระทบจาก 
มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงนิ 

ผลกระทบจาก 
มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิ 1 มกราคม 
 พ.ศ. 2562 กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงนิ ฉบับท่ี 16 พ.ศ. 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ (บางส่วน)     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวยีน     
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ
แก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 78,141,689 (915,810) - 77,225,879 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับ
แก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั สุทธิ 722,130,667 (2,341,904) - 719,788,763 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 912,279,814 - 2,771,118 915,050,932 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวยีน     
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (39,515,730) - (963,363) (40,479,093) 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน     
หน้ีสินตามสญัญาเช่า – สุทธิจาก 
ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (96,675,387) - (1,870,568) (98,545,955) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     
กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (399,693,612) 3,257,714 62,813 (396,373,085) 
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ข) การจดัประเภทและวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 การจัดประเภทและวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามท่ีกาํหนดในมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เปรียบเทียบกบัการจดัประเภทและมูลค่าตามบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 
 

 
การจัดประเภทและวดัมูลค่า 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่9 
 

มูลค่าตามหลกั 
มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาํไรหรือ 

มูลค่ายุติธรรม 
ผ่านกาํไรขาดทุน ราคาทุน  

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 การบัญชีเดมิ ขาดทุน เบ็ดเสร็จอืน่ ตดัจําหน่าย รวม 
      

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 46,603,821 - - 46,603,821 46,603,821 
เงินลงทุนชัว่คราว - 234,139 - - 234,139 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใชเ้ป็น
หลกัประกนัระยะสั้น 19,021,937 - - 19,021,937 19,021,937 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน สุทธิ 384,476,405 - - 384,476,405 384,476,405 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ีย
คา้งรับแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15,000,000 - - 15,000,000 15,000,000 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใชเ้ป็น
หลกัประกนัระยะยาว 7,363,717 - - 7,363,717 7,363,717 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ใช่
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 135,911,200 - 58,696,200 - 58,696,200 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 608,377,080 234,139 58,696,200 472,465,880 531,396,219 
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 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

 
การจัดประเภทและวดัมูลค่า 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่9 
 

มูลค่าตามหลกั 
มูลค่ายุตธิรรม
ผ่านกาํไรหรือ มูลค่าตามหลกั 

มูลค่ายุตธิรรม
ผ่านกาํไรหรือ มูลค่าตามหลกั 

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 การบัญชีเดมิ ขาดทุน เบ็ดเสร็จอืน่ ตดัจําหน่าย รวม 
      
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 15,817,040 - - 15,817,040 15,817,040 
เงินลงทุนชัว่คราว 204,768 204,768 - - 204,768 
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน สุทธิ 294,461,602 - - 294,461,602 294,461,602 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ีย
คา้งรับแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  78,141,689 - - 77,225,879 77,225,879 

ส่วนของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวและ
ดอกเบ้ียคา้งรับแก่บริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนัท่ีมีกาํหนดรับ
ชาํระภายในหน่ึงปี 25,379,514 - - 25,379,514 25,379,514 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใชเ้ป็น
หลกัประกนัระยะยาว 7,363,717 - - 7,363,717 7,363,717 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ใช่
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 1,321,200 - 1,321,200 - 1,321,200 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบ้ีย
คา้งรับแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
สุทธิ 722,130,667 - - 719,788,763 719,788,763 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 1,144,820,197 204,768 1,321,200 1,140,036,515 1,141,562,483 
 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดก้าํหนดให้หน้ีสินทางการเงินใดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ ซ่ึงมีมูลค่ายติุธรรมจาํนวน 5.09 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทั: ไม่มี) 
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ค) สัญญาเช่า 

 

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่า
สําหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ี
เหลืออยูคิ่ดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 สาํหรับสัญญาเช่า
ท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ย
มูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

 

 (หน่วย: บาท) 
  

งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ 
เฉพาะบริษัท 

   

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 5,086,139 5,086,139 
หกั:สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า  (2,106,639) (2,106,639) 
บวก: กลบัรายการปรับปรุงตดัเส้นตรงตลอดอายสุัญญา 1,106,330 - 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (189,901) (145,569) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพ่ิมข้ึนจากการนาํมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 3,895,929 2,833,931 

หน้ีสินสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 154,202,927 136,191,117 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 158,098,856 139,025,048 
   
ประกอบดว้ย   
หน้ีสินสัญญาเช่าหมุนเวยีน 49,369,331 40,479,093 
หน้ีสินสัญญาเช่าไม่หมุนเวยีน 108,729,525 98,545,955 
รวม 158,098,856 139,025,048 

 

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ท่ีแสดงเป็นส่วนหน่ึงของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ จากการนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 

 (หน่วย: บาท) 

 
งบการเงนิรวม 

งบการเงนิ 
เฉพาะบริษัท 

   

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ สุทธิ 2,771,119 2,771,118 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร สุทธิ 1,045,438 - 
รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ 3,816,557 2,771,118 
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6. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

     

เงินสดในมือ 233,099 195,764 87,308 81,517 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 57,424,586 46,408,057 34,364,449 15,735,523 
   รวม 57,657,685 46,603,821 34,451,757 15,817,040 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถามมีอตัราดอกเบ้ียอยู่ท่ีร้อยละ 0.125 ต่อปี  
(พ.ศ. 2562: ร้อยละ 0.375 ต่อปี) 
 

7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ สุทธิ 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

     

ลูกหนีก้ารค้าบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 8)     
แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระดงัน้ี     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 9,180,066 10,087,431 9,180,066 10,087,431 
เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน - - - - 
เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 6 เดือนถึง 12 เดือน - - - - 
เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป - - - - 
รวม 9,180,066 10,087,431 9,180,066 10,087,431 

     

ลูกหนีก้ารค้าบุคคลหรือบริษัทอืน่     
แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระดงัน้ี     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 257,301,914 246,552,157 227,682,561 212,175,008 
เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน 16,415,184 28,117,960 1,741,430 25,247,055 
เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 3 เดือนถึง 6 เดือน - 2,511,531 - 2,511,531 
เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 6 เดือนถึง 12 เดือน 1,856,609 - 1,856,609 - 
เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 2,402,572 1,190,000 2,402,572 1,190,000 
รวม 277,976,279 278,371,648 233,683,172 241,123,594 
หกั  ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน /  

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (2,381,398) (1,190,000) (2,381,398) (1,190,000) 
สุทธิ 275,594,881 277,181,648 231,301,774 239,933,594 
รวมลกูหน้ีการคา้ สุทธิ 284,774,947 287,269,079 240,481,840 250,021,025 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

     

ลูกหนีอ้ืน่     
ลกูหน้ีอ่ืน-บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 8) 1,561,794 7,509,818 1,101,401 2,534,318 
ลกูหน้ีอ่ืน-บริษทัอ่ืน 2,272,647 9,107,724 2,271,839 7,915,864 
เงินทดรองจ่าย-บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 8) 1,052,985 1,052,985 40,000 23,000,000 
เงินทดรองจ่าย 360,029 103,206 25,224 92,206 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้-บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั สุทธิ  

(หมายเหตุ 8) 34,336,549 36,269,349 - - 
เงินคํ้าประกนัผลงาน 24,500 1,799,500 - - 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้-บริษทัอ่ืน 10,298,321 221,467 - - 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 12,757,446 11,377,217 9,867,135 10,898,189 
รายไดด้อกเบ้ียคา้งรับ 135,616 - - - 
รายไดค้า้งรับ 29,854,022 29,766,060 - - 
รวมลกูหน้ีอ่ืน 92,653,909 97,207,326 13,305,599 44,440,577 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ สุทธิ 377,428,856 384,476,405 253,787,439 294,461,602 
 
ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีลูกหน้ีการคา้นาํไปขายลดกบัธนาคาร
พาณิชย ์จาํนวน 86.08 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562: จาํนวนเงิน 112.43 ลา้นบาท) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 21 
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8. รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจระหว่างกนักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไดแ้ก่ 
บุคคลหรือกิจการต่าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั โดยการมีผูถื้อหุน้ร่วมกนัหรือมีกรรมการร่วมกนั  
 

รายละเอียดความสัมพนัธ์ท่ีกลุ่มบริษทัมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีการควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัใน
บริษทั หรือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีมีรายการบญัชีกบับริษทั มีดงัน้ี 
 

ช่ือบริษัท ประเทศทีจ่ดัตั้ง  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
   

บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั ประเทศไทย โดยการถือหุน้ทางตรง 
บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั ประเทศไทย โดยการถือหุน้ทางตรง 
บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอรี จาํกดั ประเทศไทย โดยการถือหุน้ทางตรง 
บริษทั เอน็เอชเค สปริง (กมัพชูา) จาํกดั ประเทศกมัพชูา โดยการถือหุน้ทางตรง 
บริษทั รักษบ์า้นเรา จาํกดั ประเทศไทย โดยการถือหุน้ทางออ้ม 
บริษทั แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน่ จาํกดั ประเทศไทย โดยการถือหุน้ทางออ้ม 
บริษทั ชยัวฒันา กรีน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั ประเทศไทย โดยการถือหุน้ทางออ้ม 
บริษทั เวสท ์แมนเนจเมน้ท ์1 จาํกดั ประเทศไทย โดยการถือหุน้ทางออ้ม 
บริษทั กรีน เพาเวอร์  1 จาํกดั ประเทศไทย โดยการถือหุน้ทางออ้ม 
บริษทั ชยัวฒันา เอก็พอร์ต จาํกดั ประเทศไทย โดยการถือหุน้ทางออ้ม 
บริษทั กรีน เพาเวอร์ 2 จาํกดั ประเทศไทย โดยการถือหุน้ทางออ้ม 
บริษทั บลโูซลาร์ฟาร์ม 3 จาํกดั ประเทศไทย โดยการถือหุน้ทางออ้ม 
บริษทั โนโซมิ เอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ประเทศไทย ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั แกว้ลาํดวน กรุ๊ป จาํกดั ประเทศไทย ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
บริษทั บลโูซลาร์ ฟาร์ม จาํกดั ประเทศไทย ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
บริษทั บลโูซลาร์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั ประเทศไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนัของบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
บริษทั สแตนดาร์ด เอน็จีว ีจาํกดั ประเทศไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนัของบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
บริษทั บลโูซลาร์ จาํกดั ประเทศไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนัของบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
บริษทั บลโูซลาร์รูฟ จาํกดั ประเทศไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนัของบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
บริษทั ซีโรเวซท ์จาํกดั* ประเทศไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนัของบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
บริษทั ไชยดียิง่ จาํกดั ประเทศไทย ผูถื้อหุน้ของบริษทัและกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ทรัพยธี์รัตต ์จาํกดั ประเทศไทย กรรมการร่วมกนั 
บริษทั สกลุฎซี์ อินโนเวชัน่ จาํกดั ประเทศไทย โดยการถือหุน้ทางตรง 
บริษทั โชคนาํชยั ไฮ-เทค เพรสซ่ิง จาํกดั ประเทศไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนัของบริษทัยอ่ย 
บริษทั โชคนาํชยั ออโต ้เพลสซ่ิง จาํกดั ประเทศไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนัของบริษทัยอ่ย 
สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ ประเทศไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนัของบริษทัยอ่ย 
บริษทั เดวกิา เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั ประเทศไทย กรรมการร่วมกนัของบริษทัยอ่ย 
บริษทั ซีเอน็ซี ดี-เทค็ซ์ จาํกดั ประเทศไทย กรรมการร่วมกนัของบริษทัยอ่ย 
บริษทั โชคนาํชยั อิสเทิร์น เพรซซ่ิง จาํกดั ประเทศไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนัของบริษทัยอ่ย 
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*ส้ินสุดการเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัตั้งแต่วนัท่ี 18 กนัยายน พ.ศ. 2563 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัไดซ้ื้อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
ทางออ้มเพิ่มเติมจากบริษทั ซีโรเวซท ์จาํกดั ส่งผลใหก้ลุ่มบริษทัถือหุน้ในบริษทัยอ่ยทางออ้มในสัดส่วน 100% 

 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ  นโยบายการกาํหนดราคา 
   

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

บริษทัมีรายการธุรกิจกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มี
ดงัน้ี 

 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

     

บริษัท พลาทรัพย์ จํากดั     
รายไดจ้ากการบริการ - - 1,800,000 1,800,000 
ดอกเบ้ียรับ - - 1,592,516 2,037,635 
ค่าเช่า - - 480,000 480,000 
ค่านํ้าค่าไฟ - - 1,795,404 1,958,427 

     

บริษัท ชัยวฒันา กรีน จํากดั     
ดอกเบ้ียรับ - - 36,382,176 37,900,788 

     

บริษัท ชัยวฒันา กรีน แมนเนจเม้นท์ จํากดั     
ค่าบริหารจดัการ - - 6,000,000 4,710,000 

     

     
     
     



บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

     

บริษัท โนโซม ิเอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จํากดั     
รายไดจ้ากการขาย 43,341,230 72,550,821 43,341,230 72,550,821 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - 1,470 - 1,470 
รายไดค้่าเช่าเคร่ืองจกัร 80,000 240,000 80,000 240,000 
รายไดอ่ื้น - 140 - 140 
ค่านายหนา้ 12,247,780 14,698,643 12,247,780 14,698,643 

     

บริษัท บลูโซลาร์เอน็จิเนียร่ิง จํากดั     
ค่าความช่วยเหลือดา้นเทคนิค 576,000 576,000 - - 

     

บริษัท เดวกิา เอน็เตอร์ไพรส์ จํากดั     
ค่าท่ีปรึกษา 2,400,000 2,400,000 1,200,000 1,200,000 

     

บริษัท ซีโรเวซท์ จํากดั     
ค่าท่ีปรึกษา 4,750,000 - - - 
ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 3,311,000 - - - 

     

บริษัท โชคนําชัย ไฮ-เทค เพรสซ่ิง จํากดั     
ซ้ือสินทรัพย ์ 102,136,776 144,953,449 - - 
ซ้ือสินคา้ 25,830,833 93,985,484 - - 
ค่าเช่า 294,400 765,606 - - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 918,827 894,144 - - 
ตน้ทุนทางการเงิน - 9,121 - - 
ดอกเบ้ียรับ 733,115 1,190,959 - - 
รายไดอ่ื้น 430,993 27,800 - - 

     

บริษัท โชคนําชัย ออโต้ เพรสซ่ิง จํากดั     
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 287,827 13,480 - - 
ซ้ือสินทรัพย ์ - 167,800 - - 

     

บริษัท สกลุฎ์ซี อนิโนเวช่ัน จํากดั     
ดอกเบ้ียรับ - - 9,076,177 12,215,928 

     

บริษัท เอน็เอชเค สปริง (กมัพูชา) จํากดั     
รายไดค้่าบริหารจดัการ 1,055,599 2,039,737 1,055,599 2,039,737 

     

บริษัท ซีเอน็ซี ด-ีเทค็ซ์ จํากดั     
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 77,299 - - - 



บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

     

สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ    
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 374,766 - - - 

     

กรรมการ     
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 19,940,786 19,587,123 18,740,786 18,387,123 

 
 

ยอดคงเหลือท่ีมีสาระสาํคญัของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

ลูกหนีก้ารค้า     
บริษทั โนโซมิ เอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 9,180,066 10,087,431 9,180,066 10,087,431 

     

ลูกหนีอ้ืน่     
บริษทั โชคนาํชยั ไฮ-เทค เพรสซ่ิง จาํกดั 6,520,213 4,975,500 - - 
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน / 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (6,059,820) - - - 
สุทธิ 460,393 4,975,500 - - 
บริษทั เอน็เอชเค สปริง (กมัพชูา) จาํกดั 1,101,401 2,534,318 1,101,401 2,534,318 
สุทธิ 1,561,794 7,509,818 1,101,401 2,534,318 

     

ลูกหนีอ้ืน่ - เงนิทดรองจ่าย     
บริษทั กรีน เพาเวอร์ 2 จาํกดั - - - 23,000,000 
บริษทั บลโูซลาร์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 1,052,985 1,052,985 - - 
บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอรี จาํกดั - - 40,000 - 
รวม 1,052,985 1,052,985 40,000 23,000,000 

     

ลูกหนีอ้ืน่ - เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า สุทธิ     

บริษทั แกว้ลาํดวน กรุ๊ป จาํกดั 21,173,903 21,173,903 - - 
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน / 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (15,493,354) (15,493,354) - - 
สุทธิ 5,680,549 5,680,549 - - 
บริษทั โชคนาํชยั ไฮ-เทค เพรสซ่ิง จาํกดั 28,656,000 30,588,800 - - 
สุทธิ 34,336,549 36,269,349 - - 



บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
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เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ – บริษทั แกว้ลาํดวน กรุ๊ป จาํกดั 
 
เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ย – บริษทั ชยัวฒันา เอก็พอร์ต จาํกดั ไดฟ้้องร้องดาํเนินคดีกบัลูกหน้ีของ
บริษทัย่อยในขอ้หาผิดสัญญาไม่ชาํระเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินคา้ แก่บริษทัย่อยเป็นเงินทั้งส้ิน 15.49 ลา้นบาท พร้อม
ดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกวา่จะชาํระเสร็จส้ิน ซ่ึงศาลชั้นตน้และศาลอุทธรณ์ไดพิ้พากษา
ให้บริษทั แกว้ลาํดวน กรุ๊ป จาํกดัชาํระเงินจาํนวน 15.49 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินตน้
ดงักล่าวนบัตั้งแต่วนัท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึงวนัท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และตอ้งไม่เกิน 1.12 ลา้นบาท แก่บริษทัยอ่ย 
 
เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 บริษทั แกว้ลาํดวน กรุ๊ป จาํกดั ไดย้ื่นฎีกากบัศาลแลว้ ซ่ึง ณ วนัท่ีในรายงานฉบบัน้ี  
คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาล 
 
อย่างไรก็ตาม บริษทัย่อยไดบ้นัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ จาํนวน 15.49 ลา้นบาท สุทธิจากยอดคงคา้งเจา้หน้ีการคา้
จาํนวน 5.68 ลา้นบาท แลว้ในงบการเงิน 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับ 
แก่บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั      
บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั - - 22,337,630 28,095,114 
บริษทั สกลุฎ ์ซี อินโนเวชัน่ จาํกดั - - 7,800,000 50,046,575 
บริษทั โชคนาํชยั ไฮ-เทค เพรสซ่ิง จาํกดั - 15,000,000 - - 
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน / 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - (1,114,960) - 
รวม - 15,000,000 29,022,670 78,141,689 

     

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับแก่ 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประกอบดว้ย 

    

เงินตน้ - 15,000,000 30,112,026 78,021,414 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - - 25,604 120,275 
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน / ค่า

เผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - (1,114,960) - 
รวม - 15,000,000 29,022,670 78,141,689 

     
     
     



บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

รายการเคล่ือนไหว – เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและ 
ดอกเบ้ียคา้งรับแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 

    

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี สุทธิ 15,000,000 - 78,141,689 51,695,579 
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
(หมายเหตุ 5) - - (915,810) - 
เพ่ิมข้ึน 20,733,115 31,190,959 125,696,527 105,438,017 
ลดลง (35,733,115) (16,190,959) (173,700,586) (78,991,907) 
ค่าเผือ่(เพ่ิมข้ึน)ลดลง - - (199,150) - 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี สุทธิ - 15,000,000 29,022,670 78,141,689 

     

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับแก่ 
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั สุทธิ 

    

บริษทั สกลุฎ ์ซี อินโนเวชัน่ จาํกดั     

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับ - - 83,068,873 179,334,530 
หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดรับชาํระภายในหน่ึงปี - - (20,744,859) (25,379,514) 
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

/ ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - (2,434,371) - 
สุทธิ - - 59,889,643 153,955,016 

บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั     
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับ - - 653,125,935 568,175,651 

      รวม - - 713,015,578 722,130,667 
     

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับแก่ 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประกอบไปดว้ย 

  

  

เงินตน้ - - 659,068,873 701,334,530 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - - 77,125,935 46,175,651 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน / 

ค่าผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - (2,434,371) - 
รวม - - 733,760,437 747,510,181 

     
     
     
     



บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

รายการเคล่ือนไหว - เงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบ้ีย
คา้งรับแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 

    

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี - - 747,510,181 674,795,083 
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบาย  
การบญัชี (หมายเหตุ 5) - - (2,341,904) - 
เพ่ิมข้ึน - - 122,912,688 226,059,020 
ลดลง   (134,228,061) (153,343,922) 
ค่าเผือ่(เพ่ิมข้ึน)ลดลง - - (92,467) - 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี - - 733,760,437 747,510,181 

     

เงนิกู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่ายจากกรรมการ     

เงินตน้ 2,118,200 - - - 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 59,293 - - - 
รวม 2,177,493 - - - 

     

รายการเคล่ือนไหว – เงินกูย้มืระยะสั้น 
และดอกเบ้ียคา้งจ่ายจากกรรมการ 

  

  

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี - - - - 
เพ่ิมข้ึน 7,396,560 - - - 
ลดลง (5,219,067) - - - 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 2,177,493 - - - 

     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ - เงนิมดัจํา      
บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั - - 100,000 100,000 
     

เจ้าหนีก้ารค้า     

บริษทั แกว้ลาํดวน กรุ๊ป จาํกดั 5,680,549 5,680,549 - - 
บริษทั โชคนาํชยั ไฮ-เทค เพรสซ่ิง จาํกดั 12,009,045 4,511,781 - - 
รวม 17,689,594 10,192,330 - - 
     
     
     
     



บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

เจ้าหนีอ้ืน่     

บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั - - 193,755 186,679 
บริษทั บลโูซลาร์ จาํกดั 13,200,000 - - - 
บริษทั โชคนาํชยั ไฮ-เทค เพรสซ่ิง จาํกดั 35,978,927 36,926,678 - - 
บริษทั โชคนาํชยั ออโต ้เพลสซ่ิง จาํกดั 72,340 137,640 - - 
บริษทั โชคนาํชยั อิสเทิร์น เพรสซ่ิง จาํกดั 3,000 - - - 
รวม 49,254,267 37,064,318 193,755 186,679 

     

เจ้าหนีอ้ืน่ - ค่านายหน้าค้างจ่าย     
บริษทั โนโซมิ เอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 4,630,794 5,954,596 4,630,794 5,954,596 

     

เงนิทดรองรับ     
กรรมการ 200,000 - 200,000 - 

     

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     

บริษทั บลโูซลาร์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 1,292,984 4,592,317 - - 
บริษทั โชคนาํชยั ออโต ้เพลสซ่ิง จาํกดั - 972,210 - - 
รวม 1,292,984 5,564,527 - - 

 
ภาระคํ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

กลุ่มบริษทัมีภาระจากการคํ้าประกนัใหแ้ก่กนัตามท่ีกล่าวไวใ้น หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 21, 22 และ 25  
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9. สินค้าคงเหลอื สุทธิ 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ราคาทุน ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลอื สุทธิ 

   ยอดยกมา   ยอดยกไป   
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 เพิม่ขึน้ ลดลง พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

         

สินคา้สาํเร็จรูป 72,221,613 66,894,212 (39,083,239) (9,067,589) - (48,150,828) 24,070,785 27,810,973 
สินคา้ระหวา่งผลิต 257,171,462 277,343,703 (14,128,217) - 4,820,521 (9,307,696) 247,863,766 263,215,486 
วตัถุดิบ 102,161,529 103,326,838 - - - - 102,161,529 103,326,838 
เช้ือเพลิง 12,066,274 8,758,743 - - - - 12,066,274 8,758,743 

สินคา้ระหวา่งทาง 46,579,489 24,663,205 - - - - 46,579,489 24,663,205 

รวม 490,200,367 480,986,701 (53,211,456) (9,067,589) 4,820,521 (57,458,524) 432,741,843 427,775,245 
 

 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
 ราคาทุน ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลอื สุทธิ 

   ยอดยกมา   ยอดยกไป   
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 เพิม่ขึน้ ลดลง พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

         

สินคา้สาํเร็จรูป 69,805,613 66,844,212 (39,083,239) (9,067,589) - (48,150,828) 21,654,785 27,760,973 
สินคา้ระหวา่งผลิต 257,171,462 277,343,703 (14,128,217) - 4,820,521 (9,307,696) 247,863,766 263,215,486 
วตัถุดิบ 102,111,529 103,326,838 - - - - 102,111,529 103,326,838 

สินคา้ระหวา่งทาง 46,579,489 24,663,205 - - - - 46,579,489 24,663,205 

รวม 475,668,093 472,177,958 (53,211,456) (9,067,589) 4,820,521 (57,458,524) 418,209,569 418,966,502 
 

ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือจาํนวน 4.25 ลา้นบาท ไดแ้สดงรวมอยูใ่นตน้ทุนขายในงบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (พ.ศ. 2562: กลับรายการ
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือจาํนวน 4.99 ลา้นบาท) 
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10. เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ราคาทุน มูลค่ายุตธิรรม ราคาทุน มูลค่ายุตธิรรม 

     

เงนิลงทุนช่ัวคราว :     
กองทุนรวมตราสารหน้ี 216,307 216,496 228,525 234,139 

 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
 ราคาทุน มูลค่ายุตธิรรม ราคาทุน มูลค่ายุตธิรรม 

     

เงนิลงทุนช่ัวคราว :     
กองทุนรวมตราสารหน้ี 186,936 186,951 199,882 204,768 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนชัว่คราวมีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

ยอดคงเหลือตน้ปี 234,139 230,634 204,768 201,694 
ซ้ือระหวา่งปี 543,000,000 - 543,000,000 - 
ขายระหวา่งปี (543,017,832) - (543,017,832) - 
ปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุน 189 3,505 15 3,074 
ยอดคงเหลือปลายปี  216,496 234,139 186,951 204,768 
 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนรวม อา้งอิงจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (NAV) ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลารายงาน  
ซ่ึงคาํนวณและเผยแพร่โดยผูจ้ดัการกองทุนผูอ้อกตราสารนั้น มูลค่ายุติธรรมน้ีถูกจดัอยู่ในระดบัท่ี 1 ของลาํดบัชั้นของ 
มูลค่ายติุธรรม 
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11. เงนิฝากสถาบันการเงนิทีใ่ช้เป็นหลกัประกนั 

 
  (หน่วย : บาท) 

เงนิฝากสถาบันการเงิน  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
  ทีใ่ช้เป็นหลกัประกนั ใช้เป็นหลกัประกนั พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
      

ระยะสั้น คํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือระยะยาว 
แก่สถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 25) 
และวงเงินหนงัสือคํ้าประกนัของ
ธนาคาร (หมายเหตุ 38)  22,767,423 19,021,937 - - 

 ระยะยาว คํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือระยะสั้น 
แก่สถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 21) 
และวงเงินหนงัสือคํ้าประกนั 
ของธนาคาร (หมายเหตุ 38) 48,916,702 7,363,717 7,363,924 7,363,717 

 รวม 71,684,125 26,385,654 7,363,924 7,363,717 
  

12. สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

ลกูหน้ีกรมสรรพากร 54,548,635 78,737,999 - - 
ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 8,788,747 10,310,940 8,179,560 9,847,856 
ภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ท่ีจ่าย 90,220 - - - 
อ่ืน ๆ 225,038 657,988 46,615 46,690 
รวม 63,652,640 89,706,927 8,226,175 9,894,546 
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13. เงนิลงทุนในบริษัทร่วม สุทธิ 
 

   (หน่วย : บาท) 
   งบการเงนิรวม 

   

ทุนชําระแล้ว 

สัดส่วนถอืหุ้นและ 

สิทธิออกเสียง เงนิลงทุนวธีิส่วนได้เสีย ประเภท ประเทศ 

ช่ือบริษทั กจิการ ทีจ่ัดตั้ง พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
         

บริษทั เอน็เอชเค สปริง 

(กมัพชูา) จาํกดั 

ผลิต 

เบาะรถยนต ์

 
กมัพชูา 

USD 
3,658,000 

USD 
3,658,000 25% 25% 10,532,502 9,497,430 

 

   (หน่วย : บาท) 
   งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

   

ทุนชําระแล้ว 

สัดส่วนถอืหุ้นและ 

สิทธิออกเสียง เงนิลงทุนวธีิราคาทุน ประเภท ประเทศ 

ช่ือบริษทั กจิการ ทีจ่ัดตั้ง พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
         

บริษทั เอน็เอชเค สปริง 

(กมัพชูา) จาํกดั 

ผลิต 

เบาะรถยนต ์

 
กมัพชูา 

USD 
3,658,000 

USD 
3,658,000 25% 25% 31,083,855 31,083,855 

หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน   (24,770,353) (24,770,353) 

 สุทธิ   6,313,502 6,313,502 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัร่วมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม (ตามวิธีส่วนได้เสีย) 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

   

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 9,497,430 6,313,502 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 880,939 (1,174,305) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 154,133 4,358,233 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 10,532,502 9,497,430 
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ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมโดยสรุปดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด      29,469,935  56,725,540 
สินทรัพยอ่ื์น (ไม่รวมเงินสด)    253,351,851  297,524,809 
หน้ีสินรวม   (240,691,778) (316,260,631) 
สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม      42,130,008  37,989,718 
   
รายได ้    299,954,386  367,095,262 
ค่าใชจ่้าย   (299,337,853) (349,662,333) 
กาํไรสุทธิสาํหรับปี          616,533  17,432,929 
 

รายการกระทบยอดขอ้มูลทางการเงินขา้งตน้กบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีรับรู้ในงบการเงินรวม 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม (ตามวิธีส่วนได้เสีย) 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

   

สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม      42,130,008  37,989,718 
สัดส่วนเงินลงทุน 25% 25% 
มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วม      10,532,502  9,497,430 
 
การบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัร่วมโดยวธีิส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวมไดใ้ชข้อ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วม ดงัต่อไปน้ี 
 

 สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

   

ขอ้มูลทางการเงิน จดัทาํโดยผูบ้ริหารของบริษทัร่วม ซ่ึงยงั
ไม่ไดรั้บการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี 

ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี 
ของบริษทัร่วมแลว้* 

 

*เม่ือวนัท่ี 13 เมษายน พ.ศ. 2563 ผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วมไดเ้สร็จส้ินการตรวจสอบงบการเงินของบริษทัร่วมสําหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 แล้ว โดยงบการเงินท่ีตรวจสอบแล้วดังกล่าวไม่แตกต่างอย่างมีสาระสําคัญจาก 
งบการเงินท่ีจัดทาํโดยผูบ้ริหาร บริษัทจึงไม่ได้ปรับปรุงส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนและผลต่างจากการแปลงค่า 
งบการเงินของบริษทัร่วมท่ีเคยรับรู้ไวใ้นงบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย สุทธิ  
 

  (หน่วย : บาท) 

  งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

  ทุนชําระแล้ว สัดส่วนเงนิลงทุน เงนิลงทุนวธีิราคาทุน 

บริษทั ประเภทกจิการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

        

บริษทัย่อยทางตรง        

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

บริษทั ชยัวฒันา กรีน  จาํกดั ลงทุนในธุรกิจพลงังาน 400,000,000 400,000,000 100% 100% 399,999,980 399,999,980 

บริษทั สกลุฎซี์ อินโนเวชัน่ จาํกดั ออกแบบและจาํหน่ายยานพาหนะ 400,000,000 200,000,000 50.01% 50.01% 200,040,000 100,020,000 

บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอรี จาํกดั โรงฟอกหนงั 1,000,000 - 100% - 999,800 - 

      681,039,780 580,019,980 

หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน*      - (3,898,872) 

สุทธิ      681,039,780 576,121,108 
 

*ในปี พ.ศ. 2563 บริษทัไดโ้อนกลบัค่าการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย – บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั จาํนวน 3.90 ลา้นบาท  
(พ.ศ. 2562 : จาํนวน 20.00 ลา้นบาท) ในงบการเงินเฉพาะบริษทั 

 

บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยทางออ้ม ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

  (หน่วย : บาท) 

  ทุนชําระแล้ว สัดส่วนเงนิลงทุน เงนิลงทุนวธีิราคาทุน 

บริษทั ประเภทกจิการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

        

บริษทัย่อยทางอ้อม        

บริษทั ชยัวฒันา กรีน  

แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ประกอบกิจการใหค้าํปรึกษา 

ดา้นการบริหารจดัการโครงการ

พลงังานทดแทน 

5,000,000 1,000,000 100% 100% 4,999,980 999,980 

บริษทั กรีน เพาเวอร์ 1 จาํกดั  โรงกาํจดัขยะและผลิต และจาํหน่าย

ไฟฟ้าจากขยะ 

25,500,000 13,250,000 100% 75% 25,499,740 9,938,693 

บริษทั ชยัวฒันา เอก็พอร์ต จาํกดั ส่งออกช้ินไมส้บั 10,000,000 10,000,000 80% 80% 9,599,880 9,599,880 

บริษทั กรีน เพาเวอร์ 2 จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 300,000,000 300,000,000 100% 100% 369,999,800 369,999,800 

บริษทั บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 120,000,000 120,000,000 60% 49% 72,000,000 58,800,000 

รวม     482,099,400  449,338,353 
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รายการเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มีดงัน้ี 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยทางตรง 
 

เงินลงทุนในบริษัท  สกลุฎ์ซี อินโนเวช่ัน จาํกัด 
 

เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2563 บริษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จาํกดั ไดมี้การเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 200 ลา้นบาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 200 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่เท่ากบัจาํนวน 400 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามญัจาํนวน 2 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท บริษทัไดล้งทุนในหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าว ทั้งน้ีเพ่ือ
รักษาสัดส่วนการถือหุน้เดิมในบริษทัยอ่ย 
 

เงินลงทุนในบริษัท ชัยวฒันา แทนเนอรี จาํกัด 
 

ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นของ บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)  คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 16 
ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ไดมี้มติอนุมติัแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนใหแ้ก่บริษทัยอ่ยนั้น บริษทั
ไดด้าํเนินการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ ช่ือวา่ บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอรี จาํกดั เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2563 
โดยมีทุนจดเบียน 1,000,000 บาท และบริษทัถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวในสัดส่วน 100%  
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยทางออ้มผา่นบริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั 
 

เงินลงทุนในบริษัท ชัยวฒันา กรีน แมนเนจเม้นท์ จาํกัด 
 

เม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน พ.ศ. 2563 บริษทั ชยัวฒันา กรีน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั ไดมี้การเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 4 ลา้นบาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 1 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่เท่ากบัจาํนวน 5 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั
จาํนวน 400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั ไดล้งทุนในหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในบริษทัย่อย
ทางออ้มดงักล่าว ทั้งน้ีเพ่ือรักษาสัดส่วนการถือหุน้เดิมในบริษทัยอ่ย 
 

เงินลงทุนในบริษัท บล ูโซลาร์ฟาร์ม 3 จาํกัด และบริษัท กรีน เพาเวอร์ 1 จาํกัด 
 

ก) เงินลงทุนในบริษัท บล ูโซลาร์ฟาร์ม 3  จาํกัด 
 

เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2563 บริษทั ชัยวฒันา กรีน จาํกดั ไดเ้ขา้ลงทุนเพ่ิมเติมในหุ้นบริษทั บลูโซลาร์ ฟาร์ม 3 
จาํกดั โดยซ้ือหุ้นจากผูถื้อหุ้นเดิมในสัดส่วนร้อยละ 11 ของทุนท่ีชาํระแลว้ ของบริษทั บลูโซลาร์ ฟาร์ม 3 จาํกดั คิด
เป็นจาํนวนหุ้น 132,000 หุ้นในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 13.20 ลา้นบาท ส่งผลให้บริษทั ชัยวฒันา กรีน 
จาํกดั ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 60 ในบริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าว 
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บริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าวได้นําใบหุ้นของบริษัทไปเป็นหลักประกันวงสินเช่ือระยะยาวกับสถาบันการเงิน  
(หมายเหตุ 25) 

ข) เงินลงทุนในบริษัท กรีน เพาเวอร์ 1 จาํกัด 
 

วนัท่ี 18 กนัยายน พ.ศ. 2563 บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั ไดเ้ขา้ลงทุนเพ่ิมเติมในหุ้นบริษทั กรีน เพาเวอร์ 1 จาํกดั 
โดยซ้ือหุน้จากผูถื้อหุน้เดิมในสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนท่ีชาํระแลว้ของบริษทั กรีน เพาเวอร์ 1 จาํกดั คิดเป็นจาํนวน
หุ้น 1,224,510 หุ้นในราคาหุ้นละ 2.50 บาท และจาํนวนหุ้น 24,990 หุ้นในราคาหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 3.31 
ลา้นบาท ส่งผลใหบ้ริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั ถือหุน้ในสัดส่วน 100% ในบริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าว 

 
ต่อมา เม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน พ.ศ. 2563 บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั ไดจ่้ายชาํระค่าหุน้ท่ีเรียกเพ่ิมเติมจากบริษทั กรีน 
เพาเวอร์ 1 จาํกดั เป็นจาํนวนหุ้น 4,900,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2.50 บาท รวมเป็นเงิน 12.25 ลา้นบาท ทั้งน้ีเพ่ือรักษา
สัดส่วนการถือหุน้เดิมในบริษทัยอ่ยทางออ้ม 

 
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยทางออ้ม - บริษทั บล ูโซลาร์ฟาร์ม 3 จาํกดั 
และบริษทั กรีน เพาเวอร์ 1 จาํกดั เป็นดงัน้ี 

 

 (หน่วย: บาท) 
 บริษัท บลู โซลาร์

ฟาร์ม 3 จํากดั 
บริษัท กรีน 

เพาเวอร์ 1 จํากดั 
 

รวม 
    
มูลค่าตามบญัชีของส่วนของผูไ้ม่มีอาํนาจควบคุม ณ วนัซ้ือ 70,491,592 - 70,491,592 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
ท่ีถกูปรับปรุง (15,204,069) - (15,204,069) 

กาํไรเบด็เสร็จจดัสรรสาํหรับส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,396,806 - 2,396,806 
มูลค่าตามบญัชีของส่วนของผูไ้ม่มีอาํนาจควบคุม ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 57,684,329 - 57,684,329 
 

 (หน่วย: บาท) 
 บริษัท บลู โซลาร์

ฟาร์ม 3 จํากดั 
บริษัท กรีน 

เพาเวอร์ 1 จํากดั 
 

รวม 
    
ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  13,200,000 3,311,173 16,511,173 
หกั ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของ 

บริษทัยอ่ยท่ีถกูปรับปรุง (15,204,069) - (15,204,069) 
ส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) ทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษทัยอ่ย 2,004,069 (3,311,173) (1,307,104) 

 

 



บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563                              
 

หน้า 68 

เงินลงทุนในบริษัท กรีน เพาเวอร์ 2 จาํกัด  
 

บริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าวไดน้าํใบหุน้ของบริษทัไปเป็นหลกัประกนัวงสินเช่ือระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 25) 
ขอ้มูลเพ่ิมเติม 
 
งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และงบการเงิน
ของบริษทัยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 
 

 ร้อยละของสินทรัพย์ ร้อยละของรายได้  
 ทีร่วมอยู่ในสินทรัพย์รวม ทีร่วมอยู่ ในรายได้รวม 

ช่ือบริษัท พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั 3.06 3.88 2.23 1.68 
บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั 39.48 41.22 22.11 17.26 
บริษทั สกลุฎซี์ อินโนเวชัน่ จาํกดั 14.49 12.44 2.01 7.85 
บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอรี จาํกดั 0.03 - - - 
 
โดยขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัยอ่ยท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดถื้อหุน้ทั้งหมดซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม มีดงัต่อไปน้ี 
 

 (ร้อยละ) (หน่วย : บาท) 

 
สัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิใน
การออกเสียงของส่วนได้เสียที่

ไม่มีอาํนาจควบคุม 

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ
จัดสรรสําหรับส่วนได้เสียที่

ไม่มีอาํนาจควบคุม 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจ

ควบคุมสะสม 

ช่ือบริษัท พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

       

บริษทัย่อยทางตรง       
บริษทั สกลุฎซี์ อินโนเวชัน่ จาํกดั 49.99 49.99 (22,927,852) (14,805,072) 150,728,637 73,676,490 
       
บริษทัย่อยทางอ้อม       
บริษทั กรีน เพาเวอร์ 1 จาํกดั - 25.00 - - - - 
บริษทั ชยัวฒันา เอก็พอร์ต จาํกดั 20.00 20.00 - - - - 
บริษทั บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จาํกดั 40.00 51.00 4,002,234 3,793,856 57,684,330 68,886,164 
   รวม   (18,925,618) (11,011,216) 208,412,967 142,562,654 
 



บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563                              
 

หน้า 69 

 
ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปก่อนตดัรายการระหวา่งกนัของแต่ละบริษทัยอ่ยท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดถื้อหุน้ทั้งหมดซ่ึงมีส่วนไดเ้สีย 
ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสาํคญั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : พนับาท) 

 บริษัท สกลุฎ์ซี อนิโนเวช่ัน จํากดั บริษัท บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จํากดั 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

งบแสดงฐานะการเงนิแบบย่อ ณ วันที ่31 ธันวาคม      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9,202 20,253 12,779 11,712 
สินทรัพยห์มุนเวียน  55,934 73,716 15,004 16,649 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 487,136 391,483 301,370 313,773 
หน้ีสินหมุนเวยีน   (159,857) (173,599) (20,643) (24,050) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (90,495) (164,061) (164,299) (183,013) 
ส่วนของเจา้ของถือโดยบริษทั (151,191) (74,116) (86,527) (66,185) 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  (150,729) (73,676) (57,684) (68,886) 

     
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่แบบย่อ     
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม      
รายไดร้วม 33,365 121,260 41,943 41,959 
ค่าใชจ่้ายรวม (79,222) (150,876) (32,803) (34,520) 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิสาํหรับปี (45,857) (29,616) 9,140 7,439 

     
ส่วนของกาํไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นของ     
ผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ (22,933) (14,811) 5,138 3,645 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (22,928) (14,805) 4,002 3,794 

     
งบกระแสเงนิสดแบบย่อ     
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม     
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (30,425) (27,647) 19,175 21,020 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (87,792) (160,103) 12 (110) 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 107,166 183,295 (18,120) (18,030) 
กระแสเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (11,051) (4,455) 1,067 2,880 
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15. เงนิลงทุนในตราสารทุนทีไ่ม่ใช่หลกัทรัพย์จดทะเบียน สุทธิ 
 
15.1 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ใช่หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 

  

 
สัดส่วนการลงทุน 

ตราสารทุนที่วดัมูลค่ายุตธิรรมผ่าน 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 

ช่ือบริษัท ประเภทกจิการ 

 
ทุนชําระแล้ว 

 บาท 
งบการเงนิ

รวม 
งบการเงนิ

เฉพาะบริษัท 
งบการเงนิรวม 

บาท 

งบการเงนิ 
เฉพาะบริษัท  

บาท 
       

บริษทั สหอุตสาหกรรมฟอกหนงัไทย จาํกดั ฟอกหนงั 6,000,000 2.27% 1.67% 390,000 300,000 
บริษทั สหอุตสาหกรรมคา้หนงัสัตว ์จาํกดั คา้หนงัสัตว ์ 27,000,000 2.22% 2.22% 250,000 250,000 
บริษทั นครทองบา้นและท่ีดิน จาํกดั รับเหมาก่อสร้าง 18,750,000 0.66% 0.66% - - 
บริษทั เขตประกอบอุตสาหกรรมฟอกหนงั 

ก.ม.30 จาํกดั 
 
การจดัการนํ้าเสีย 

 
64,009,600 

 
1.20% 

 
1.20% 771,200 771,200 

บริษทั รักษบ์า้นเรา จาํกดั ผลิตไฟฟ้า 176,000,000 9.09% - 8,750,000 - 
บริษทั แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน่ 

จาํกดั 
รับเหมาก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า 

 
1,050,000,000 

 
5.00% 

 
- 48,535,000 - 

รวม     58,696,200 1,321,200 
 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน และจดัประเภทเงิน
ลงทุนดงักล่าวเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยใชเ้ทคนิคการวดัมูลค่า
จากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีรายงาน  

 
15.2 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

   สัดส่วนการลงทุน เงนิลงทุนวธีิราคาทุน 

ช่ือบริษัท ประเภทกจิการ 

 
ทุนชําระแล้ว 

 บาท 
งบการเงนิ

รวม 
งบการเงนิ

เฉพาะบริษัท 
งบการเงนิรวม 

บาท 

งบการเงนิ 
เฉพาะบริษัท  

บาท 
       

บริษทั สหอุตสาหกรรมฟอกหนงัไทย จาํกดั ฟอกหนงั 6,000,000 2.27% 1.67% 390,000 300,000 
บริษทั สหอุตสาหกรรมคา้หนงัสัตว ์จาํกดั คา้หนงัสัตว ์ 27,000,000 2.22% 2.22% 250,000 250,000 
บริษทั นครทองบา้นและท่ีดิน จาํกดั รับเหมาก่อสร้าง 18,750,000 0.66% 0.66% 650,000 650,000 
บริษทั เขตประกอบอุตสาหกรรมฟอกหนงั 

ก.ม.30 จาํกดั 
 
การจดัการนํ้าเสีย 

 
64,009,600 

 
1.20% 

 
1.20% 771,200 771,200 

บริษทั รักษบ์า้นเรา จาํกดั ผลิตไฟฟ้า 176,000,000 9.09% - 16,000,000 - 
บริษทั แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน่ 

จาํกดั 
รับเหมาก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า 

 
1,050,000,000 

 
5.00% 

 
- 122,500,000 - 

รวม     140,561,200 1,971,200 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า     (4,650,000) (650,000) 

สุทธิ     135,911,200 1,321,200 
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16. ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 
 

ทีด่นิ 
ทีด่นิภายใต้
สัญญาเช่า 

ส่วนปรับปรุง
ทีด่นิ อาคาร เครื่องจักร 

อุปกรณ์และ
เครื่องมอืเครื่องใช้ 

เครื่องตกแต่งและ
ติดตั้งสํานักงาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์ 
ระหว่างก่อสร้าง รวม 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2562           
ราคาทุน 416,309,421 - 96,324,949 538,401,977 1,492,891,629 110,235,474 40,593,998 64,200,288 284,698,206 3,043,655,942 
มูลค่ายตุิธรรม 282,614,223 - - - - - - - - 282,614,223 
หกั   ค่าเสื่อมราคาสะสม - - (8,650,598) (285,066,388) (310,300,014) (87,812,013) (26,301,836) (25,389,986) - (743,520,835) 
มูลค่าตามบญัชี สุทธิ 698,923,644 - 87,674,351 253,335,589 1,182,591,615 22,423,461 14,292,162 38,810,302 284,698,206 2,582,749,330 
 

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี สุทธิ 698,923,644 - 87,674,351  253,335,589  1,182,591,615  22,423,461 14,292,162  38,810,302   284,698,206  2,582,749,330  
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย          
การบญัชีเกี่ยวกบัสญัญาเช่า (หมายเหตุ 5) - - 1,045,439  2,771,118 - - - - 3,816,557 
ซื้อสินทรัพย ์ - 15,779,340  - 8,334,398  2,527,224  1,472,993  1,263,025  11,854,033   112,965,501  154,196,514  
ส่วนเกิน(ขาดทุน) จากการประเมินราคาที่ดิน สุทธิ (2,877,557) - - - - - - - -  (2,877,557) 
ขายสินทรัพย ์สุทธิ  - - - -  (143,143)  (845,003)  (829,390)  (1,967,746) -  (3,785,282) 
ตดัจาํหน่าย สุทธิ - - -  (396,660) - - -  (225,720) - (622,380) 
โอนเขา้ (ออก) สินทรัพย ์สุทธิ - - 2,893,878  108,000  2,654,270   -   -   -   (5,656,148)  -  
ปรับปรุง - - - - - - - - (1,698,438) (1,698,438) 
ค่าเสื่อมราคา  -  (262,989)  (5,649,326)  (10,651,044)  (76,867,907) (4,983,600)  (3,211,863)  (5,519,416)  -   (107,146,145) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี สุทธิ 696,046,087 15,516,351 84,918,903  251,775,722  1,113,533,177  18,067,851  11,513,934  42,951,453   390,309,121  2,624,632,599  
           

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563           
ราคาทุน  416,309,421    15,779,340  99,218,827  547,759,930  1,501,579,882  68,228,005     27,935,563     72,656,011   390,309,121  3,139,776,101  
มูลค่ายตุิธรรม  279,736,666   -   -   -   -   -   -   -   -  279,736,665  
หกั   ค่าเสื่อมราคาสะสม -  (262,989)  (14,299,924) (295,984,208)    (388,046,705)   (50,160,154)  (16,421,629)  (29,704,558) -  (794,880,167) 
มูลค่าตามบญัชี สุทธิ  696,046,087    15,516,351  84,918,903  251,775,722    1,113,533,177      18,067,851     11,513,934     42,951,453   390,309,121  2,624,632,599  
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
 

ทีด่นิ อาคาร เครื่องจักร 
อุปกรณ์และ 

เครื่องมอืเครื่องใช้ 
เครื่องตกแต่งและ
ติดตั้งสํานักงาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์ 
ระหว่างก่อสร้าง รวม 

         

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2562         

ราคาทุน 234,963,422 314,123,225 489,455,996 108,226,242 36,417,361 43,301,026 1,834,497 1,228,321,769 
มูลค่ายตุิธรรม 267,516,478 - - - - - - 267,516,478 
หกั   ค่าเสื่อมราคาสะสม - (233,890,878) (214,713,774) (87,180,167) (24,222,592) (23,551,022) - (583,558,433) 

มูลค่าตามบญัชี สุทธิ 502,479,900 80,232,347 274,742,222 21,046,075 12,194,769 19,750,004 1,834,497 912,279,814 
         

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563         

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี สุทธิ 502,479,900 80,232,347 274,742,222 21,046,075 12,194,769 19,750,004 1,834,497 912,279,814 
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย         
การบญัชีเกี่ยวกบัสญัญาเช่า (หมายเหตุ 5) - - 2,771,118 - - - - 2,771,118 
ซื้อสินทรัพย ์ - 8,134,398 2,243,717 1,345,962 1,257,829 7,635,533 3,672,225 24,289,664 
ขายสินทรัพย ์สุทธิ - - (143,143) (845,003) (829,390) (1,417,030) - (3,234,565) 
โอนเขา้ (ออก) สินทรัพย ์สุทธิ - - 2,654,269 - - - (2,654,269) - 
ค่าเสื่อมราคา - (5,354,496) (25,669,131) (4,650,338) (2,485,315) (3,725,620) - (41,884,900) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี สุทธิ 502,479,900 83,012,249 256,599,052 16,896,696 10,137,893 22,242,887 2,852,453 894,221,130 
         

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563         
ราคาทุน 234,963,422 322,257,623 497,860,742 66,091,742 23,753,729 48,655,249 2,852,453 1,196,434,960 
มูลค่ายตุิธรรม 267,516,478 - - - - - - 267,516,478 
หกั   ค่าเสื่อมราคาสะสม - (239,245,374) (241,261,690) (49,195,046) (13,615,836) (26,412,362) - (569,730,308) 

มูลค่าตามบญัชี สุทธิ 502,479,900 83,012,249 256,599,052 16,896,696 10,137,893 22,242,887 2,852,453 894,221,130 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัร ในงบการเงินรวมราคาตามบญัชี จาํนวน 1,705.12 ลา้นบาท 
(พ.ศ. 2562: 1,628.47 ลา้นบาท) และในงบการเงินเฉพาะบริษทัราคาตามบญัชี จาํนว 502.18 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562: 387.33 
ลา้นบาท) นําไปเป็นหลกัประกันหุ้นกู้ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 23 รวมถึงเงินกู้ยืมกับธนาคารพาณิชย ์
แห่งหน่ึงตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19 และขอ้ 23 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 อาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ราคาทุน 398.90 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562: 456.44 ลา้นบาท) ใน
งบการเงินรวม และราคาทุน  364.38 ล้านบาท  (พ.ศ. 2562: 422.02 ล้านบาท) ในงบการเงินเฉพาะบริษัทได้ตัด 
ค่าเส่ือมราคาเตม็จาํนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู ่ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษทัมีสิทธิการใชภ้ายใตส้ัญญาเช่า ซ่ึงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ในราคาทุน จาํนวน 236.53 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562: 220.00 ลา้นบาท) ในงบการเงินรวม และราคาทุน 198.18 ลา้นบาท 
(พ.ศ. 2562: 193.55 ลา้นบาท) ในงบการเงินเฉพาะบริษทั  
 
ค่าใช้จ่ายสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เก่ียวกับสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนมี
ดงัต่อไปน้ี 
 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

   

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 19,495,498 14,024,308 
ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า 7,245,577 3,754,028 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าระยะสั้น 368,946 8,516 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า 1,521,684 1,496,484 
  รวม 28,631,705 19,283,336 
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กลุ่มบริษทัไดว้่าจา้งบริษทั สยาม แอพเพรสซัล แอนด์ เซอร์วิส จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัประเมินราคาสินทรัพยอิ์สระ 
ทาํการประเมินราคาท่ีดินใหม่ ซ่ึงบริษทัประเมินราคาไดใ้ชว้ิธีการประเมินราคาแบบวิธีเปรียบเทียบตลาด (Market 
Approach) ซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บรู้ขาดทุนจากการตีราคาท่ีดิน จาํนวน 2.98 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนรวม สาํหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 
มูลค่ายุตธิรรมของทีด่นิ ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสินทรัพย์ มดีงันี ้
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 มูลค่ายติุธรรม ผลของภาษีเงินได ้  
 ของท่ีดิน รอตดับญัชี สุทธิ 

    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 282,614,223 (56,522,845) 226,091,378 
เพ่ิมระหวา่งปี - ส่วนเกินทุน 100,762 (20,152) 80,610 
 282,714,985 (56,542,997) 226,171,988 
ลดลงระหวา่งปี - ขาดทุนจากการตีราคา (2,978,319) - (2,978,319) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 279,736,666 (56,542,997) 223,193,669 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 ส่วนเกินทุนจากการ ผลของภาษีเงินได ้  
 ตีราคาสินทรัพย ์ รอตดับญัชี สุทธิ 

    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 267,516,478 (53,503,295) 214,013,183 
เพ่ิมระหวา่งปี - - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 267,516,478 (53,503,295) 214,013,183 
 

 
17. ทีด่นิทีไ่ม่ได้ใช้ดาํเนินงาน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชด้าํเนินงานจาํนวนเงิน 43.22 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562: จาํนวนเงิน 43.22 ลา้นบาท) 
บริษทัย่อยทางออ้ม - บริษทั บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จาํกดั ไดน้ําท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชด้าํเนินงานเป็นหลกัประกนัสินเช่ือกบั
สถาบนัการเงิน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 21 และ 25 
 



บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563                              
 

หน้า 75 

18. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน - โปรแกรมคอมพวิเตอร์ สุทธิ 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
   

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2562   
ราคาทุน 14,267,341 14,196,341 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (2,155,905) (2,110,786) 
มูลค่าตามบญัชี สุทธิ 12,111,436 12,085,555 

   

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563   
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี สุทธิ 12,111,436 12,085,555 
ค่าตดัจาํหน่าย (1,515,840) (1,512,739) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี สุทธิ 10,595,596 10,572,816 

   

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2562   
ราคาทุน 13,360,091 13,289,091 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (2,764,495) (2,716,275) 
มูลค่าตามบญัชี สุทธิ 10,595,596 10,572,816 

 

19. สิทธิในการดาํเนินการผลติและจําหน่ายไฟฟ้า สุทธิ 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

   

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2562   
ราคาทุน 67,112,870 - 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (7,550,964) - 
มูลค่าตามบญัชี สุทธิ 59,561,906 - 

   

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563   
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี สุทธิ 59,561,906 - 
ค่าตดัจาํหน่าย (4,474,191) - 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี สุทธิ 55,087,715 - 

   

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563   
ราคาทุน 67,112,870 - 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (12,025,155) - 
มูลค่าตามบญัชี สุทธิ 55,087,715 - 
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20. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

ภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ท่ีจ่าย 692,848 548,721 - - 
เงินมดัจาํ 3,679,750 3,705,250 261,850 257,350 
อ่ืน ๆ - 439,874 - - 

รวม 4,372,598 4,693,845 261,850 257,350 
 

21. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน     
-  เงินกูย้มืระยะสั้น  48,000,000 - - - 
-  ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 100,000,000 129,000,000 100,000,000 80,000,000 
-  ทรัสตรี์ซีท  65,816,003 81,010,975 65,816,003 81,010,975 
-  เงินกูย้มืระยะสั้นตามสัญญาขายลดหน้ี  

(หมายเหตุ 7) 84,333,658 101,186,144 84,333,658 101,186,144 
รวม 298,149,661 311,197,119 250,149,661 262,197,119 
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ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัมีรายละเอียดเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดงันี้ 
 

งบการเงนิรวม 
 (หน่วย : ล้านบาท)   
 วงเงนิ ใช้ไป   

ประเภทเงนิกู้ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 อตัราดอกเบีย้ เงือ่นไขการชําระ 
       

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 60.00 81.00 - - ร้อยละ 7.28-7.38  ต่อปี 
(ร้อยละ 7.28-7.38 ต่อปี) 

ชาํระดอกเบี้ยทุกเดือน 

       
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 

728.00 660.00 

100.00 129.00 
MOR – 2.00% ต่อปี 
(MOR – 2.00% ต่อปี) 

ชาํระดอกเบี้ยทุกเดือนและเงินตน้จะครบกาํหนดชาํระภายใน 1-3 เดือน  
นบัจากวนัที่ในตัว๋สัญญาใชเ้งิน 

     
เงินกูย้มืระยะสั้นและ 
ทรัสตร์ีซีท 

113.82 81.01 
ร้อยละ 4.07 - 5.43 ต่อปี  
(ร้อยละ 4.07-5.43 ต่อปี) 

ชาํระดอกเบี้ยทุกเดือนและเงินตน้จะครบกาํหนดชาํระภายใน 6 เดือน  
นบัจากวนัที่ไดร้ับเงินกู ้

       
เงินกูย้มืตามสัญญาขาย 
ลดหนี้กบัสถาบนัการเงิน* 

300.00 360.00 84.33 101.19 MRR - 2.125% ต่อปี 
(MRR - 2.125% ต่อปี) 

--- 
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งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 (หน่วย : ล้านบาท)   

 วงเงนิ ใช้ไป   
ประเภทเงนิกู้ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 อตัราดอกเบีย้ เงือ่นไขการชําระ 

       
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 60.00 60.00 - - ร้อยละ 7.28-7.38   ต่อปี 

(ร้อยละ 7.28-7.38 ต่อปี) 
ชาํระดอกเบี้ยทุกเดือน 

       
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 

660.00 620.00 

100.00 80.00 
MOR – 2.00% ต่อปี 
(MOR -2.00% ต่อปี) 

ชาํระดอกเบี้ยทุกเดือนและเงินตน้จะครบกาํหนดชาํระภายใน 1-3 เดือน  
นบัจากวนัที่ในตัว๋สัญญาใชเ้งิน 

     
เงินกูย้มืระยะสั้นและ 
ทรัสตร์ีซีท 

65.82 81.01 
ร้อยละ 4.07 – 5.43 ต่อปี  
(ร้อยละ 4.07 – 5.43 ต่อปี) 

ชาํระดอกเบี้ยทุกเดือนและเงินตน้จะครบกาํหนดชาํระภายใน 6 เดือน   
นบัจากวนัที่ไดร้ับเงินกู ้

       
เงินกูย้มืตามสัญญาขาย 
ลดหนี้กบัสถาบนัการเงิน* 

300.00 360.00 84.33 101.19 MRR - 2.125% ต่อปี 
(MRR - 2.125% ต่อปี) 

--- 

 
*เงินกูย้มืตามสัญญาขายโอนสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้การคา้ บริษทัไดท้าํการขายสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้การคา้ซึ่งเป็น “แบบมีสิทธิเรียกร้องความเสียหาย” กบัทางบริษทัไดใ้หแ้ก่ธนาคารพาณิชย์
แห่งหนึ่ง ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 
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หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 
 

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรบางส่วนของบริษทัและท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน
ของบริษทัย่อย ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 และขอ้ 15 บวกด้วยผลประโยชน์จากการประกันอคัคีภยั
ทรัพยสิ์นดงักล่าว เงินฝากประจาํหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 และกรรมการของบริษทัและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
และผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยร่วมกนัคํ้าประกนั รวมทั้งหา้มนาํเคร่ืองจกัรของบริษทัไปก่อภาระผกูพนัใดๆ 

 

22. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
เจ้าหนีก้ารค้า     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 8) 17,689,594 10,192,330 - - 
บริษทัอ่ืน 245,358,939 193,121,364 240,722,796 188,880,726 
รวม 263,048,533 203,313,694 240,722,796 188,880,726 

เจ้าหนีอ้ืน่     
บุคคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 8) 49,254,267 37,064,318 193,755 186,679 
บริษทัอ่ืน 18,828,008 26,299,481 18,401,105 25,743,003 
ค่านายหนา้คา้งจ่ายบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

(หมายเหตุ 8) 4,630,794 5,954,596 4,630,794 5,954,596 
ค่านายหนา้คา้งจ่าย 3,765,940 3,115,057 3,765,940 3,115,057 
เงินทดรองรับ - บริษทัอ่ืน 40,640 43,378 - - 
เงินทดรองรับ - บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

(หมายเหตุ 8) 200,000 - 200,000 - 
โบนสัและเงินเดือนคา้งจ่าย 30,389,349 6,173,033 29,606,157 4,719,468 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

(หมายเหตุ 8) 1,292,984 5,564,527 - - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - บริษทัอ่ืน 15,604,708 15,534,243 5,827,986 5,845,089 
เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้ 3,650,432 6,052,255 40,431 2,352,255 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 4,812,504 6,050,644 4,379,175 5,443,600 
รวม 132,469,626 111,851,532 67,045,343 53,359,747 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 395,518,159 315,165,226 307,768,139 242,240,473 
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23. หุ้นกู้ 
 

รายละเอียดหุน้กู ้สุทธิ ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั มีดงัน้ี 
 

     (หน่วย: บาท) 
      มูลค่าตามบญัชี 
 วนัทีค่รบกาํหนด จํานวน มูลค่าตราไว้  กาํหนดชําระ   

คร้ังที ่ ไถ่ถอน หน่วย ต่อหน่วย อตัราดอกเบีย้ ดอกเบีย้ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
  (หน่วย) (บาท) (ร้อยละต่อปี)  

1/2561 ขยายระยะเวลาครบกาํหนด
ไถ่ถอนภายในวนัท่ี 23 
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

235,970(พ.
ศ. 2562 : 
337,100) 1,000 

6.75  
(พ.ศ. 2562 : 5.75) ทุกไตรมาส 235,970,000 337,100,000 

2/2561 ทั้งจาํนวนในวนัท่ี 1 
กนัยายน พ.ศ. 2563 

-  
(พ.ศ. 2562 
: 294,300) 1,000 5.80 ทุกไตรมาส - 294,300,000 

1/2563 ทั้งจาํนวนในวนัท่ี 23 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 280,000 1,000 6.50 ทุกไตรมาส 280,000,000 - 

รวม    515,970,000 631,400,000 
หกั: ค่าธรรมเนียมการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย  (3,762,740) - 
  512,207,260 631,400,000 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  ( (512,207,260) (631,400,000) 
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - - 

 

หุ้นกูด้งักล่าว เป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั หรือมีหลกัประกนับางส่วน ซ่ึงภายใต้
รายละเอียดของหุ้นกูท่ี้ออกมาแลว้นั้น บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขสําคญับางประการ เช่น การดาํรงสัดส่วนหน้ีสินทาง
การเงินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ในอตัราส่วนไม่เกิน 3:1 เป็นตน้  

 

รายการเคล่ือนไหวของหุน้กู ้สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มีดงัน้ี 
 

  (หน่วย: บาท) 
  งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563  631,400,000 
บวก เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี  280,000,000 

 ค่าธรรมเนียมการออกหุน้กูต้ดัจ่าย  1,530,411 
หกั   จ่ายชาํระคืนระหวา่งปี  (395,430,000) 

 ค่าธรรมเนียมการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย - เพ่ิมข้ึน  (5,293,151) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  512,207,260 
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เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกู ้คร้ังท่ี 1/2563 มีมติอนุมติัการแกไ้ขระยะเวลาและขอ้กาํหนดขยาย
ระยะเวลาสาํหรับหุน้กูข้องบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 ท่ีจะครบกาํหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 (CWT205A) โดย 
 

1) ผูถื้อหุ้นกูด้งักล่าวอนุมติัให้ขยายระยะเวลาครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกูอ้อกไปอีก 1 ปี จากเดิมวนัท่ี 23 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2563 เป็นวนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  

2) อนุมัติการชาํระคืนเงินต้นให้แก่ผูถื้อหุ้นกู้บางส่วน ในจาํนวนร้อยละ 30 ของมูลค่าหุ้นกู้คงค้างพร้อมด้วย
ดอกเบ้ียงวดวนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

3) อนุมติัเสนอปรับเพ่ิมอตัราดอกเบ้ียตั้งแต่วนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 จากเดิมอตัราร้อยละ 5.75 ต่อปี เป็นอตัรา
ร้อยละ 6.75 ต่อปี   

4) อนุมติัเพ่ิมเติมใหผู้อ้อกหุน้กูมี้สิทธิในการไถ่ถอนหุน้กูก่้อนวนัครบกาํหนดไถ่ถอน 
 

เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 บริษทัไดอ้อกจาํหน่ายหุ้นกู ้ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ และมีหลกัประกนั
บางส่วน คร้ังท่ี 1/2563 ในมูลค่าเสนอขายรวม 280 ลา้นบาท (หุน้กู ้280,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท) โดย
มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 6.50 ต่อปี กาํหนดไถ่ถอนเงินตน้ทั้งจาํนวนในวนัท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  
 

หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 
 

ท่ีดินของบริษทัยอ่ย ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16 
 

24. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า สุทธิ 
 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

     

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 227,113,808 168,122,140 129,907,874 147,243,099 
หกั  ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (35,981,056) (13,919,213) (10,073,104) (11,051,982) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 191,132,752 154,202,927 119,834,770 136,191,117 
หกั  ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (70,381,207) (48,965,153) (43,198,011) (39,515,730) 
   สุทธิ 120,751,545 105,237,774 76,636,759 96,675,387 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 หน้ีสินตามสัญญาเช่าจาํนวน 191.13 ลา้นบาท และ 119.83 ลา้นบาท ตามลาํดบั ใน 
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษทั ตามลาํดับ เป็นหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัรและ
ยานพาหนะ จาํนวน 42 สัญญา มีระยะเวลา 24 - 60 งวด โดยมีกาํหนดจ่ายชาํระงวดละประมาณ 3,734 บาท ถึง 
2,143,589 บาท 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 หน้ีสินตามสัญญาเช่าจาํนวน 154.20 ลา้นบาท และ 136.19 ลา้นบาท ตามลาํดบั ใน
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษทั ตามลาํดับ เป็นหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัรและ
ยานพาหนะ จาํนวน 34 สัญญา มีระยะเวลา 36 - 60 งวด โดยมีกาํหนดจ่ายชาํระงวดละประมาณ 14,294 บาท ถึง 
787,452 บาท 
 

กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสัญญาเช่าดงัน้ี 
 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงนิรวม 
 31 ธันวาม พ.ศ. 2563 
 ไม่เกนิ 1 ปี 1 - 5 ปี เกนิกว่า 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน ตาม
สัญญาเช่า 79,768,173 116,553,595 30,792,040 227,113,808 

ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่ารอการตดับญัชี (8,839,583) (11,306,225) (15,835,248) (35,981,056) 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน
ตามสัญญาเช่า 70,928,590 105,247,370 14,956,792 191,132,752 

 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงนิรวม 
 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 ไม่เกนิ 1 ปี 1 - 5 ปี เกนิกว่า 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน 
ตามสัญญาเช่า 55,420,653 112,702,487 - 168,122,140 

ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่ารอการตดับญัชี                         (6,455,500) (7,464,713) - (13,919,213) 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน
ตามสัญญาเช่า 48,965,153 105,237,774 - 154,202,927 

 
 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 ไม่เกนิ 1 ปี 1 - 5 ปี เกนิกว่า 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน 
ตามสัญญาเช่า 47,540,635 82,367,239 - 129,907,874 

ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่ารอการตดับญัชี                         (4,342,624) (5,730,480) - (10,073,104) 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน
ตามสัญญาเช่า 43,198,011 76,636,759 - 119,834,770 
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 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 ไม่เกนิ 1 ปี 1 - 5 ปี เกนิกว่า 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตาม
สัญญาเช่า 44,778,487 102,464,612 - 147,243,099 

ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่ารอการตดับญัชี                         (5,262,757) (5,789,225) - (11,051,982) 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน
ตามสัญญาเช่า 39,515,730 96,675,387 - 136,191,117 

 
25. เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ สุทธิ 

 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

วงเงนิสินเช่ือเงินกู้ยมืระยะยาว     
วงเงิน 100.00 ลา้นบาท 23,200,419 58,033,575 23,200,419 58,033,575 
วงเงิน 200.00 ลา้นบาท 142,150,000 160,270,000 - - 
วงเงิน 500.00 ลา้นบาท 344,600,000 406,600,000 - - 
วงเงิน 57.15 ลา้นบาท 36,878,000 45,566,000 - - 

รวม 546,828,419 670,469,575 23,200,419 58,033,575 
หกั ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดับญัชี (4,492,403) (5,302,015) - - 

เงินกูย้มืระยะยาว 542,336,016 665,167,560 23,200,419 58,033,575 
หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (112,008,419) (123,372,337) (23,200,419) (34,564,337) 

สุทธิ 430,327,597 541,795,223 - 23,469,238 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 665,167,560 58,033,575 
จ่ายชาํระระหวา่งปี (123,641,156) (34,833,156) 
ตดัจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 809,612 - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 542,336,016 23,200,419 
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รายละเอียดเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดงัน้ี 
 

 วงเงนิ 

ยอดคงเหลอื  
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2563 

ยอดคงเหลอื  
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562  

วงเงนิ (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) เงือ่นไขการชําระ 

1 100,000 
 

23,200 58,034 เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561 บริษทักบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงได้ตกลงทาํสัญญา
เงินกูร้ะยะยาวคิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR-2.75 ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 3.875 ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 4.275 ต่อปี) โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินต้นทุกเดือน ๆ ละ
อยา่งนอ้ย 2.97 ลา้นบาท เป็นระยะเวลา 36 งวด 

2 
 
 
 
 

200,000 
 
 
 
 

142,150 160,270 
 
 
 

เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ยกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงไดต้กลงทาํสัญญา
เงินกูร้ะยาว โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุกเดือน ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

งวดที ่ บาท 
1 – 131 1,510,000 ต่อเดือน 
132 เงินตน้คงเหลือทั้งจาํนวน 

  

โดยมีอตัราดอกเบ้ีย ดงัน้ี 
 

งวดที ่ ร้อยละต่อปี 
1 – 24 MLR ลบร้อยละ 0.75 
25 – 60 MLR ลบร้อยละ 0.50 

61 เป็นตน้ไป MLR 
   

3 500,000 344,600 406,600 เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 บริษทัย่อยกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงได้ตกลงทาํ
สัญญาเงินกูร้ะยาว คิดดอกเบ้ียในอตัรา THBFIX 6 บวกร้อยละ 3.5 ต่อปี  โดยมีกาํหนด
ชาํระคืนเงินตน้ทุกไตรมาส ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

งวดที ่ บาท 
1 – 2 16,700,000 ต่อไตรมาส 
3 – 6 15,000,000 ต่อไตรมาส 
7 – 14 15,500,000 ต่อไตรมาส 
15 – 18 16,500,000 ต่อไตรมาส 
19 – 30  16,700,000 ต่อไตรมาส 
31 เงินตน้คงเหลือทั้งจาํนวน 

  
 

4 57,150 36,878 45,566 เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 บริษทัย่อยกับสถาบันการเงินแห่งหน่ึงได้ตกลงทาํ
สญัญาเงินกูร้ะยาว คิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR  ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุกเดือน 
ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

งวดที ่ บาท 
1 – 78 724,000 ต่อเดือน 
79 เงินตน้คงเหลือทั้งจาํนวน 

  
 

  546,828 670,470  
 

ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาเงินกูย้ืมขา้งตน้ บริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการรักษาระดบัอตัราส่วน
หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ การจ่ายเงินปันผล การก่อหน้ีสินเพ่ิมข้ึน เป็นตน้ 
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หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 
 

เงินฝากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ยตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 หุ้นสามญัของบริษทัยอ่ยทางออ้ม ตามหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัและบริษทัยอ่ยและท่ีดินท่ีไม่ไดด้าํเนินงานของบริษทัยอ่ย
ทางออ้ม ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16 และ 17 รวมทั้งบริษทั และกรรมการของบริษทัร่วมกนัคํ้าประกนั  
 

26. หนีสิ้นหมุนเวยีนอืน่ 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

     

เจา้หน้ีกรมสรรพากร 2,731,045 4,289,346 2,682,889 3,828,779 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 1,443,795 1,671,022 987,226 1,042,615 
ภาษีขายรอเรียกเกบ็ 1,637,127 1,859,046 34,303 - 
อ่ืน ๆ  5,296,767 7,656,222 4,355,389 6,742,341 

รวม 11,108,734 15,475,636 8,059,807 11,613,735 
 

27. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานระยะยาว 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

   

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 41,693,197 29,484,068 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานจากการเลิกจา้งหรือเกษียณอาย ุ 3,586,858 7,444,951 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 676,862 553,354 
(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (951,184) 11,717,848 
จ่ายชาํระผลประโยชน์พนกังานระหวา่งปี (5,581,269) (7,507,024) 
รวม 39,424,464 41,693,197 
หกั: หน้ีสินผลประโยชน์พนกังานท่ีจะถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี - (9,449,773) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี  39,424,464 32,243,424 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

   

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 40,818,812 26,258,019 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานจากการเลิกจา้งหรือเกษียณอาย ุ 3,195,206 9,796,568 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 650,726 529,992 
(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (866,920) 11,741,257 
จ่ายชาํระผลประโยชน์พนกังานระหวา่งปี (5,581,269) (7,507,024) 
รวม 38,216,555 40,818,812 
หกั: หน้ีสินผลประโยชน์พนกังานท่ีจะถึงกาํหนดใน 1 ปี - (9,449,773) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 38,216,555 31,369,039 
 

รายการเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานจากการเลิกจา้งหรือเกษียณอาย ุ 3,586,858 7,444,951 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 676,862 553,354 
(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (951,184) 11,717,848 
รวม 3,312,536 19,716,153 

  

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานจากการเลิกจา้งหรือเกษียณอาย ุ 3,195,206 9,796,568 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 650,726 529,992 
(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (866,920) 11,741,257 
รวม 2,979,012 22,067,817 
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ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีสาํคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  
 

 งบการเงนิรวม 
 พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
 สําหรับพนักงาน 

รายเดอืน 
สําหรับพนักงาน

รายวนั 
สําหรับพนักงาน 

รายเดอืน 
สําหรับพนักงาน

รายวนั 
     

อตัราคิดลด   1.09% - 1.81% 1.17% 1.47%-1.80% 1.51% 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 3.37% 2.69% 2.26%-3.32% 2.70% 
อตัราการลาออก 0%-44% 0%-49% 0%-42% 0%-52% 

 

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 สําหรับพนักงาน 

รายเดอืน 
สําหรับพนักงาน

รายวนั 
สําหรับพนักงาน 

รายเดอืน 
สําหรับพนักงาน

รายวนั 
     

อตัราคิดลด   1.09% 1.17% 1.47% 1.51% 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 3.37% 2.69% 3.32% 2.70% 
อตัราการลาออก 0%-44% 0%-49% 0%-38% 0%-52% 
 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 
 ผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานทีก่าํหนดไว้ 

  
การเปลีย่นแปลง 

การเพิม่ขึน้ 
ของข้อสมมต ิ

การลดลง 
ของข้อสมมต ิ

 ในข้อสมมต ิ 2563 2562 2563 2562 
      

อตัราคิดลด ร้อยละ 0.50% ลดลง 2.75% ลดลง 2.81% เพิ่มข้ึน 2.91% เพิ่มข้ึน 2.98% 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนท่ีคาดไว ้ ร้อยละ 0.50% เพิ่มข้ึน 2.84% เพิ่มข้ึน 2.90% ลดลง 2.71% ลดลง 2.78% 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน  

(ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ 
ร้อยละ 0.50% ลดลง 2.96% ลดลง 3.04% เพิ่มข้ึน 3.12% เพิ่มข้ึน 3.20% 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานทีก่าํหนดไว้ 

  
การเปลีย่นแปลง 

การเพิม่ขึน้ 
ของข้อสมมต ิ

การลดลง 
ของข้อสมมต ิ

 ในข้อสมมต ิ 2563 2562 2563 2562 
      
อตัราคิดลด ร้อยละ 0.50% ลดลง 2.71% ลดลง 2.77% เพิ่มข้ึน 2.86% เพิ่มข้ึน 2.92% 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนท่ีคาดไว ้ ร้อยละ 0.50% เพิ่มข้ึน 2.79% เพิ่มข้ึน 2.86% ลดลง 2.67% ลดลง 2.74% 
อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน  

(ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ 
ร้อยละ 0.50% ลดลง 2.90% ลดลง 2.98% เพิ่มข้ึน 3.05% เพิ่มข้ึน 3.14% 
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28. รายได้อืน่ 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

รายไดค้่าบริหารจดัการ 1,055,599 2,039,737 2,855,599 3,839,737 
ดอกเบ้ียรับ 1,139,694 1,432,657 47,159,500 52,298,295 
เงินปันผลรับ 103,300 66,400 92,500 55,600 
รายไดค้่าเช่า 4,270,212 5,211,383 4,270,212 5,211,383 
รายไดบ้ริการอ่ืน 14,218,096 21,948,028 14,218,096 21,948,028 
อ่ืน ๆ  15,503,017 7,169,942 10,713,873 5,612,349 

รวม 36,289,918 37,868,147 79,309,780 88,965,392 
 

29. ทุนเรือนหุ้นและสํารองตามกฎหมาย 
 

29.1 ทุนเรือนหุ้น 
 

เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2563 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติั ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 

- อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนโดยการตดัหุ้นสามญั จาํนวน 61,904,796 หุ้น จากเดิมทุนจดทะเบียน จาํนวน 692.01 
ลา้นบาท (692,007,924 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียน จาํนวน 630.10 ลา้นบาท (630,103,128 หุน้มูลค่า
หุ้นละ 1 บาท) โดยการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนคงเหลือจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไป 
(General Mandate) เพ่ือเสนอขายใหก้บับุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) จาํนวน 61,904,796 หุน้ ซ่ึงหุน้ดงักล่าว
ส้ินสุดระยะเวลาในการเสนอขายแลว้ 

 

- เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จากทุนจดทะเบียนเดิม จาํนวน 630.10 ลา้นบาท (630,103,128 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จาํนวน 798.13 ลา้นบาท (798,130,629 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนจาํนวน 168,027,501 หุ้น มูลค่าหุ้นหุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือรองรับการเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General 
Mandate) จาํนวน 105,017,188 หุ้นและเพ่ือรองรับการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนของบริษทั คร้ังท่ี 5 (CWT-W5) จาํนวน 63,010,313 หน่วย โดยไดจ้ดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษทัมหาชนจาํกดั 
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563  

 

29.2 สํารองตามกฎหมาย 
 

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัจะตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไว ้
เป็นทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า 
ทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเป็น     
เงินปันผลได ้ 
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30. ใบสําคญัแสดงสิทธิ 
 

ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ไดอ้นุมติัให้บริษทัออกใบสําคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 5 (CWT-W5) ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ในอตัราส่วนหุน้สามญั 10 
หุ้นต่อ 1 หน่วย จาํนวน 63,010,313 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งน้ี ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บใบสําคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 5 (CWT-W5) เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้
เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดของใบสาํคญัแสดงสิทธิดงัน้ี 

 

อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยการซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้  
ราคาใชสิ้ทธิต่อหุน้ : 3.50 บาท ต่อหุน้ 
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : เร่ิมการใชสิ้ทธิคร้ังแรกวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 และคร้ังสุดทา้ยในวนัท่ี 29 กนัยายน 

พ.ศ. 2566) 
อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ :  3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ (วนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 2566) 

 

31. ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้  
 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 31,036,530 32,538,091 28,346,560 29,367,352 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ     
เกิดผลแตกต่างชัว่คราวและกลบัรายการ - - - - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงในงบกาํไรขาดทุน 31,036,530 32,538,091 28,346,560 29,367,352 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษทัมีผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้และไม่ไดน้าํไปรวมในการคาํนวณสินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ือรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินเป็นจาํนวน 160.23 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562: 101.09 ลา้นบาท) 
เน่ืองจากกลุ่มบริษทัพิจารณาวา่ยงัมีความไม่แน่นอนท่ีบริษทัยอ่ยจะมีกาํไรท่ีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีจากรายการ
ดงักล่าวในอนาคต  
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32. กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 บริษทัคาํนวณกาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานโดยการหารกาํไร
สุทธิสาํหรับปีดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัดงัน้ี 

 

 สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 กาํไรสุทธิสําหรับปี จํานวนหุ้น กาํไรต่อหุ้นสําหรับปี 
 
 

งบการเงนิ
รวม 

งบการเงนิ
เฉพาะบริษทั 

สามญัถัวเฉลีย่
ถ่วงนํา้หนัก 

งบการเงนิ
รวม 

งบการเงนิ
เฉพาะบริษทั 

 บาท บาท หุ้น บาท บาท 
      

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน       
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 117,031,191 116,607,303 630,103,128 0.19 0.19 

 
 

 

 สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 กาํไรสุทธิสําหรับปี จํานวนหุ้น กาํไรต่อหุ้นสําหรับปี 
 งบการเงนิ

รวม 
งบการเงนิ
เฉพาะบริษทั 

สามญัถัวเฉลีย่
ถ่วงนํา้หนัก 

งบการเงนิ
รวม 

งบการเงนิ
เฉพาะบริษทั 

 บาท บาท หุ้น บาท บาท 
      

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน       
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 105,261,963 116,621,148 629,647,709 0.17 0.19   

 

33. ส่วนงานดาํเนินงาน 
 
ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน
ได้รับและสอบทานอย่างสมํ่ าเสมอเพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผล 
การดาํเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทัคือกรรมการผูมี้อาํนาจ 
 
เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยงานธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละ
บริการ กลุ่มบริษัทมีส่วนงานท่ีรายงานทั้ งส้ิน 6 ส่วนงาน คือ ฟอกหนัง ผลิตเบาะรถยนต์ ผลิตของเล่นสุนัข ผลิต
เฟอร์นิเจอร์ กลุ่มพลงังาน และกลุ่มออกแบบและจดัจาํหน่ายเรือและรถโดยสารขนาดเลก็ท่ีผลิตดว้ยอลมิูเนียม 
 
ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพ่ือวตัถุประสงค์ในการตดัสินใจ
เก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน  กลุ่มบริษทัประเมินผลการปฏิบติังานโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ี
ใช้ในการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทบริหารงานด้านการจัดหาเงิน 
กิจกรรมบริหารและภาษีเงินไดข้องทั้งกลุ่มบริษทั ดงันั้น จึงไม่มีการปันส่วนใหแ้ต่ละส่วนงานดาํเนินงาน 
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ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานสาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 เป็นดงันี้ 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 
  

ฟอกหนัง เบาะรถยนต์ 
 

ของเล่นสุนัข 
 

เฟอร์นิเจอร์ 
กลุ่มพลงังาน 
จําหน่ายไฟฟ้า 

เรือและรถโดยสาร 
ขนาดเลก็ รวม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
               
รายไดจ้ากการขายและบริการ               
- จงัหวะการรับรู้รายได ้: เมื่อปฎิบตัิ
ตามภาระที่ตอ้งปฎิบตัิเสร็จสิ้น 104,622 177,284 945,216 1,194,836 97,411 146,608 47,224 27,753 340,239 343,698 31,405 119,200 1,566,117 2,009,379 

ตน้ทุนขายและบริการ (77,689) (112,199) (730,469) (993,157) (71,016) (116,472) (34,509) (24,272) (212,732) (218,594) (26,255) (102,899) (1,152,670) (1,567,593) 
กาํไรขั้นตน้ 26,933 65,085 214,747 201,679 26,395 30,136 12,715 3,481 127,507 125,104 5,150 16,301 413,447 441,786 
กาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 2,354 17,916 
ส่วนแบ่งกาํไรจากการลงทุนในบริษทัร่วม 154 4,358 
รายไดอ้ื่น 36,290 37,868 
ค่าใชจ้่ายในการขาย (57,213) (69,342) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (149,326) (174,984) 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร (19,941) (19,587) 
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย ์ (1,527) (151) 
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์ - (9,538) 
ขาดทุนจากการตีราคาที่ดิน (2,978) - 
ตน้ทุนทางการเงิน (92,118) (101,537) 
กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 129,142 126,789 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (31,036) (32,538) 

กาํไรสุทธิสาํหรับปี 98,106 94,251 
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ลูกค้ารายใหญ่ 
 

รายไดจ้ากลกูคา้สามรายจากส่วนงานฟอกหนงัผลิตเบาะรถยนต ์และผลิต และจาํหน่ายไฟฟ้า เป็นจาํนวนเงินประมาณ 
1,123 ลา้นบาท จากรายไดข้องกลุ่มบริษทั (พ.ศ. 2562: จาํนวนสามราย เป็นจาํนวนเงินประมาณ 1,430 ลา้นบาท) 
 

34. ประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 

34.1 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมติัให้บริษทัยอ่ยทางออ้ม - บริษทั บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จาํกดั ไดรั้บสิทธิประโยชน์
หลายประการในฐานะผูไ้ด้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เพ่ือผลิต
พลงังานไฟฟ้า หรือ พลงังานไฟฟ้าและไอนํ้ าจากพลงังานหมุนเวียน ยกเวน้ขยะ หรือ เช้ือเพลิงจากขยะ ตามบตัรส่งเสริม
การลงทุนเลขท่ี 59-1341-1-00-1-0 ลงวนัท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงพอสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 
 
(ก) ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้และภาษีสาํหรับเคร่ืองจกัรท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(ข) ให้ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมมี

กาํหนดเวลาแปดปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 
 
เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัยอ่ยดงักล่าวจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดตามท่ี
ระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 

 

34.2 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมติัให้บริษทัย่อยทางออ้ม - บริษทั กรีน เพาเวอร์ 2 จาํกดั ไดรั้บสิทธิประโยชน์
หลายประการในฐานะผูไ้ดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เพ่ือผลิตไฟฟ้า
จากช้ือเพลิงชีวมวล หรือ พลงังานไฟฟ้าและไอนํ้ าจากพลงังานหมุนเวียน ยกเวน้ขยะ หรือ เช้ือเพลิงจากขยะ ตามบตัร
ส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 60-0697-1-00-1-0 ลงวนัท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ซ่ึงพอสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 
 
(ก) ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้และภาษีสาํหรับเคร่ืองจกัรท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(ข) ให้ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมมี

กาํหนดเวลาแปดปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 
 
เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัยอ่ยดงักล่าวจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดตามท่ี
ระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 
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35. ตราสารอนุพนัธ์ 
 

กลุ่มบริษัทได้ใช้ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน (สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย) เพ่ือป้องกันความเส่ียงดังกล่าว  
จากอตัราดอกเบ้ีย ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัมิไดน้าํการบญัชีป้องกนัความเส่ียงมาถึงปฏิบติักบัรายการดงักล่าว การเปล่ียนแปลง
ในมลูค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์น้ีจะถกูรับรู้ผา่นงบกาํไรหรือขาดทุน 
 

มูลค่ายติุธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนดอกเบ้ียคาํนวณดว้ยขอ้มูลระดบั 2 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มูลค่ายติุธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม 

 
บาท 

หนีสิ้น  
หนีสิ้นตราสารอนุพนัธ์  

   สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 7,076,860 
 

36. เคร่ืองมอืทางการเงนิ 
 
36.1 วตัถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน  
 
 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ี

อ่ืน เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั เงินลงทุนในตราสารทุน สินทรัพยท์าง
การเงินอ่ืน เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินกูย้ืมระยะสั้ น
จากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั หน้ีสินตามสัญญาเช่า เงินกูย้มืระยะยาว หุน้กู ้และหน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัมีความ
เส่ียงทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียง ดงัน้ี 

 
 ความเส่ียงด้านเครดติ 
 
 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูย้ืม เงินฝากกบัธนาคารและ

สถาบนัการเงิน และเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืนๆ โดยจาํนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือคือ
มูลค่าตามบญัชีของลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน ท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 
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ลกูหนีก้ารค้า 
 
 กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงโดยใชน้โยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเช่ืออยา่งเหมาะสม จึงไม่คาดวา่จะ

เกิดผลขาดทุนทางการเงินท่ีมีสาระสําคญั นอกจากน้ี กลุ่มบริษัทมีการติดตามยอดคงคา้งของลูกหน้ีการคา้อย่าง
สมํ่าเสมอ 

  
กลุ่มบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตั้งสาํรองของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึนคาํนวณโดยพิจารณาจากอายุหน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระสาํหรับกลุ่มลูกคา้ท่ีมีรูปแบบของความ
เส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั โดยทัว่ไป กลุ่มบริษทัจะพิจารณาตดัจาํหน่ายลูกหน้ีการคา้ออกจากบญัชีเม่ือทางกลุ่ม
บริษทัคาดวา่จะเกบ็เงินไม่ได ้รวมทั้งมีการดาํเนินการตามกฎหมายในการตามมูลหน้ีรายดงักล่าว  

  
 เงินสดและเงินฝากธนาคาร  
 
 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นเครดิตของเงินสดและเงินฝากธนาคารไม่สูงมากนักเน่ืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคารท่ีมี

อนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงซ่ึงประเมินโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตระหวา่ง
ประเทศ  

 
 ความเส่ียงด้านตลาด 
 
 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นตลาด 2 ประเภท ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน และ ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
 

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น  
 
 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินคา้เป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
 การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียน 
  

กลุ่มบริษทัไม่มีผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษีอยา่งเป็นสาระสาํคญัจากการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นสกุล
เงินตราต่างประเทศ  
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กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 สินทรัพย์ หนีสิ้น สินทรัพย์ หนีสิ้น 

     
ดอลล่าร์สหรัฐ 828,446 3,462,064 339,230 2,543,753 
ยโูร - 43,845 19,903 75,559 
  
ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียน้ีเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดอนาคต ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผล 
การดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเน่ืองจากมีเงินฝากกบั
ธนาคาร เงินใหกู้ย้มืและกูย้มืกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร หุน้กู ้และเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ดงันั้นความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของกลุ่มบริษทัจึงอยู่ในระดบัตํ่า อย่างไรก็ตาม
กลุ่มบริษทัไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน (สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย) ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 35 เพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว ซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการบญัชีป้องกนัความเส่ียงสําหรับ
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียดงักล่าว  
 
ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  
 
กลุ่มบริษทัมีการติดตามความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการใช้เงินเบิกเกินบญัชี และเงินกูย้ืมระยะสั้ นจาก
สถาบนัการเงิน เงินกูย้ืมระยะยาว สัญญาเช่า หุ้นกู ้เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินประมาณร้อยละ 68 ท่ีจะครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีเม่ือเทียบกบัมูลค่าตามบญัชีทั้งหมดของ
หน้ีสินดงักล่าวท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวม (พ.ศ. 2562: ร้อยละ 66) (เฉพาะบริษทั : ร้อยละ 87, พ.ศ. 2562: ร้อยละ 86) 
กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินการกระจุกตวัของความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกูย้ืมเงินเพ่ือนาํไปชาํระหน้ีสินเดิมและไดข้อ้
สรุปวา่กลุ่มบริษทัมีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งของเงินทุนท่ีหลากหลายอยา่งเพียงพอ 
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36.2 มูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมอืทางการเงนิ 

 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทั
จึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

 กลุ่มบริษทัมีวธีิการและสมมติฐานท่ีใชใ้นการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดงัน้ี 
 

ก)     สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
  ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน เงินใหกู้ย้มื เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้ 
  และเจา้หน้ีอ่ืน หุน้กู ้และเงินกูย้มืแสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะ 
   การเงิน 

ข)  เงินลงทุนในตราสารทุนแสดงมูลค่ายติุธรรมตามราคาตลาด หรืออา้งอิงจากแบบจาํลองราคาท่ีไดรั้บการยอมรับ
โดยทัว่ไปในกรณีท่ีไม่มีราคาตลาด 

ค) เงินลงทุนในหน่วยลงทุนแสดงมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงคาํนวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีประกาศโดยบริษัท
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

ง) เงินกูย้มืระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณ
ตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  
 

 

37. ภาระผูกพนัและสัญญาทีสํ่าคญั 
 

37.1 ภาระผูกพนั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าสินทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือ
สินทรัพยแ์ละบริการ ซ่ึงมีกาํหนดจ่ายชาํระดงัน้ี 

 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

     

สัญญาเช่าโรงงานและเคร่ืองจักร     
ภายใน 1 ปี 8,000 2,448,516 488,000 2,448,516 
ภายใน 1-3 ปี - 2,637,623 - 2,637,623 
รวม 8,000 5,086,139 488,000 5,086,139 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

     

สัญญาซ้ือสินค้า     
ภายใน 1 ปี 35,024,000 - - - 

     

สัญญาซ้ือสินทรัพย์     
ภายใน 1 ปี 207,657,232 43,837,855 - 8,330,666 

     

สัญญาบริการ     
ภายใน 1 ปี 34,258,050 33,744,940 5,975,000 1,655,000 
ภายใน 1-3 ปี 37,720,005 61,858,928 - - 
ภายใน 3-5 ปี - 7,100,001 - - 
รวม 71,978,055 102,703,869 5,975,000 1,655,000 

 

37.2 สัญญาทีสํ่าคญั 
 

บริษัทย่อยทางอ้อม - บริษัท กรีน เพาเวอร์ 2 จาํกัด 
 

บริษทั กรีน เพาเวอร์ 2 จาํกดั มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวลให้กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) ลงวนัท่ี 
19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ในอตัราการรับซ้ือไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) จาํนวน 1 สัญญา โดยมีระยะเวลา 15 ปี 4 เดือน 
นบัจากวนัเร่ิมตน้ซ้ือขายไฟฟ้า คือ วนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560  

ต่อมา เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารการรับซ้ือไฟฟ้าคร้ังท่ี 6/2560 ของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค มีมติเห็นชอบใหเ้ล่ือนวนั SCOD ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 6 เดือน นบัแต่วนัท่ีครบกาํหนดในสัญญา โดย
มีกาํหนดวนั SCOD ใหม่เป็นวนัท่ี 16 เมษายน พ.ศ. 2561 และเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2561 บริษทัย่อยดงักล่าว 
มีรายไดข้ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยแ์ลว้ 
 

บริษัทย่อยทางอ้อม - บริษัท บลโูซลาร์ฟาร์ม 3 จาํกัด 

 
บริษทั บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จาํกดั ไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูส้นบัสนุนโครงการจากสหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. 
สมุทรสาคร จาํกดั เขา้ทาํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพ้ืนดินกบั 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในปริมาณรับซ้ือพลงัไฟฟ้าสูงสุด 5.0 เมกะวตัต ์มีระยะเวลา 25 ปี นบัจากกาํหนดวนัจ่ายไฟฟ้า
เข้าระบบเชิงพาณิชย  ์(SCOD) คือวนัท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ในไตรมาสท่ี 1/2560 บริษัทย่อยมีรายได้จากการ
จาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยแ์ลว้ 
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โดยภายใตห้นงัสือสัญญาแต่งตั้งผูส้นบัสนุนดงักล่าวมีภาระท่ีจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนจากการปฏิบติัตามสัญญาบริหาร
โครงการใหแ้ก่ผูแ้ต่งตั้งตามท่ีกาํหนดในสัญญาในอตัราร้อยละ 10 ของรายได ้(ก่อนหกัค่าใชจ่้าย) 
บริษัทย่อยทางอ้อม - บริษัท กรีน เพาเวอร์ 1 จาํกัด 
 

เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 บริษทั กรีน เพาเวอร์ 1 จาํกดั ไดท้าํสัญญาก่อสร้างและบริการจดัการระบบกาํจดัขยะ
มูลฝอยชุมชนกบัเทศบาลนครนครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรค์ (เทศบาล) โดยเทศบาลตกลงให้บริษทัย่อยทางออ้ม
ก่อสร้างระบบกาํจดัขยะมูลฝอยชุมชนและติดตั้งระบบบาํบดัมลพิษในท่ีดินอนัเป็นกรรมสิทธ์ิของเทศบาล โดยบริษทั
ย่อยทางออ้มไดรั้บสิทธิดาํเนินการบริหารจดัการระบบดงักล่าวเป็นเวลา 25 ปี นับจากวนัท่ีลงนามในสัญญาโดยมี
รายละเอียดท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
 

ก) ชาํระค่าเช่าท่ีดินให้แก่เทศบาล สาํหรับปีท่ี 1 – 3 เป็นจาํนวน 1,000,000 บาทต่อปี และจะปรับค่าเช่าเพ่ิมข้ึน
ในอตัราร้อยละ 10 ต่อปีในทุก ๆ 3 ปี ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดรั้บรู้สินทรัพย ์(สิทธิการใช)้ และหน้ีสินสาํหรับสัญญา
เช่าดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563   

ข) ตอ้งทาํประกนัภยัคุม้ครองทรัพยสิ์นและระบุใหเ้ทศบาลเป็นผูรั้บผลประโยชน์ 
ค) ตอ้งจ่ายผลตอบแทนให้แก่เทศบาลเป็นรายเดือน ๆ ละ ไม่น้อยกว่า 83,333 บาท รวมแลว้ไม่น้อยกว่าปีละ 

1,000,000 บาท นบัจากวนัท่ีเร่ิมดาํเนินการกาํจดัขยะมูลฝอยชุมชน และจะปรับค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
10 ต่อปีในทุก ๆ 3 ปี โดยเทศบาลจะหกัจากค่ากาํจดัขยะมูลฝอยท่ีบริษทัยอ่ยทางออ้มขอเบิกในแต่ละเดือน 

ง) ตอ้งจ่ายผลตอบแทนจากรายไดจ้ากการจาํหน่ายเช้ือเพลิงพลงังาน (Refuse Derived Fuel) และรายไดจ้ากการ
จาํหน่ายผลผลิตประเภทอ่ืนท่ีเกิดจากการแปลงขยะมูลฝอยชุมชนใหแ้ก่เทศบาลตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

จ) เทศบาลตกลงชาํระค่ากาํจดัขยะให้บริษทัย่อยทางออ้มสําหรับปีท่ี 1 – 3 ในอตัราตนัละ 250 บาท และจะ
ปรับปรุงค่ากาํจดัขยะในอตัราไม่เกินร้อยละ 10 ทุก 3 ปี  

ฉ) กรรมสิทธ์ิในส่ิงก่อสร้าง อาคาร เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์อ่ืนของระบบตามสัญญาให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ
เทศบาลนบัแต่วนัส้ินสุดสัญญาหรือวนัท่ีบอกเลิกสัญญา 

 

38. หนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน ดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

     

หนงัสือคํ้าประกนั (ลา้นบาท) 36.17 4.17 3.26 3.70 
เลตเตอร์ออฟเครดิต (ลา้นบาท) - 1.45 - 1.45 
เลตเตอร์ออฟเครดิต (ดอลล่าร์สหรัฐ) 744,412.00 - 744,412.00 - 
วงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้ากสถาบนัการเงิน

(ลา้นบาท) 920.33 918.86 900.33 817.86 
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39. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

     

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 270,447,860 298,288,717 250,537,093 276,531,393 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 107,201,479 114,217,642 41,989,511 50,395,774 
ค่าเช่าจ่าย 2,500,489 3,269,198 2,507,544 2,494,975 
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพและอ่ืน ๆ  20,369,210 20,238,690 11,054,989 16,097,300 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป 
และสินคา้ระหวา่งผลิต (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 15,118,617 122,053,043 18,426,148 122,139,384 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 674,010,581 765,769,917 562,132,078 765,769,917 
 

40. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

40.1 เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม พ.ศ. 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัย่อย-บริษทั บลู โซลาร์ฟาร์ม 3 จาํกดั ไดมี้มติ
อนุมติัใหบ้ริษทัจดัหาวงเงินสินเช่ือรวม 247 ลา้นบาท เพ่ือนาํมาใชใ้นการดาํเนินงานทางการเงิน 
 

40.2 บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัดาํเนินการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่
ช่ือ บริษทั กรีน เพาเวอร์ 4 จาํกดั โดยทุนจดทะเบียนมูลค่า 6,000,000 บาท (จาํนวน 60,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท) โดย
บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั จะเขา้ถือหุน้ในบริษทัยอ่ยท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่น้ี ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด  
 

40.3 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 บริษทัและผูถื้อหุ้นในบริษทัยอ่ย – บริษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จาํกดั ไดท้าํบนัทึก
ขอ้ตกลงเก่ียวกบัการจดัโครงสร้างการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยดงักล่าว เพ่ือรองรับแผนธุรกิจในอนาคต 
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Independent Auditor’s Report  
To the Shareholders of  

Chai Watana Tannery Group Public Company Limited  
 

 
 
 
 
 
Qualified Opinion on the Consolidated Financial Statements  
 
I have audited the consolidated and company financial statements of Chai Watana Tannery Group Public 
Company Limited and its subsidiaries (the Group) and of Chai Watana Tannery Group Public Company Limited, 
which comprise the consolidated and company statements of financial position as at 31 December 2020, and 
the related consolidated and company statements of comprehensive income, changes in shareholders’ equity 
and cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated and company financial statements, 
including a summary of significant accounting policies.  
 
In my opinion, except for the possible effects on the matter described in the Basis for Qualified Opinion on the 
Consolidated Financial Statements section of my report, the financial statements referred to above present 
fairly, in all material respects, the consolidated and company financial position of Chai Watana Tannery Group 
Public Company Limited and its subsidiaries (the Group) and of Chai Watana Tannery Group Public Company 
Limited as at 31 December 2020, and its consolidated and company financial performance and cash flows for 
the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards.  
 
Basis for Qualified Opinion on the Consolidated Financial Statements  
 
As discussed in Note 13 to the consolidated financial statements, the consolidated financial statements as at 31 
December 2020 included investment in associated company accounted for under the equity method of Baht 
10.53 million, and share of gain from investment in associated company and exchange differences on 
translating of the financial statements of this associated company for the year then ended of Baht 0.15 million 
and Baht 0.88 million, respectively. Those financial statements were prepared based on financial information 
compiled by the management of such associated company which have not yet been audited by its auditor since 
the management of the said associated company could not finalise the financial statements to be available for 
audit within the restricted time frame.  In addition, the Company’s management has no control over this 
associated company. 
 
I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. My responsibilities under those standards 
are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated and Company Financial 
Statements section of my report. I am independent of the Group and the Company in accordance with the Code 
of Ethics for Professional Accountants as issued by the Federation of Accounting Professions as relevant to my 
audit of the financial statements, and I have fulfilled my other ethical responsibilities in accordance with these 
requirements. I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis 
for my qualified opinion. 
 
Key Audit Matters  
 
Key audit matters are those matters that, in my professional judgment, were of most significance in my audit of 
the consolidated and company financial statements of the current period. These matters were addressed in the 
context of my audit of the consolidated and company financial statements as a whole, and in forming my 
opinion thereon, and I do not provide a separate opinion on these matters.  
 
I have fulfilled the responsibilities described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial 
Statements section of my report, including in relation to these matters. Accordingly, my audit included the 
performance of procedures designed to respond to my assessment of the risks of material misstatement of the 
financial statements. The results of my audit procedures, including the procedures performed to address the 
matters below, provide the basis for my audit opinion on the accompanying financial statements as a whole. 



 

 

Key audit matters and how audit procedures respond for each matter are described below. 
 
Impairment of investments in associated company and subsidiary companies 
 
As at 31 December 2020, the Company had an investment in associated company presented in the company’s 
financial statements of Baht 6.31 million (net of allowance for impairment of Baht 24.77 million), represented 
0.21% of total assets and investments in subsidiary companies presented in the company’s financial statements 
of Baht 681.04 million, represented 22.12% of total assets. These companies have capital deficiencies. This 
factor indicated the impairment of investments, therefore, the Company tested for impairment of investments in 
associated company and subsidiary companies. From the testing result, the management was of opinion that 
the allowance for impairment was recorded adequately.  
 
The impairment consideration for investments in associated and subsidiary companies is depended on the 
management judgments and assumptions. Therefore, the key audit matter is whether the valuation of 
investments in associated and subsidiary companies as well as allowance for impairment have been 
recognised in accordance with Thai Financial Reporting Standards. Accounting policies for investments, 
impairment and details of investments in associated and subsidiary companies were disclosed in Notes 13, 14, 4.6 
and 4.21 to the financial statements, respectively. 
 
I examined the supporting documents in relation to the management consideration of impairment indicators for 
investment in associate and subsidiaries, assessed the appropriateness of valuation model and key 
assumptions that the management used in estimation of the allowance for impairment on these investments. 
 
Allowance for diminution in value of inventories 
 
As disclosed in Note 9 to the financial statements, there were outstanding balances of inventories stated at the 
lower of cost and net realisable value as at 31 December 2020 of Baht 432.74 million in the consolidated 
statement of financial position and Baht 418.21 million in the company statement of financial position. I focused 
on this area because the determination of appropriate allowance for diminution in value of inventories requires a 
significant judgment addressed by the management in respect of obsolete and slow-moving inventories. 
 
I assessed the appropriateness of the assumptions used by the management for the determination of the 
allowance for diminution in value of inventories by observing annual physical inventory counts to determine the 
slow-moving and obsolete inventory items, testing the report on long-outstanding inventories, analysing the 
quantity of slow-moving inventories, comparing proceeds from sales transactions occurred subsequent to the 
financial statements against the related cost of inventories and considering the adequacy of the allowance for 
diminution in value of inventories. 
 
Emphasis of matters 
 
I draw attention to the following notes to the financial statements. 
 
1) Material Uncertainty Related to Settlement of Debentures 

 
As discussed in Notes 1.2 and 23 to the financial statements, the Group has debentures with maturity dates 
on 23 May 2021 and 23 November 2021 totaling Baht 235.97 million and Baht 276.24 million respectively, 
presented as current portion of debentures as at 31 December 2020. The Group is addressing this matter 
by obtaining of a new financial facility in order to rollover existing debentures. Accordingly, the ability to 
settlement of the said debentures will be subject to the success of obtaining a new financial facility. The 
management is of opinion that the Group will be able to settlement of the said debentures at the maturity 
date. 
 
In addition, the Coronavirus disease 2019 (Covid-19) pandemic is adversely impacting most businesses 
and industries, including an impact on the environment in which the Group operates, and this may impact 
the Group’s financial position, financial performance and cash flows at present and is expected to do so in 
the future. The Group’s management has continuously monitored the ongoing developments and assessed 
the financial impact in respect of the valuation of assets, provisions and contingent liabilities and has used 
estimates and judgement in respect of various issues and the situation has evolved. 



 

 

 
2) The Accounting Guidance issued by the Federation of Accounting Professions 

 
As discussed in Note 3.1 to the financial statements, in preparing the financial statements for the year 
ended 31 December 2020, the Group has adopted the Accounting Guidance on Temporary Relief 
Measures for Accounting Alternatives in Response to the Impact of the Covid-19 pandemic issued by the 
Federation of Accounting Professions. 
 

3) The Adoption of New Financial Reporting Standards 
 
As discussed in Notes 3.1 and 5 to the financial statements, the Group has adopted Thai Financial 
Reporting Standards related to financial instruments and Thai Financial Reporting Standard 16 Leases 
which are effective in the current year. 
 

My opinion is not qualified in respect of the above matters. 
 
Other Information  
 
Management is responsible for the other information. The other information comprise the information included 
in annual report of the Group, but does not include the financial statements and my auditor’s report thereon. 
The annual report of the Group is expected to be made available to me after the date of this auditor’s report. 
 
My opinion on the financial statements does not cover the other information and I do not express any form of 
assurance conclusion thereon. 
 
In connection with my audit of the consolidated and company financial statements, my responsibility is to read 
the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other 
information is materially inconsistent with the consolidated and company financial statements or my knowledge 
obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. 
 
When I read the annual report, if I conclude that there is a material misstatement therein, I am required to 
communicate the matter to those charged with governance for correction of the misstatement. 
 
Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated and Company 
Financial Statements 
 
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated and company financial 
statements in accordance with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as 
management determines is necessary to enable the preparation of the consolidated and company financial 
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. 
 
In preparing the consolidated and company financial statements, management is responsible for assessing the 
Group’s and the Company’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to 
going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate 
the Group and the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. 
 
Those charged with governance are responsible for overseeing the Group’s and the Company’s financial 
reporting process.  
 
Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated and Company Financial Statements 
 
My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated and company financial 
statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an 
auditor’s report that includes my opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a 
guarantee that an audit conducted in accordance with Thai Standards on Auditing will always detect a material 
misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, 
individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of 
users taken on the basis of these consolidated and company financial statements.  
 



 

 

 
As part of an audit in accordance with Thai Standards on Auditing, I exercise professional judgment and 
maintain professional skepticism throughout the audit. I also: 
 

 Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated and company financial 
statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, 
and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion. The risk of not 
detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud 
may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control. 

  

 Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are 
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of 
the Group’s and the Company’s internal control. 

 

 Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates 
and related disclosures made by management. 

 

 Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, 
based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions 
that may cast significant doubt on the Group’s and the Company’s ability to continue as a going concern. If I 
conclude that a material uncertainty exists, I am required to draw attention in my auditor’s report to the 
related disclosures in the consolidated and company financial statements or, if such disclosures are 
inadequate, to modify my opinion. My conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date 
of my auditor’s report. However, future events or conditions may cause the Group and the Company to 
cease to continue as a going concern. 

 

 Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated and company financial 
statements, including the disclosures, and whether the consolidated and company financial statements 
represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation. 

 

 Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business 
activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. I am responsible 
for the direction, supervision and performance of the group audit. I remain solely responsible for my audit 
opinion. 

 
I communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and 
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that I 
identify during my audit. 
 
I also provide those charged with governance with a statement that I have complied with relevant ethical 
requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that 
may reasonably be thought to bear on my independence, and where applicable, related safeguards. 
 
From the matters communicated with those charged with governance, I determine those matters that were of 
most significance in the audit of the consolidated and company financial statements of the current period and 
are therefore the key audit matters. I describe these matters in my auditor’s report unless law or regulation 
precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, I determine that a 
matter should not be communicated in my report because the adverse consequences of doing so would 
reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication. 
 

 
 
 
 
 

 
Surachai Damnoenwong 
Certified Public Accountant (Thailand) No. 4721 
RSM Audit Services (Thailand) Limited 
 
Bangkok  
1 March 2021 
 



Chai Watana Tannery Group Public Company Limited and Its Subsidiaries

Statement of Financial Position

As at 31 December 2020

Notes 2020 2019 2020 2019

ASSETS

Current Assets

Cash and cash equivalents 6 57,657,685           46,603,821            34,451,757          15,817,040           

Trade and other accounts receivable, net 7 377,428,856         384,476,405          253,787,439        294,461,602         

Short-term loans to related companies and 

accrued interest income 8 -                        15,000,000            29,022,670          78,141,689           

Current portion of long - term loans to related companies and

accrued interest income 8 -                        -                        20,744,859          25,379,514           

Inventories, net 9 432,741,843         427,775,245          418,209,569        418,966,502         

Current investments 10 216,496                234,139                 186,951               204,768                

Deposits at financial institutions used as collateral, current 11 22,767,423           19,021,937            -                       -                        

Other current assets 12 63,652,640           89,706,927            8,226,175            9,894,546             

Total Current Assets 954,464,943         982,818,474          764,629,420        842,865,661         

Non - Current Assets

Deposits at financial institutions used as collateral, non-current 11 48,916,702           7,363,717              7,363,924            7,363,717             

Investment in associated company, net 13 10,532,502           9,497,430              6,313,502            6,313,502             

Investments in subsidiary companies, net 14 -                        -                        681,039,780        576,121,108         

Investments in equity instruments of non-listed companies, net 15 58,696,200           135,911,200          1,321,200            1,321,200             

Long - term loans to related companies and accured interest income, net 8 -                        -                        713,015,578        722,130,667         

Property, plant and equipment, net 16 2,624,632,599      2,582,749,330       894,221,130        912,279,814         

Land not used in operation 17 43,225,000           43,225,000            -                       -                        

Intangible asset - computer software, net 18 10,595,596           12,111,436            10,572,816          12,085,555           

Right to generate and sell electricity, net 19 55,087,715           59,561,906            -                       -                        

Other non-current assets 20 4,372,598             4,693,845              261,850               257,350                

Total Non - Current Assets 2,856,058,912      2,855,113,864       2,314,109,780     2,237,872,913      

Total Assets 3,810,523,855      3,837,932,338       3,078,739,200     3,080,738,574      

The accompanying notes form an integral part of these financial statements
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Chai Watana Tannery Group Public Company Limited and Its Subsidiaries

Statement of Financial Position

As at 31 December 2020

Notes 2020 2019 2020 2019

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY  

Current Liabilities

Overdrafts and short - term loans from 

financial institutions 21 298,149,661         311,197,119          250,149,661        262,197,119         

Trade and other accounts payable 22 395,518,159         315,165,226          307,768,139        242,240,473         

Short-term loan and accrued interest expense from director 8 2,177,493             -                        -                       -                        

Current portion of debentures 23 512,207,260         631,400,000          512,207,260        631,400,000         

Current portion of long - term loans from 

financial institutions 25 112,008,419         123,372,337          23,200,419          34,564,337           

Current portion of lease payables 24 70,381,207           48,965,153            43,198,011          39,515,730           

17,666,688           11,007,482            17,149,841          10,224,691           

Current portion of provision for long-term employee benefits 27 -                        9,449,773              -                       9,449,773             

Other current liabilities 26 11,108,734           15,475,636            8,059,807            11,613,735           

Total Current Liabilities 1,419,217,621      1,466,032,726       1,161,733,138     1,241,205,858      

Non - Current Liabilities

Long - term loans from financial institutions, net 25 430,327,597         541,795,223          -                       23,469,238           

Lease payables, net 24 120,751,545         105,237,774          76,636,759          96,675,387           

Debentures, net 23 -                        -                        -                       -                        

Deferred tax liabilities 16 56,542,997           56,522,845            53,503,295          53,503,295           

Provision for long-term employee benefits, net 27 39,424,464           32,243,424            38,216,555          31,369,039           

Derivative liabilities 35 7,076,860             -                        -                       -                        

Other non-current liabilities 4,721,125             4,741,000              721,000               741,000                

Total Non - Current Liabilities 658,844,588         740,540,266          169,077,609        205,757,959         

Total Liabilities 2,078,062,209      2,206,572,992       1,330,810,747     1,446,963,817      

The accompanying notes form an integral part of these financial statements
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Chai Watana Tannery Group Public Company Limited and Its Subsidiaries

Statement of Financial Position

As at 31 December 2020

Notes 2020 2019 2020 2019

Shareholders' equity

Share capital

Registered

798,130,629 ordinary shares of Baht 1 each

(2019 : 692,007,924 ordinary shares of Baht 1 each) 29.1          798,130,629           692,007,924          798,130,629           692,007,924

Issued and paid - up

630,103,128 ordinary shares of Baht 1 each 630,103,128         630,103,128          630,103,128        630,103,128         

Premium on share capital 356,887,820         356,887,820          356,887,820        356,887,820         

Deficit from the changes in the ownership interests in subsidiary 14            (1,307,104)                            -                             -                             -   

Retained earnings

Appropriated legal reserve 29.2 38,907,379           33,077,014            38,907,379          33,077,014           

Unappropriated 350,972,126         243,989,949          508,016,943        399,693,612         

Other components of shareholders' equity 148,485,330         224,738,781          214,013,183        214,013,183         

Equity attributable to owners of the Parent       1,524,048,679        1,488,796,692       1,747,928,453        1,633,774,757

Non-controlling interests 14          208,412,967           142,562,654 -                       -                        

Total Shareholders' Equity       1,732,461,646        1,631,359,346       1,747,928,453        1,633,774,757

Total Liabilities and Shareholders' Equity 3,810,523,855      3,837,932,338       3,078,739,200     3,080,738,574      

The accompanying notes form an integral part of these financial statements
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Chai Watana Tannery Group Public Company Limited and Its Subsidiaries

Statement of Comprehensive Income

For the year ended 31 December 2020

Consolidated The Company 

Notes 2020 2019 2020 2019

Sales and services 8 1,566,116,931           2,009,378,951    1,161,826,898        1,514,553,824

Cost of sales and services 8     (1,152,669,720)   (1,567,593,273)    (893,814,162)     (1,226,928,325)

Gross profit 413,447,211         441,785,678       268,012,736     287,625,499         

Gain on exchange rate 2,353,669                       17,915,566           2,353,670             17,915,566

Share of gain from investment in associated company 13 154,133                 4,358,233            -                    -                         

Other income 8 and 28 36,289,918                     37,868,147         79,309,780             88,965,392

Selling expenses 8          (57,213,101)         (69,342,330)      (48,694,871)          (58,140,233)

Administrative expenses 8        (149,325,847)      (174,984,183)      (83,508,145)        (121,136,939)

Management's remuneration 8          (19,940,786)         (19,587,123)      (18,740,786)          (18,387,123)

Loss on disposal of fixed assets            (1,527,064)              (150,397)        (1,499,712)                (150,929)

Loss on written-off fixed assets -                                   (9,537,950)                        -              (9,537,950)

Loss on land revaluation 16 (2,978,319)            -                       -                    -                         

Finance costs 8          (92,117,711)      (101,536,803)      (56,177,681)          (61,164,783)

Reversal loss from impairment of investment in subsidiary company 14 -                                                  -             3,898,872             20,000,000

Profit before income tax           129,142,103         126,788,838       144,953,863           145,988,500

Income tax expense 31          (31,036,530)         (32,538,091)      (28,346,560)          (29,367,352)

Net profit for the year             98,105,573 94,250,747                116,607,303           116,621,148

Other comprehensive income (loss):

Item that will be classified subsequently to profit or loss

Exchange differences on translating financial statements 13 880,939                           (1,174,305) -                    -                         

880,939                           (1,174,305) -                    -                         

Item that will not be classified subsequently to profit or loss

Surplus from land revaluation 80,610                   1,548,731            -                    -                         

Actuarial loss from post - employee benefits 951,184                         (11,717,848) 866,920                     (11,741,257)

1,031,794                     (10,169,117) 866,920                     (11,741,257)

Total comprehensive income for the year 100,018,306         82,907,325          117,474,223     104,879,891         

Profit (loss) attributable to:

Equity holders of the Parent           117,031,191         105,261,963       116,607,303           116,621,148

Non-controlling interests 14          (18,925,618)         (11,011,216) -                    -                         

Net profit for the year             98,105,573           94,250,747       116,607,303           116,621,148

Total comprehensive income (loss) attributable to:

Equity holders of the Parent           118,943,924           93,918,541       117,474,223           104,879,891

Non-controlling interests 14          (18,925,618)         (11,011,216) -                    -                         

Total comprehensive income for the year           100,018,306           82,907,325       117,474,223           104,879,891

Earnings per share

Basic (Baht) 32                        0.19 0.17                                        0.19                        0.19

The accompanying notes form an integral part of these financial statements
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Chai Watana Tannery Group Public Company Limited and Its Subsidiaries

Statement of Changes in Shareholders' Equity

For the year ended 31 December 2020

Issued and Deficit from the changes Change in Total equity 

 paid-up Premium on in the ownership Appropriated Translating  fair value of Surplus from utable to owners on-Controlling

Notes share capital share capital ests in subsidiary legal reserve Unappropriated ncial statementsequity instuments land revaluation of the Parent interests Total

Balance as at 1 January 2019 619,047,963   334,777,490  -                     27,245,957     177,001,922  (178,292)         -                     224,542,647     1,382,437,687  103,833,820  1,486,271,507   

Dividend paid -                  -                 -                       (20,725,031) -                 -                     -                        (20,725,031) -                      (20,725,031)

Legal reserve 29 -                  -                 -                     5,831,057           (5,831,057) -                 -                     -                    -                   -                 -                    

Increase in non-controlling interests -                  -                 -                     -                 -                 -                 -                     -                    -                   49,740,050    49,740,050       

Issuance of ordinary shares 11,055,165     22,110,330    -                     -                 -                 -                 -                     -                    33,165,495      -                 33,165,495       

Net profit for the year -                  -                 -                     -                 105,261,963  -                 -                     -                    105,261,963    (11,011,216)   94,250,747       

Other comprehensive income for the year -                  -                 -                     -                   (11,717,848)      (1,174,305) -                     1,548,731             (11,343,422) -                      (11,343,422)

Balance as at 31 December 2019 630,103,128   356,887,820  -                     33,077,014     243,989,949       (1,352,597) -                     226,091,378     1,488,796,692  142,562,654  1,631,359,346   

Balance as at 1 January 2020

- as previously reported 630,103,128   356,887,820  -                     33,077,014     243,989,949       (1,352,597) -                     226,091,378     1,488,796,692  142,562,654  1,631,359,346   

Cumulative effect of change in accounting -                   

policy for financial instuments 5 -                  -                 -                     -                     (5,090,461) -                       (77,215,000) -                        (82,305,461) -                      (82,305,461)

Cumulative effect of change in accounting -                   

policy for leases 5 -                  -                 -                     -                          (79,372) -                 -                     -                               (79,372) -                             (79,372)

Balance as at 1 January 2020

- as restated 630,103,128   356,887,820  -                     33,077,014     238,820,116  (1,352,597)      (77,215,000)       226,091,378     1,406,411,859  142,562,654  1,548,974,513   

Purchase of ordinary shares of a subsidiary 14 -                  -                         (1,307,104) -                 -                 -                 -                     -                          (1,307,104)   (15,204,069)      (16,511,173)

Legal reserve 29 -                  -                 -                     5,830,365           (5,830,365) -                 -                     -                    -                   -                 -                    

Increase in non-controlling interests -                  -                 -                     -                 -                 -                 -                     -                    -                   99,980,000    99,980,000       

Net profit for the year -                  -                 -                     -                 117,031,191  -                 -                     -                    117,031,191      (18,925,618) 98,105,573       

Other comprehensive income for the year -                  -                 -                     -                 951,184         880,939          -                     80,610              1,912,733        -                 1,912,733         

Balance as at 31 December 2020 630,103,128   356,887,820          (1,307,104) 38,907,379     350,972,126          (471,658)       (77,215,000) 226,171,988     1,524,048,679  208,412,967  1,732,461,646   

The accompanying notes form an integral part of these financial statements
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Chai Watana Tannery Group Public Company Limited and Its Subsidiaries

Statement of Changes in Shareholders' Equity

For the year ended 31 December 2020

Other component 

of shareholders' equity

Issued and paid-up Premium Appropriated Surplus from

Notes share capital on share capital legal reserve Unappropriated land revaluation Total

Balance as at 1 January 2019 619,047,963              334,777,490              27,245,957                321,369,809              214,013,183              1,516,454,402           

Dividend paid -                             -                             -                                           (20,725,031) -                                           (20,725,031)

Issuance of ordinary shares 11,055,165                22,110,330                -                             -                             -                             33,165,495                

Legal reserve 29.2 -                             -                             5,831,057                                  (5,831,057) -                             -                             

Net profit for the year -                             -                             116,621,148              -                             116,621,148              

Other comprehensive income for the year -                             -                             -                                           (11,741,257) -                                           (11,741,257)

Balance as at 31 December 2019 630,103,128              356,887,820              33,077,014                399,693,612              214,013,183              1,633,774,757           

Balance as at 1 January 2020

- as previously reported 630,103,128              356,887,820              33,077,014                399,693,612              214,013,183              1,633,774,757           

Cumulative effect of change in accounting

policy for financial instuments 5 -                             -                             -                                             (3,257,714) -                                             (3,257,714)

Cumulative effect of change in accounting

policy for leases 5 -                             -                             -                                                  (62,813) -                                                  (62,813)

Balance as at 1 January 2020

- as restated 630,103,128              356,887,820              33,077,014                396,373,085              214,013,183              1,630,454,230           

Legal reserve 29.2 -                             -                             5,830,365                                  (5,830,365) -                             -                             

Net profit for the year -                             -                             -                                            116,607,303 116,607,303              

Other comprehensive income for the year -                             -                             -                                                   866,920 -                             866,920                     

Balance as at 31 December 2020 630,103,128              356,887,820              38,907,379                508,016,943              214,013,183              1,747,928,453           

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

Page 10

Retained earnings

(Unit : Baht)

The Company



Chai Watana Tannery Group Public Company Limited and Its Subsidiaries

Statement of Cash Flows

For the year ended 31 December 2020

Consolidated The Company 

2020 2019 2020 2019

Cash flows from operating activities:

Profit before income tax 129,142,103       126,788,838       144,953,863       145,988,500       

Adjustments to reconcile net profit to

net cash provided by (used in) operating activities:

Depreciation and amortization 107,247,704       114,217,642       41,983,361         50,395,774         

Doubtful accounts 7,251,218           245,000              1,483,015           -                     

Provision for sale discount and return 87,537                10,093,982         87,537                10,093,982         

Reversal of impairment loss on investment in subsidiary company -                     -                              (3,898,872)        (20,000,000)

Loss from stock devaluation 4,247,068                    (4,986,053) 4,247,068                    (4,986,053)

Provision for long-term employee benefits 4,263,721           7,998,305           3,845,933           10,326,560         

Amortization on debenture insuance fee 1,530,411           -                     1,530,411           -                     

Unrealised gain on revaluation of current investment                   (189) (3,505)                                    (15)                 (3,074)

Share of gain from investment in associated company (154,133)            (4,358,232)          -                     -                     

Loss on disposal of fixed assets 1,527,064           150,397              1,499,712           150,929              

Loss from write-off of fixed asstes 225,720              9,537,950           -                     9,537,950           

Amortization on right to generate and sell electricity 4,474,191           4,474,191           -                     -                     

Unrealised gain on exchange rate          (3,879,223)          (1,305,118)          (3,879,223)          (1,305,118)

Unrealised loss on derivative 1,986,399           -                     -                     -                     

Loss on land revaluation 2,978,319           -                     -                     -                     

Dividend income             (103,300)               (66,400)               (92,500)               (55,600)

Interest income          (1,139,694)          (1,432,657)        (47,159,500)        (52,298,296)

Interest expense 92,117,711         101,536,803       56,177,681         61,164,783         

Income from operating activities before changes in

operating assets and liabilities 351,802,627       362,891,143       200,778,471       209,010,337       

(Increase) decrease in operating assets:

Trade and other accounts receivable             (183,546) 28,083,262         39,367,271         19,505,905         

Inventories          (9,213,666) 151,971,189                (3,490,135) 151,957,532       

Other current assets 26,054,288         18,751,672         472,677              2,526,810           

Other non-current assets 321,248              2,578,557                           (4,500) 1,088,693           

Increase (decrease) in operating liabilities:

Trade and other accounts payable 72,084,963              (103,215,747) 68,587,542                (79,879,376)

Other current liabilities          (2,952,624)          (1,229,464)          (2,139,650)             (646,792)

Other non-current liabilities               (19,875) -                     (20,000)              -                     

Cash received (payment) from operation 437,893,415       459,830,612       303,551,676       303,563,109       

Cash paid for employee benefits          (5,581,269)          (7,507,024)          (5,581,269)          (7,507,024)

Cash paid for interest expense        (92,486,947)      (100,934,735)        (57,242,105)        (61,093,120)

Cash paid for income tax        (24,377,325)        (37,632,655)        (20,225,718)        (34,941,823)

Net cash provided by operating activities 315,447,874       313,756,198       220,502,584       200,021,142       

The accompanying notes form an integral part of these financial statements
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Chai Watana Tannery Group Public Company Limited and Its Subsidiaries

Statement of Cash Flows (Continued)

For the year ended 31 December 2020

Consolidated The Company

2020 2019 2020 2019

Cash flows from investing activities

Interest received 1,004,077           1,432,657           12,814,147         25,677,303         

Dividend received 103,300              66,400                92,500                55,600                

Increase on non-controlling interests 99,980,000         -                     -                     -                     

Acquisition of non-controlling interests          (3,311,172) -                     -                     -                     

(Increase) decrease in deposits at financial institutions used as collateral        (45,298,471)          (9,357,972)                   (207) 409,454              

Increase in current investments 17,832                -                     17,832                -                     

(Increase) decrease in short-term loans to related companies

and accrued interest income 15,000,000                (15,000,000) 47,909,388                (28,568,308)

(Increase) decrease in long - term loans to related companies -                     -                            (84,527,600)        (80,000,000)

Cash recieved from long-term loan to related companies -                     -                     130,282,997       36,028,093         

Acquired investment in subsidiary company -                     -                          (101,019,800)        (49,759,950)

Cash received from disposal of fixed assets 2,258,217           49,844,020         1,734,854           50,882,166         

Cash paid for acquisition of fixed assets        (81,738,297)      (180,063,346)        (16,907,739)        (32,541,953)

Cash paid for acquisition of intangible assets -                                   (33,500) -                                   (33,500)

Net cash used in investing activities        (11,984,514)      (153,111,741)          (9,603,628)        (77,851,095)

Cash flows from financing activities

Dividend paid -                            (20,725,031) -                            (20,725,031)

Decrease in overdrafts and short-term loans

  from financial institutions        (11,131,843)        (78,888,436)        (10,131,843)        (75,888,436)

Repayment of debentures      (395,430,000) -                          (395,430,000) -                     

Cash received from debenture issuance 280,000,000       -                     280,000,000       -                     

Cash paid for debenture issuance fee          (5,293,151) -                              (5,293,151) -                     

Increase in short - term loans from director 2,118,200           -                     -                     -                     

Repayment for lease payable        (39,027,661)        (39,399,831)        (26,572,204)        (32,411,641)

Increase in long-term loans from financial institutions -                     1,200,000           -                     1,200,000           

Repayment for long-term loans from financial institutions      (123,641,155)      (119,440,983)        (34,833,155)        (32,632,983)

Issuance of ordinary share -                     33,165,495         -                     33,165,495         

Increase in non-controlling interest -                     49,740,050         -                     -                     

Net cash used in financing activities      (292,405,610)      (174,348,736)      (192,260,353)      (127,292,596)

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 11,057,750                (13,704,279) 18,638,603                  (5,122,549)

Cash and cash equivalents - beginning of the year 46,603,821         60,475,618         15,817,040         21,107,107         

Exchange differences on translating cash and cash equivalent                 (3,886)             (167,518)                 (3,886)             (167,518)

Cash and cash equivalents - end of the year 57,657,685         46,603,821         34,451,757         15,817,040         

Supplemental cash flows information:

Non-cash items consist of

1) Acquisition of assets under leases 72,458,215         63,344,585         7,381,925           63,344,585         

2) Increase in account payable from purchase of assets -                     1,406,317           -                     1,406,317           

3) Increase (decrease) in land from revaluation, net (2,877,557)          1,935,915           -                     -                     

4) Increase in other account payable from purchase of investment 13,200,000         -                     -                     -                     

5) Increase in on account receivable from disposal of fixed assets -                     2,018,827           -                     2,018,827           

The accompanying notes form an integral part of these financial statements
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Chai Watana Tannery Group Public Company Limited and its subsidiaries 
Notes to the consolidated and company financial statements  
For the year ended 31 December 2020       
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1. GENERAL INFORMATION 
 

1.1 The Company’s information 
 
Chai Watana Tannery Group Public Company Limited (“the Company”) is a public limited company, 
incorporated in Thailand and is registered on the Stock Exchange of Thailand.  The address of its 
registered office is as follows: 
 
176/1, 1480 Moo 1 Tannery Industrial District (K.M. 30), Sukhumvit Road, Thambon Thaiban, 
Amphur Maung Samudprakarn, 10280. 
 
The Company is listed on the Stock Exchange of Thailand. For reporting purposes, the Company 
and its subsidiaries are referred to as “the Group”.   
 
The Group is engaged in three principal businesses comprise of: 
 
- Tannery hide, automotive leather cutting, dog chew and furniture cutting 
- Renewable energy: generate and sell of electricity from alternative energy including provide 

services on waste disposal plant and generate electricity from waste. 
- Design and distribution of vehicles:  Design and distribution of boat and minibus made from 

aluminum 
 
The consolidated and company financial statements were authorised for issue by the Board of 
Directors on 1 March 2021. 
 

1.2 Material uncertainty related to settlement of Debentures 
  
The Group has debentures with maturity dates on 23 May 2021 and 23 November 2021 totaling Baht 
235.97 million and Baht 276.24 million, respectively presented as current portion of debentures as at 
31 December 2020 as described in Note 23.  The Group is addressing this matter by raising of new 
financial facility in order to rollover existing debentures. Although, the debt capital market conditions 
were deteriorated following the Covid-19 crisis and there is a material uncertainty exists that may 
cast significant doubt on the Group’s ability to settle the debentures at the maturity dates, the Group 
still believes that these actions will enable it to meet its settlement of existing debentures.   
 

1.3 Coronavirus disease 2019 Pandemic 
 
The Coronavirus disease 2019 pandemic has slowed down the economic recovery adversely 
impacting most businesses and industries including the slowdown in global automotive industry. This 
situation may bring uncertainties and affect the environment in which the Group operates. This 
situation may impact the Group’s financial position, operating results, and cash flows at present, and 
is expected to do so in the future. The Group’s management has continuously monitored the ongoing 
developments and assessed the financial impact in respect of the valuation of assets, provisions and 
contingent liabilities, and has used estimates and judgement in respect of various issues as the 
situation has evolved. 
 

2. BASIS FOR PREPARATION 
 
The consolidated and company financial statements have been prepared in accordance with Thai 
Generally Accepted Accounting Principles under the Accounting Act B.E. 2543, being those Thai 
Financial Reporting Standards issued under the Accounting Professions Act B.E. 2547, and the 
financial reporting requirements of the Securities and Exchange Commission under the Securities 
and Exchange Act. 
 
The consolidated and company financial statements have been prepared under the historical cost 
convention except as disclosed in the accounting policies below. 
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The preparation of financial statements in conformity with Thai Financial Reporting Standards 
requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of 
assets and liabilities, the disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial 
statements and the amounts of revenues and expenses in the reported periods. Although these 
estimates are based on management’s best knowledge of current events and actions, actual results 
may differ from those estimates. 
 
An English version of the consolidated and company financial statements have been prepared from the 
statutory financial statements that are in the Thai language. In the event of a conflict or a difference in 
interpretation between the two languages, the Thai language statutory financial statements shall prevail. 
 
The consolidated financial statements include the financial statements for the years ended 31 
December 2020 and 2019 of Chai Watana Tannery Group Public Company Limited and its subsidiaries, 
details of which are as follows: 

 

  
Percentage of 
shareholding Country of 

Company’s name Nature of business 2020 2019 incorporation
     

Pala Assets Co., Ltd. Property rental service 100 100 Thailand 

Chai Watana Green Co., Ltd.* 
Investment holding in 

renewable energy business 100 100 Thailand 
Sakun C Innovation Co., Ltd. 
 

Design and distribution of 
vehicles 50.01 50.01 Thailand 

  
*The composition of subsidiaries held through Chai Watana Green Co., Ltd. are described in Note 14 

to the financial statements. 
 

2.1 The Group has power over such companies. The Group considered the power over the companies 
as described in the significant accounting policies. 
 

2.2 Material balances and transactions between the Company and its subsidiaries have been eliminated 
from the consolidated financial statements. 

 
2.3 Investments in the subsidiary companies as recorded in the Company’s books of account are 

eliminated against the equity of the subsidiaries. 
 
2.4 The financial statements of the subsidiary companies have been included in or excluded from the 

consolidated financial statements being the date on which the Company obtains control, and 
continue to be consolidated until the date when such control ceases. 

 
2.5 The consolidated financial statements have been prepared by applying the same accounting policy 

for the same accounting transaction or similar accounting event. 
 

2.6 Non-controlling interests represent the portion of profit or loss and net assets of the subsidiaries that 
are not held by the Company and are presented separately in the consolidated profit or loss and 
within equity in the consolidated statement of position. 

 
3. NEW AND AMENDED FINANCIAL REPORTING STANDARDS 
 
3.1 Financial Reporting Standards that became effective in the current year 
 

During the year 2020, the Company and its subsidiaries have adopted the revised (revised 2019) 
and new financial reporting standards and interpretations which are effective for fiscal periods 
beginning on or after 1 January 2020. These financial reporting standards were aimed at alignment 
with the corresponding International Financial Reporting Standards with most of the changes 
directed towards clarifying accounting treatment and providing accounting guidance for users of the 
standards. The adoption of these financial reporting standards does not have any significant impact 
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on the Company’s and its subsidiaries’ financial statements. However, the new standard involves 
changes to key principles, which are summarized below: 
Financial reporting standards related to financial instruments 
 
A set of TFRSs related to financial instruments consists of five accounting standards and interpretations, 
as follows: 
 
Financial reporting standards:  

TFRS 7 Financial Instruments: Disclosures 

TFRS 9  Financial Instruments 

Accounting standard:  

TAS 32  Financial Instruments: Presentation 

Financial Reporting Standard Interpretations: 

TFRIC 16  Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation 

TFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments 
 

These TFRSs related to financial instruments make stipulations relating to the classification of 
financial instruments and their measurement at fair value or amortised cost (taking into account the 
type of instrument, the characteristics of the contractual cash flows and the Company’s business 
model), calculation of impairment using the expected credit loss method, and hedge accounting. 
These include stipulations regarding the presentation and disclosure of financial instruments. 
 
The impact of the adoption of these standards on the Group’s financial statements is as follows. 
 
- Classification and measurement of investment in equity instrument of non-listed company - The 

Group measures investment in equity instrument of non-listed company at fair value and 
classifies the investment as financial assets at fair value through other comprehensive income. 

 
- Recognition of credit losses - The Group recognises an allowance for expected credit losses on 

its financial assets, and it is no longer necessary for a credit-impaired event to have occurred. 
The Group applies the simplified approach to consider impairment of trade receivables. 

 
- Recognition of derivatives - The Group initially recognises derivatives at their fair value on the 

contract date and subsequently measure them at fair value at the end of each reporting period. 
Changes in the fair value of derivatives are recognised in profit or loss. However, the Group 
does not applies hedge accounting for certain derivatives. 

 
The Group adopted these financial reporting standards which the cumulative effect is recognised as 
an adjustment to the retained earnings and other components of shareholders’ equity as at 1 
January 2020, and the comparative information was not restated. 
 
The cumulative effect of the change is described in Note 5 to the financial statements. 
 
TFRS 16 Leases 
 
TFRS 16 supersedes TAS 17 Leases together with related Interpretations. The standard sets out the 
principles for the recognition, measurement, presentation and disclosure of leases, and requires a 
lessee to recognise assets and liabilities for all leases with a term of more than 12 months, unless 
the underlying asset is low value. 
 
Accounting by lessors under TFRS 16 is substantially unchanged from TAS 17. Lessors will continue 
to classify leases as either operating or finance leases. 
 
The Group adopted this financial reporting standard which the cumulative effect is recognised as an 
adjustment to the retained earnings as at 1 January 2020, and the comparative information was not 
restated. 
 
The cumulative effect of the change is described in Note 5 to the financial statements. 
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Accounting Guidance on Temporary Relief Measures for Accounting Alternatives in 
Response to the Impact of the Covid-19 Pandemic 
 
The Federation of Accounting Professions announced Accounting Guidance on Temporary Relief 
Measures for Accounting Alternatives in Response to the Impact of the Covid-19 Pandemic. Its objectives 
are to alleviate some of the impact of applying certain financial reporting standards, and to provide 
clarification about accounting treatments during the period of uncertainty relating to this situation. 
 
On 22 April 2020, the Accounting Treatment Guidance was announced in the Royal Gazette and it is 
effective for the financial statements prepared for reporting periods ending between 1 January 2020 
to 31 December 2020.  
 
The Group has elected to apply the following temporary relief measures on accounting alternatives: 
 
- Not to consider the COVID-19 situation as an indication that an asset may be impaired in 

accordance with TAS 36, Impairment of Assets. 
 
- To measure the fair value of investment in unquoted equity instrument using the fair value as at 

1 January 2020.  
 
- Not to take into account forward-looking information when determining expected credit losses, in 

cases where the Group uses a simplified approach to determine expected credit losses.  
 
The Group believes that upon the expiration of the temporary accounting relief, which is after 31 
December 2020, there could be an impact on the carrying value of assets in the financial statements 
the apply the relief.  The Group’s management is in the process to assess in impact and will consider 
recording the impact after the relief measures expire. 
 

3.2 New and amended Financial Reporting Standards that are effective for accounting period 
beginning or after 1 January 2021 
 
The Federation of Accounting Professions issued a number of revised financial reporting standards 
and interpretations, which are effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2021.  These 
financial reporting standards were aimed at alignment with the corresponding International Financial 
Reporting Standards with most of the changes directed towards clarifying accounting treatment and 
providing accounting guidance for users of the standards. 
 
The management of the Group is currently evaluating the impact of these standards to the financial 
statements in the year when they are adopted. 
 

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
 
The principal accounting policies adopted in the preparation of these consolidated and company 
financial statements are set out below: 
 

4.1 Revenue recognition  
 
Revenue is recognised when a customer obtains control of the goods or services in an amount that 
reflects the consideration to which the Group expects to be entitled, excluding those amounts 
collected on behalf of third parties, value added tax and is after deduction of any trade discounts and 
volume rebates. 
 
Revenue from sales of goods 
 
Revenue from sales of goods is recognised when a customer obtains control of the goods, generally 
on delivery of the goods to the customers. For contracts that permit the customers to return the 
goods, revenue is recognised to the extent that it is highly probable that a significant reversal in the 
amount of cumulative revenue recognised will not occur. Therefore, the amount of revenue 
recognised is adjusted for estimated returns, which are estimated based on the historical data. 
Revenue for rendering of services is recognised over time as the services are provided. 
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Revenue from services 
 
Revenue from services is recognised when the Group satisfies the performance obligation at a point 
in time generally when the significant acts have been completed and when transfer of control occurs 
or for services that are not significant transactions revenue is recognised as the services are 
provided. 
 
Revenue from sales of electricity 
 
Revenues from sales of electricity is recognised in profit or loss based on the units of sales delivered 
at the applicable tariff rates. 
 
Rental income 
 
Rental income is recognised on a straight-line basis over the lease term. 
 
Other income 

 
Other income recognised in accordance with the criteria as follows:  

 
 Interest income is recognised using the effective interest rate method 
 Dividend income is recognised when the right to receive payment is established 
 Other income is recognised when the right to receive payment is established 
 

4.2 Cash and cash equivalents 
 
Cash and cash equivalents consist of cash on hand, cash at banks and all highly liquid investments 
with an original maturity of three months or less and not subject to withdrawal restrictions. 
 
In the consolidated and company statements of financial positions, bank overdrafts are shown in 
current liabilities. 
 

4.3 Financial instruments 
 

Accounting policies applicable from 1 January 2020 
 
Recognition and initial measurement 
 
Trade receivables, debt securities issued and trade payables are initially recognised when they are 
originated. All other financial assets and financial liabilities are initially recognised when the Group 
becomes a party to the contractual provisions of the instrument. 
 
A financial asset and financial liability (unless it is a trade receivable without a significant financing 
component or measured at FVTPL) is initially measured at fair value plus transaction costs that are 
directly attributable to its acquisition or issue. A trade receivable without a significant financing 
component is initially measured at the transaction price. A financial asset and a financial liability 
measured at FVTPL are initially recognised at fair value. 

 
Classification and subsequent measurement  
 
Financial assets - classification 

 
On initial recognition, a financial asset is classified as measured at: amortised cost; fair value 
through other comprehensive income (FVOCI); or fair value through profit or loss (FVTPL). 
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Financial assets are not reclassified subsequent to their initial recognition unless the Group changes 
its business model for managing financial assets, in which case all affected financial assets are 
reclassified prospectively from the reclassification date. 
  
A financial asset is measured at amortised cost if it meets both of the following conditions and is not 
designated as at FVTPL:  
 
 it is held within a business model whose objective is to hold assets to collect contractual 

cashflows; and 
 its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of 

principal and interest on the principal amount outstanding. 
 

A debt investment is measured at FVOCI if it meets both of the following conditions and is not 
designated as at FVTPL:  
 
 it is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual 

cash flows and selling financial assets; and  
 its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of 

principal and interest on the principal amount outstanding.  
 

On initial recognition of an equity investment that is not held for trading, the Group may irrevocably 
elect to present subsequent changes in the investment’s fair value in OCI. This election is made on 
an investment-by-investment basis which the election is non-cancellable. 

 
All financial assets not classified as measured at amortised cost or FVOCI as described above are 
measured at FVTPL. This includes all derivative financial assets. On initial recognition, the Group 
may irrevocably designate a financial asset that otherwise meets the requirements to be measured 
at amortised cost or at FVOCI as at FVTPL if doing so eliminates or significantly reduces an 
accounting mismatch that would otherwise arise. The election is non-cancellable. 
 
Financial assets – business model assessment  

 
The Group makes an assessment of the objective of a business model in which a financial asset is 
held at a portfolio level because this best reflects the way the business is managed and information 
is provided to management. The information considered includes:  

 
 the stated policies and objectives for the portfolio and the operation of those policies in practice. 

These include whether management’s strategy focuses on earning contractual interest income, 
maintaining a particular interest rate profile, matching the duration of the financial assets to the 
duration of any related liabilities or expected cash outflows or realising cash flows through the 
sale of the assets; 

 how the performance of the portfolio is evaluated and reported to the Group’s management; 
 the risks that affect the performance of the business model (and the financial assets held within 

that business model) and how those risks are managed; 
 how managers of the business are compensated - e.g. whether compensation is based on the 

fair value of the assets managed or the contractual cash flows collected; and  
 the frequency, volume and timing of sales of financial assets in prior periods, the reasons for 

such sales and expectations about future sales activity.  
 

Transfers of financial assets to third parties in transactions that do not qualify for derecognition are 
not considered sales for this purpose, consistent with the Group’s continuing recognition of the 
assets. 
 
Financial assets that are held for trading or are managed and whose performance is evaluated on a 
fair value basis are measured at FVTPL.  
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Financial assets – assessment whether contractual cash flows are solely payments of principal and 
interest  

 
For the purposes of this assessment, 
 
 Principal is defined as the fair value of the financial asset on initial recognition.  
 Interest is defined as consideration for the time value of money and for the credit risk associated 

with the principal amount outstanding during a particular period of time and for other basic 
lending risks and costs (e.g. liquidity risk and administrative costs), as well as a profit margin.  
 

In assessing whether the contractual cash flows are solely payments of principal and interest, the 
Group considers the contractual terms of the instrument. This includes assessing whether the 
financial asset contains a contractual term that could change the timing or amount of contractual 
cash flows such that it would not meet this condition. In making this assessment, the Group 
considers: 
 
 contingent events that would change the amount or timing of cash flows; 
 terms that may adjust the contractual coupon rate, including variable-rate features; and 
 terms that limit the Group’s claim to cash flows from specified assets (e.g. non-recourse 

features).  
 
Financial assets – subsequent measurement and gains and losses  
 

Financial assets at 
FVTPL  

These assets are subsequently measured at fair value. Net gains and 
losses, including any interest or dividend income, are recognised in 
profit or loss.  
 

Financial assets at 
amortised cost  

These assets are subsequently measured at amortised cost using the 
effective interest method. The amortised cost is reduced by 
impairment losses. Interest income, foreign exchange gains and 
losses and impairment are recognised in profit or loss. Any gain or 
loss on derecognition is recognised in profit or loss.  
 

Debt investments at 
FVOCI  

These assets are subsequently measured at fair value. Interest 
income, calculated using the effective interest method, foreign 
exchange gains and losses and impairment are recognised in profit or 
loss. Other net gains and losses are recognised in OCI. On 
derecognition, gains and losses accumulated in OCI are reclassified 
to profit or loss.  
 

Equity investments at 
FVOCI  

These assets are subsequently measured at fair value. Dividends are 
recognised as income in profit or loss unless the dividend clearly 
represents a recovery of part of the cost of the investment. Other net 
gains and losses are recognised in OCI and are never reclassified to 
profit or loss.  

 
Financial liabilities – classification, subsequent measurement and gains and losses 

 
Financial liabilities are classified as measured at amortised cost or FVTPL. A financial liability is 
classified as at FVTPL if it is classified as held-for-trading, it is a derivative or it is designated as such 
on initial recognition. Financial liabilities at FVTPL are measured at fair value and net gains and 
losses, including any interest expense, are recognised in profit or loss. Other financial liabilities are 
subsequently measured at amortised cost using the effective interest method. Interest expense and 
foreign exchange gains and losses are recognised in profit or loss. Any gain or loss on derecognition 
is also recognised in profit or loss.  
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Derecognition  
 
Financial assets 
 
The Group derecognises a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the 
financial asset expire, or it transfers the rights to receive the contractual cash flows in a transaction 
in which substantially all of the risks and rewards of ownership of the financial asset are transferred 
or in which the Group neither transfers nor retains substantially all of the risks and rewards of 
ownership and it does not retain control of the financial asset.  
 
The Group enters into transactions whereby it transfers assets recognised in its statement of 
financial position, but retains either all or substantially all of the risks and rewards of the transferred 
assets. In these cases, the transferred assets are not derecognised.  
 
Financial liabilities  
 
The Group derecognises a financial liability when its contractual obligations are discharged or 
cancelled, or expire. The Group also derecognises a financial liability when its terms are modified 
and the cash flows of the modified liability are substantially different, in which case a new financial 
liability based on the modified terms is recognised at fair value.  
 
On derecognition of a financial liability, the difference between the carrying amount extinguished and 
the consideration paid (including any non-cash assets transferred or liabilities assumed) is recognised in 
profit or loss.  
 
Offsetting 
 
Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount presented in the statement of 
financial position when, and only when, the Group currently has a legally enforceable right to set off 
the amounts and it intends either to settle them on a net basis or to realise the asset and settle the 
liability simultaneously.  
 
Derivatives 
 
Derivatives are used to manage exposure to foreign exchange and interest rate risks arising from 
operational, financing and investment activities. Derivatives are not used for trading purposes. However, 
derivatives that do not qualify for hedge accounting are accounted for as trading instruments. 
 
Derivatives are recognised initially at fair value; attributable transaction costs are recognised in profit 
or loss when incurred. Subsequent to initial recognition, they are remeasured at fair value. The gain 
or loss on remeasurement to fair value is recognised immediately in profit or loss. However, where 
derivatives qualify for hedge accounting, recognition of any resultant gain or loss depends on the 
nature of the item being hedged.  
 
The fair value of interest rate swaps is based on broker quotes at the reporting date. Those quotes are 
tested for reasonableness by discounting estimated future cash flows based on the terms and maturity 
of each contract and using market interest rates for a similar instrument at the reporting date. 
 
Accounting policies applicable before 1 January 2020 
 
Investments in other debt and equity securities 
  
Debt securities and marketable equity securities held for trading are classified as current assets and 
are stated at fair value, with any resultant gain or loss recognised in profit or loss. 
 
Debt securities that the Group has the positive intent and ability to hold to maturity are classified as 
held-to-maturity investments. Held-to-maturity investments are stated at amortised cost, less any 
impairment losses.  The difference between the acquisition cost and redemption value of such debt 
securities is amortised using the effective interest rate method over the period to maturity. 
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Debt securities and marketable equity securities, other than those securities held for trading or 
intended to be held to maturity, are classified as available-for-sale investments. Available-for-sale 
investments are, subsequent to initial recognition, stated at fair value, and changes therein, other 
than impairment losses and foreign currency differences on available-for-sale monetary items, are 
recognised directly in equity. Impairment losses and foreign exchange differences are recognised in 
profit or loss. When these investments are derecognised, the cumulative gain or loss previously 
recognised directly in equity is recognised in profit or loss. Where these investments are interest-
bearing, interest calculated using the effective interest method is recognised in profit or loss. 
 
Equity securities which are not marketable are stated at cost less any impairment losses. 
 
The fair value of financial instruments classified as held-for-trading and available-for-sale is determined 
as the quoted bid price at the reporting date. 
 
Disposal of investments 
 
On disposal of an investment, the difference between net disposal proceeds and the carrying amount 
together with the associated cumulative gain or loss that was reported in equity is recognised in profit or 
loss. 
 
If the Group disposes of part of its holding of a particular investment, the deemed cost of the part 
sold is determined using the weighted average method applied to the carrying value of the total 
holding of the investment. 
 
Derivatives  
 
Derivatives were recognised when they were exercised. 

 
4.4 Trade accounts receivable  

 
Trade accounts receivable are stated at the net realisable value.  Allowance for expected credit loss 
(2019: allowance for doubtful accounts) which is determined based on an analysis of payment 
histories and future expectations of customer payment.  Bad debts will be written off for the accounts 
considered uncollectible. 
 

4.5 Inventories 
 
Inventories are stated at the lower of cost and net realisable value.  Cost is determined on as follow; 
 
Finished goods, work in process and fuel are determined by the weighted average basis.  
 
Tannery and chemical materials and supplies are determined by the first-in first-out method. 
 
The cost of purchases comprises both the purchase price and costs directly attributable to the 
acquisition of the inventory, such as import duties and freight, less all attributable discounts, 
allowances or rebates. The cost of finished goods comprises raw materials, direct labour, other 
direct costs and related production overheads.  Net realisable value is the estimate of the selling 
price in the ordinary course of business, less the costs of completion and selling expenses. Provision 
is made, where necessary, for obsolete, slow-moving and defective inventories. 
 

4.6 Investments in subsidiaries and associates 
 
Investments in subsidiaries and associates in the separate financial statements of the Company are 
accounted for using the cost method less allowance for impairment (if any). Investments in 
associates in the consolidated financial statements are accounted for using the equity method. 
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Investments in subsidiary companies 

 
Subsidiaries are all entities (including structured entities) over which the Group has control. The 
Group controls an entity when the group is exposed to, or has rights to, variable returns from its 
involvement with the entity and has the ability to affect those returns though its power over the entity. 
Subsidiaries are fully consolidated from the date on which control is transferred to the Group. They 
are deconsolidated from the date that control ceases. 

 
The Group applies the acquisition method of accounting to account for business combinations. The 
consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets transferred, the 
liabilities incurred to the former owners of acquire and the equity interests issued by the Group. The 
consideration transferred includes the fair value of any asset or liability resulting from a contingent 
consideration arrangement. Acquisition-related costs are expensed as incurred. Identifiable assets 
acquired and liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are measured initially 
at their fair values at the acquisition date. On an acquisition-by-acquisition basis, the Group recognizes 
any non-controlling interest in the acquire either at fair value or at the non-controlling interest’s 
proportionate share of the acquire’s net assets. 

 
If the business combination is achieves in stages, the acquisition date carrying value of the acquirer’s 
previously held equity interest in the acquire is re-measured to fair value at the acquisition date; any gains 
or losses arising from such re-measured are recognized in profit or loss. 

 
Any contingent consideration to be transferred by the group is recognized at fair value at the 
acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the contingent consideration that is 
deemed to be an asset or liability is recognized either in profit or loss or as a change to other 
comprehensive income. Contingent consideration that is classified as equity is not re-measured, and 
its subsequent settlement is accounted for within equity. 

 
The excess of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interest in the acquire and 
the acquisition-date fair value of any previous equity interest in the acquire over the fair value of the 
identifiable net assets acquired is recorded as goodwill. If the total of consideration transferred, non-
controlling interest recognize and previously held interest measured is less than the fair value of the net 
assets of the subsidiary acquired in the case of a bargain purchase, the difference is recognized directly 
in profit or loss. 

 
Investment in associated company 

 
Associates are those entities in which the Group has significant influence. Significant influence is the 
power to participate in the financial and operating policy decision of the investee, but not to control. 

 
Under the equity method, an investment in an associate is initially recognized in the consolidated 
statement of financial position at cost and adjusted thereafter to recognize the Group’s share of the 
profit or loss and other comprehensive income of the associate. When the Group’s share of losses of 
an associate equals or exceeds the Group’s interest in that associate (which includes any long-term 
interests that, in substance, form part of the Group’s net investment in the associate), the Group 
discontinues recognizing its share of further losses. Additional losses are recognized only to the extent 
that the Group has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the 
associate. 

 
4.7 Property plant and equipment 
 

Land is shown at fair value, based on triennial valuations by external independent values. Increases 
in the carrying amount arising on revaluation of land are credited to statement of comprehensive 
income and shown as gain on asset revaluation in shareholders’ equity. Decreases that offset 
previous increases of the same asset are charged in other comprehensive income and debited 
against gain on asset revaluation directly in equity, all other decreases are charged to profit or loss. 

 
Cost includes acquisition cost and any cost directly attributable to brining the asset or component to 
the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by 
management. 
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Cost also includes the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring 
the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is 
acquired or as a consequence for having used the item during a particular period for purposes other 
than to produce inventories during that period. 

 
Plant and equipment is stated at cost less accumulated depreciation and provision for impairment  
(if any).  

 
Depreciation is calculated on the straight line method to write off the cost or the amount of each 
asset, except for land which is considered to have an indefinite life, to its residual value over the 
estimated useful lives as follows: 

 
Leasehold land and land improvement 25 years 
Factory Building 20 and 25 years 
Machinery 5-25 years 
Equipment and tools 5 and10 years 
Furniture and office equipment 5 and10 years 
Vehicles 5 and10 years 

 
Gains and losses on disposal of property, plant and equipment are determined by comparing the 
proceeds with their carrying amount and are taken into account in determining profit/loss from 
operations. 

 
Expenditures for additions, renewals and improvements, which result in substantial increase in an 
asset’s current replacement value, are capitalised. Repair and maintenance costs are recognized as 
an expense when incurred. 

 
4.8 Land not used in operation 
 

Land not used in operation is stated at cost less provision for impairment (if any). 
 
4.9 Intangible assets – computer software 
 

Computer software is stated cost less accumulated amortization and provision for impairment (if any) and 
is amortized as expense on a straight-line basis over a period of 3 and 10 years. 

 
4.10 Right to generate and sell electricity and amortization 
 

The Group recognized right to generate and sell electricity acquired from a business combination at 
their acquisition-date fair values. Subsequent to initial recognition, right to generate and sell electricity 
has been stated at cost less accumulated amortization and allowance for impairment (if any). 

 
Amortization of rights to generate and sell electricity is calculated by reference to cost on a straight-line 
basis over the remaining terms of the rights to generate and sell electricity from the date on which the 
Group assumes control over the subsidiaries. 

 
4.11 Impairment of financial assets 
 

Accounting policies applicable from 1 January 2020 
 

The Group recognises allowances for expected credit losses (ECLs) on financial assets measured at 
amortised cost (including cash and cash equivalents, trade receivables and other receivables, loans 
to others and related parties).  

 
Measurement of ECLs 

 
ECLs are a probability-weighted estimate of credit losses. Credit losses are measured as the present 
value of all cash shortfalls (i.e. the difference between the cash flows due to the entity in accordance 
with the contract and the cash flows that the Group expects to receive). ECLs are discounted at the 
effective interest rate of the financial asset.  
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ECLs are measured on either of the following bases: 
 
- 12-month ECLs: these are losses that are expected to result from possible default events within  

the 12 months after the reporting date; or 
- lifetime ECLs: these are losses that are expected to result from all possible default events over 

the expected lives of a financial instrument. 
 
Loss allowances for trade receivables are always measured at an amount equal to lifetime ECLs. 
ECLs on these financial assets are estimated using a provision matrix based on the group’s 
historical credit loss experience, adjusted for factors that are specific to the debtors and an 
assessment of both current and forecast general economic conditions at the reporting date. 
 
Loss allowances for all other financial instruments, the Group recognises ECLs equal to 12-month 
ECLs unless there has been a significant increase in credit risk of the financial instrument since 
initial recognition or credit-impaired financial assets, in which case the loss allowance is measured at 
an amount equal to lifetime ECLs.  
 
The maximum period considered when estimating ECLs is the maximum contractual period over 
which the Group is exposed to credit risk. 
 
The Group considers a financial asset to have low credit risk when its credit rating is equivalent to 
the globally understood definition of ‘investment grade’. 
 
The Group assumes that the credit risk on a financial asset has increased significantly if it is more 
than 30 days past due, significant deterioration in financial instruments’s credit rating, significant 
deterioration in the operating results of the debtor and existing or forecast changes in the 
technological, market, economic or legal environment that have a significant adverse effect on the 
debtor’s ability to meet its obligation to the Group. 
 
The Group considers a financial asset to be in default when: 
 
- the debtor is unlikely to pay its credit obligations to the Group in full, without recourse by the 

Group to actions such as realising security (if any is held); or 
- the financial asset is more than 90 days past due. 
 
Depending on the nature of the financial instruments, the assessment of a significant increase in 
credit risk is performed on either an individual basis or a collective basis. When the assessment is 
performed on a collective basis, the financial instruments are grouped based on shared credit risk 
characteristics, such as past due status and credit risk ratings.  
 
ECLs are remeasured at each reporting date to reflect changes in the financial instrument’s credit 
risk since initial recognition. Increased in loss allowance is recognised as an impairment loss in profit 
or loss. Loss allowances for financial assets measured at amortised cost are deducted from the 
gross carrying amount of the assets.  
 
Credit-impaired financial assets  
 
At each reporting date, the Group assesses whether financial assets carried at amortised cost and 
debt securities at FVOCI are credit-impaired. A financial asset is ‘credit-impaired’ when one or more 
events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of the financial asset have 
occurred. Evidence of credit-impairment includes significant financial difficulty, a breach of contract 
such as more than 90 days past due, probable the debtor will enter bankruptcy.   
 
Write-off   
 
The gross carrying amount of a financial asset is written off when the Group has no reasonable 
expectations of recovering. Subsequent recoveries of an asset that was previously written off, are 
recognised as a reversal of impairment in profit or loss in the period in which the recovery occurs.  
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Accounting policies applicable before 1 January 2020 
 
The carrying amounts of the Group’s assets are reviewed at each reporting date to determine 
whether there is any indication of impairment. If any such indication exists, the assets’ recoverable 
amounts are estimated.  
 
An impairment loss is recognised if the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. 
The impairment loss is recognised in profit or loss.  
 
When a decline in the fair value of an available-for-sale financial asset has been recognised directly 
in equity and there is objective evidence that the value of the asset is impaired, the cumulative loss 
that had been recognised directly in equity is recognised in profit or loss even though the financial 
asset has not been derecognised.  The amount of the cumulative loss that is recognised in profit or 
loss is the difference between the acquisition cost and current fair value, less any impairment loss on 
that financial asset previously recognised in profit or loss.  
 
Calculation of recoverable amount 
 
The recoverable amount of held-to-maturity securities carried at amortised cost is calculated as the 
present value of the estimated future cash flows discounted at the original effective interest rate.   
 
The recoverable amount of available-for-sale financial assets is calculated by reference to the fair value. 
 
Reversal of impairment 
 
An impairment loss in respect of a financial asset is reversed if the subsequent increase in recoverable 
amount can be related objectively to an event occurring after the impairment loss was recognised in 
profit or loss.  For financial assets carried at amortised cost and available-for-sale financial assets that 
are debt securities, the reversal is recognised in profit or loss.  For available-for-sale financial assets 
that are equity securities, the reversal is recognised in other comprehensive income. 
  

4.12 Impairment of non – financial assets 
 
The Group assesses at each reporting date whether there is an indication that an asset may be 
impaired. If any such indication exists, the Group makes an estimate of the asset’s recoverable 
amount. Where the carrying amount of the asset exceeds its recoverable amount, the asset is 
considered impaired and is written down to its recoverable amount. Impairment losses are 
recognized in the comprehensive income statement. An asset’s recoverable amount is the higher of 
fair value less costs to sell and value in use. 
 
If there is subsequently any indication that previously recognized impairment losses may no longer 
exits or may have decreased, the Group will make another estimate of the asset’s recoverable value, 
compare this with the book value, and reverse previously recognized impairment to reflect the 
change in recoverable value. 
 

4.13 Leases   
 
Accounting policies applicable from 1 January 2020  
 
At inception of a contract, the Group assesses whether a contract is, or contains, a lease. To assess 
whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group uses the 
definition of a lease in TFRS 16.  
 
As a lessee 
 
At commencement or on modification of a contract that contains a lease component, the Group 
allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of its relative stand-
alone prices. However, for the leases of property the Group has elected not to separate non-lease 
components and account for the lease and non-lease components as a single lease component.  
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The Group recognises a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date, 
except for leases of low-value assets and short-term leases which is recognised as an expense on a 
straight-line basis over the lease term.  
 
Right-of-use asset is presented as part of property, plant and equipment and is measured at cost, 
less any accumulated depreciation and impairment loss, and adjusted for any remeasurements of 
lease liability. The cost of right-of-use asset includes the initial amount of the lease liability adjusted 
for any lease payments made at or before the commencement date, plus any initial direct costs 
incurred and an estimate of restoration costs, less any lease incentives received. Depreciation is 
charged to profit or loss on a straight-line method from the commencement date to the end of the 
lease term, unless the lease transfers ownership of the underlying asset to the Group by the end of 
the lease term or the cost of the right-of-use asset reflects that the Group will exercise a purchase 
option. In that case the right-of-use asset will be depreciated over the useful life of the underlying 
asset, which is determined on the same basis as those of property and equipment.  
 
The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at 
the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot 
be readily determined, the Group incremental borrowing rate is applied. The lease payments 
included fixed payments less any lease incentive receivable, lease payments also include amount 
under purchase option, extension or termination option if the Group is reasonably certain to exercise 
option. Variable lease payments that do not depend on index or a rate are recognised as expenses 
in the accounting period in which they are incurred.  
 
The Group determines its incremental borrowing rate by obtaining interest rates from various 
external financing sources and makes certain adjustments to reflect the terms of the lease and type 
of the asset leased.  
 
The lease liability is measured at amortised cost using the effective interest method. It is remeasured 
when there is a change in lease term, change in lease payments, change in the estimate of the 
amount expected to be payable under a residual value guarantee, or a change in the assessment of 
purchase, extension or termination options. When the lease liability is remeasured, a corresponding 
adjustment is made to the carrying amount of the right-of-use asset or is recorded in profit or loss if 
the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero.  
 
As a lessor 
 
At inception or on modification of a contract that contains a lease component and one or more 
additional lease or non-lease components, the Group allocates the consideration in the contract to 
each component on the basis of their relative standalone prices.  
 
The Group recognises lease payments received under operating leases as rental income on a 
straight-line basis over the lease term as part of other income. Initial direct costs incurred in 
arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognised 
over the lease term on the same basis as rental income. Contingent rents are recognised as rental 
income in the accounting period in which they are earned. 
  
Accounting policies applicable before 1 January 2020 
 
As a lessee  
 
Leases in terms of which the Group substantially assumes all the risk and rewards of ownership are 
classified as finance leases. Property, plant and equipment acquired by way of finance leases is 
capitalised at the lower of its fair value and the present value of the minimum lease payments at the 
inception of the lease, less accumulated depreciation and impairment losses. Lease payments are 
apportioned between the finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a 
constant rate of interest on the remaining balance of the liability.  Finance charges are charged 
directly to the profit or loss.  
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Assets held under other leases were classified as operating leases and lease payments are 
recognised in profit or loss on a straight-line basis over the term of the lease. Contingent lease 
payments are accounted for by revising the minimum lease payments over the remaining term of the 
lease when the lease adjustment is confirmed.  
 
As a lessor 
 
Rental income from investment property is recognised in profit or loss on a straight-line basis over 
the term of the lease.  Lease incentives granted are recognised as an integral part of the total rental 
income. Contingent rentals are recognised as income in the accounting period in which they are 
earned.  
 

4.14 Employee benefits 
 
Post-employment benefits (Defined contribution plans) 
 
The Group’s employees have jointly established a provident fund. The fund is monthly contributed by 
employees and by the Group and the Company. The fund’s assets are held in a separate trust fund 
and the Group’s contributions are recognized as expenses when incurred. 
 
Post-employment benefits (Defined benefit plans) 
 
The Group has obligations in respect of the severance payments they must make to employees 
upon retirement under labor law. The Group treats these severance payment obligations as a 
defined benefit plan.  
 
The obligation under the defined benefit plan is determined by a professionally qualified independent 
actuary, using the projected unit credit method. Such determination is made based on various 
assumptions, including discount rate, future salary increase rate, staff turnover rate, mortality rate, 
and inflation rates. 
 
Actuarial gains and losses arising from post-employment benefits are recognized in the statements 
of other comprehensive income in the period in which they arise and included in retained earnings in 
the statements of changes in shareholders’ equity.  
 

4.15 Provisions for liabilities 
 
Provisions are recognized when the Group has a present legal or constructive obligation as a result 
of past events, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be 
required to settle the obligation, and a reliable estimate of the amount of the obligation can be made. 
 

4.16 Foreign currency translation 
 
Functional and presentation currency 
 
Items included in the financial statements of each of the Group’s entities are measured using the 
currency of the primary economic environment in which the entity operates (‘the functional currency’). The 
financial statements are presented in Thai Baht, which is the Company’s functional and the Group’s 
presentation currency. 
 
Transactions in foreign currencies 
 
Transactions in foreign currencies are translated to Thai Baht at the foreign exchange rates ruling at 
the dates of the transactions. 
 
Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies at the reporting date are translated 
to Thai Baht at the foreign exchange rates ruling at that date. Foreign exchange differences arising on 
translation are recognized as profit or loss in statement of profit or loss and other comprehensive income. 
 
Non-monetary assets and liabilities measured at cost in foreign currencies are translated to Thai 
Baht using the foreign exchange rates ruling at the dates of the transactions. 
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Foreign entities 
 
The assets and liabilities of foreign entities are translated to Thai Baht at the foreign exchange rates 
ruling at the reporting date. 
 
The revenues and expenses of foreign entities are translated to Thai Baht at average exchanges rates. 
 
Foreign exchange differences arising on translation are recognized as other comprehensive income 
in the statement of comprehensive income and presented in the foreign currency translation reserve 
in equity until disposal of the investment. 
 

4.17 Related parties  
 
Enterprises and individuals that directly, or indirectly through one or more intermediaries, control, or 
are controlled by, or are under common control with, the Group, including holding companies, 
subsidiaries and fellow subsidiaries are related parties of the Company.  Associates and individuals 
owning, directly or indirectly, an interest in the voting power of the Company that gives them 
significant influence over the enterprise, key management personnel, including directors and officers 
of the Group and close members of the family of these individuals and companies associated with 
these individuals also constitute related parties. 
 
In considering each possible related party relationship, attention is directed to the substance of the 
relationship, and not merely the legal form. 
 

4.18 Segment reporting 
 
Segment information has been prepared based on the internal report of the Group, which 
disaggregates its business by services or products. 
 

4.19 Income tax 
 
Income tax expense 
 
The tax expense for the period comprises current and deferred tax. Tax is recognised in profit or 
loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or 
directly in equity. In this case the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in 
equity, respectively. 
 
Current tax 
 
The tax currently payable is based on taxable profit for the year. Taxable profit differs from profit as 
reported in the statement of income because it excludes items of income or expense that are taxable 
or deductible in other years and it further excludes items that are never taxable or deductible. The 
current tax liability is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted at 
the statement of financial position date. 
 
Deferred tax 
 
Deferred tax is recognised on temporary differences between the carrying amounts of assets and 
liabilities in the financial statements and the corresponding tax bases used in the computation of 
taxable profit (tax base). Deferred tax liabilities are generally recognised for all taxable temporary 
differences, and deferred tax assets are generally recognised for temporary differences to the extent 
that it is probable that taxable profits will be available against which those temporary differences can 
be utilised. The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each statement of financial 
position date. Deferred tax asset shall be reduced to the extent that utilised taxable profits 
decreased. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that 
sufficient taxable profit will be available to allow total or part of the asset to be recovered. 
 
Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that have been enacted or 
substantively enacted at the statement of financial position date. 
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4.20 Earnings per share  
 
Basic  
 
Basic earnings per share are calculated by dividing the net profit for the year by the weighted 
average number of ordinary shares outstanding during the year. 
 
Diluted 
 
Diluted earnings per share is calculated by dividing net income for the year by the weighted average 
number of ordinary shares in issue during the year plus adjustments of conversion of all dilutive 
potential ordinary shares from the exercise of the warrants provided that the conversion carried out 
at the beginning of the year or issuance of potential ordinary shares. 
 

4.21 Critical accounting estimates, assumption, judgements and capital risk management 
 
1) Critical accounting estimates, assumption and judgements 
 

 Use of accounting estimates  
 

Preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles 
requires management to make estimates for certain accounting transactions, affecting amounts 
reported in the financial statements and Notes related thereto.  Subsequent actual results may 
differ from these estimates. 

 
Estimates, assumption and judgements are continually evaluated and are based on historical 
experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be 
reasonable under the circumstances. 
 
Allowance for expected credit losses  
 
 In determining an allowance for expected credit losses of trade receivables, the management 
needs to make judgement and estimates based upon, among other things, past collection 
history, aging profile of outstanding debts and the forecast economic condition for groupings of 
various customer segments with similar credit risks. The Group’s historical credit loss 
experience and forecast economic conditions may also not be representative of whether a 
customer will actually default in the future. 
 
Provision for sales discount 
 
The Group has estimated the provision for sales discounts which the percentage of sales 
discount is estimated based on historical information, experiences and existing business model. 
 
Allowance for obsolete and defective inventories and net realizable value 

 
The Group maintains an allowance for obsolete and defective inventories to reflect impairment 
of inventories. The allowance is based on consideration of inventory turnover and deterioration 
of each category. In addition, the Group also maintains an allowance for net realizable value to 
reflect the estimated losses resulting from the selling prices of inventories which are less than 
their costs.  The allowance is based on consideration of committed selling prices and the trend 
of selling prices in the market. 

 
Estimated impairment of investment 

 
The Group regularly evaluated the impairment of investment in subsidiary and associated 
companies when there has been a significant or prolonged decline in the fair value below their 
cost or where other objective evidence of impairment exists.  The evaluation is based on results 
of operation and future plan of its subsidiary and associated companies.  Such consideration 
requires the use of estimate and judgment by the management.  
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Property, plant and equipment  
 
Management determines the estimated useful lives and residual values for the Group’s 
property, plant and equipment. Management will revise the depreciation charge where useful 
lives and residual values are different to previously estimated, or it will write off or write down 
technically obsolete or assets that have been abandoned or sold. 
 

The Group measures land at revalued amounts. Such amounts are determined by the 
independent valuer using the market approach for land. The valuation involves certain 
assumptions and estimates. 
 
Post-employment benefit under defined benefit plans  
 
The obligation under the defined benefit plan is determined based on actuarial techniques.  
Such determination is made based on various assumptions, including discount rate, future 
salary increase rate, mortality rate, staff turnover rate and inflation rate. 
 
Deferred tax assets 
 
Deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and unused tax losses 
to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary 
differences and losses can be utilised. Significant management judgment is required to 
determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely 
timing and level of estimate future taxable profits. 
  

Leases 
  

Determining the lease term with extension and termination options - The Group as a lessee  
 

 In determining the lease term, the management is required to exercise judgement in assessing 
whether the Group is reasonably certain to exercise the option to extend or terminate the lease 
considering all relevant facts and circumstances that create an economic incentive for the 
Group to exercise either the extension or termination option. 
 

 Estimating the incremental borrowing rate - The Group as a lessee 
 

 The Group cannot readily determine the interest rate implicit in the lease, therefore, the 
management is required to exercise judgement in estimating its incremental borrowing rate to 
discount lease liabilities. The incremental borrowing rate is the rate of interest that the Group would 
have to pay to borrow over a similar term, and with a similar security, the funds necessary to obtain 
an asset of a similar value to the right-of-use asset in a similar economic environment.  
 

 Lease classification - The Group as lessor 
 

 In determining whether a lease is to be classified as an operating lease or finance lease, the 
management is required to exercise judgement as to whether significant risk and rewards of 
ownership of the leased asset has been transferred, taking into consideration terms and 
conditions of the arrangement 
 

2) Capital risk management 
 

The Group’s objectives when managing capital are to safeguard the Group’s ability to continue 
as a going concern in order to provide returns for shareholders and benefits for other 
stakeholders and to maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital. 
 
The Group manages its capital position with reference to its debt-to-equity ratio in order to 
comply with a condition in debenture agreement, which requires the Company to maintain the 
net financial debt to equity ratio not exceeding 3:1. 
 
In order to maintain or adjust the capital structure, the Group may adjust the amount of dividends 
paid to shareholders, return capital to shareholders, issue new shares or sell assets to reduce debt. 
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4.22 Fair value estimation 
 
The analyses financial instruments carried at fair value, by valuation method. The different levels 
have been defined as follows: 
 
 Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (Level 1). 
 Inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the asset or liability, 

either directly (that is, as prices) or indirectly (that is, derived from prices) (Level 2). 
 Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (that is, unobservable 

inputs) (Level 3). 
 
Other financial instruments not carried at fair value are typically short-term in nature and reprice to 
current market rate frequently. Accordingly, their carrying amount is a reasonable approximation of 
fair value. The management believes that the fair value of the financial assets and liabilities does not 
materially differ from their carrying value. 

 
5. CUMULATIVE EFFECT OF CHANGE IN ACCOUNTING POLICIES DUE TO THE ADOPTION OF 

NEW FINANCIAL REPORTING STANDARDS 
 
As described in Note 3.1 to the financial statements, during the current year, the Group has adopted 
financial reporting standards related to financial instruments and TFRS 16. The cumulative effect of 
initially applying these standards is recognised as an adjustment to retained earnings and other 
components of shareholders’ equity as at 1 January 2020. Therefore, the comparative information 
was not restated.  
 
a) The impacts on the beginning balance of assets, liabilities, retained earnings and other 

components of shareholders’ equity of 2020 from change in accounting policy due to the 
adoption of these standards are presented as follows: 

 

(Unit: Baht) 

 Consolidated  

 

31 December 

2019 

The impacts of

TFRS related 

to financial 

instruments 

The impacts of 

TFRS 16 

1 January  

2020 

Statement of financial position (partial) 

Assets     

Non-current assets     

Investment in equity instrument of  

non-listed companies 135,911,200 (77,215,000) - 58,696,200

Property, plant and equipment 2,582,749,330 - 3,816,557 2,586,565,887

Liabilities and shareholders’ equity  

Current liabilities  

Current portion of lease payable (48,965,153) - (404,178) (49,369,331)

Non-current liabilities  

Derivative liabilities - (5,090,461) - (5,090,461)

Lease payables, net (105,237,774) - (3,491,751) (108,729,525)

Shareholders' equity  

Retained earnings - unappropriated (243,989,949) 5,090,461 79,372 (238,820,116)

Other components of shareholders' equity (224,738,781) 77,215,000 - (147,523,781)
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 (Unit: Baht) 

 The Company 

 

31 December 

2019 

The impacts of

TFRS related  

to financial 

instruments 

The impacts of 

TFRS 16 

1 January  

2020 

Statement of financial position (partial) 

Assets     

Current assets     

Short-term loans to related companies 

and accrued interest income 78,141,689 (915,810) - 77,225,879 

Non - current assets     

Long - term loans to related companies  

and accrued interest income, net 722,130,667 (2,341,904) - 719,788,763 

Property, plant and equipment 912,279,814 - 2,771,118 915,050,932 

Liabilities and shareholders’ equity     

Current liabilities     

Current portion of lease payable (39,515,730) - (963,363) (40,479,093) 

Non-current liabilities     

Lease payables, net (96,675,387) - (1,870,568) (98,545,955) 

Shareholders' equity     

Retained earnings – unappropriated (399,693,612) 3,257,714 62,813 (396,373,085) 
 
b) The classification and measurement of financial assets and financial liabilities 

 
The classifications, measurement basis and carrying values of financial assets in accordance 
with TFRS 9 as at 1 January 2020 and with the carrying amounts under the former basis, are as 
follows: 
 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated 

  Classification and measurement in accordance with TFRS 9 

As at 1 January 2020 

Carrying 

amounts 

under the 

former basis 

Fair value 

through 

profit or loss 

Fair value 

through other 

comprehensive 

income 

Amortized 

cost Total 
  

Financial assets      

Cash and cash equivalents 46,603,821 - - 46,603,821 46,603,821 

Current investments - 234,139 - - 234,139 

Deposits at financial institutions used as 

collateral, current 19,021,937 - - 19,021,937 19,021,937 

Trade and other accounts receivable, net 384,476,405 - - 384,476,405 384,476,405 

Short-term loans to related  companies 

and accrued interest income 15,000,000 - - 15,000,000 15,000,000 

Deposits at financial institutions used as 

collateral, non-current 7,363,717 - - 7,363,717 7,363,717 

Investments in equity instrument of  

non-listed companies 135,911,200 - 58,696,200 - 58,696,200 

Total financial assets 608,377,080 234,139 58,696,200 472,465,880 531,396,219 
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 (Unit: Baht) 

 The Company 

  Classification and measurement in accordance with TFRS 9 

As at 1 January 2020 

Carrying 

amounts 

under the 

former basis 

Fair value 

through 

profit or loss 

Fair value 

through other 

comprehensive 

income 

Amortized 

cost Total 

      

Financial assets      

Cash and cash equivalents 15,817,040 - - 15,817,040 15,817,040 

Current investments 204,768 204,768 - - 204,768 

Trade and other accounts receivable, net 294,461,602 - - 294,461,602 294,461,602 

Short-term loans to related  companies 

and accrued interest income 78,141,689 - - 77,225,879 77,225,879 

Current portion of long – term loans to 

related companies and accrued 

interest income 25,379,514 - - 25,379,514 25,379,514 

Deposits at financial institutions used as 

collateral, non-current 7,363,717 - - 7,363,717 7,363,717 

Investments in equity instrument of non-

listed companies 1,321,200 - 1,321,200 - 1,321,200 

Long - term loans to related companies 

and accrued interest income, net 722,130,667 - - 719,788,763 719,788,763 

Total financial assets 1,144,820,197 204,768 1,321,200 1,140,036,515 1,141,562,483 

 
As at 1 January 2020, the Group do not stipulations any financial liabilities to be measured at  
fair value through profit or loss except derivative liabilities of which fair value is Baht 5.09 million 
(the Company only : None). 
 

c) Leases 
 

Upon initial application of TFRS 16, the Group recognised lease payable previously classified as 
operating leases at the present value of the remaining lease payments, discounted using the 
Group’s incremental borrowing rate at 1 January 2020. For leases previously classified as 
finance leases, the Group recognised the carrying amount of the right-of-use assets and lease 
payable based on the carrying amounts of the lease assets and lease liabilities immediately 
before the date of initial application of TFRS 16. 

 

 (Unit: Baht) 

 Consolidated     The Company 

Commitment according to lease agreements disclosed  

as at 31 December 2019 

 

5,086,139 5,086,139

Less: Short-term leases and leases of low-value assets (2,106,639) (2,106,639)

Add: Reversal of straight-line basis adjustment 1,106,330 - 

Less: Deferred interest expenses (189,901) (145,569)

Increase in lease payables due to TFRS 16 adoption 3,895,929 2,833,931

Lease payables as at 31 December 2019 154,202,927 136,191,117

Lease payables as at 1 January 2020 158,098,856 139,025,048
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 (Unit: Baht) 

 Consolidated     The Company 

   

Comprise of:   

Current lease payables 49,369,331 40,479,093

Non-current lease payables 108,729,525 98,545,955

Total 158,098,856 139,025,048

 
The adjustments of right-of-use assets due to TFRS 16 adoption being presented as part of 
property, plant and equipment as at 1 January 2020 are summarised below: 
 

 (Unit: Baht) 

 Consolidated     The Company 

  

Machinery and equipment, net 2,771,119 2,771,118

Buildings and building improvement ,net 1,045,438 - 

Total right-of-use assets 3,816,557 2,771,118

 
6. CASH AND CASH EQUIVALENTS 

 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated The Company 

 2020 2019 2020 2019

     

Cash on hand 233,099 195,764 87,308 81,517

Deposits held at call with banks 57,424,586 46,408,057 34,364,449 15,735,523

   Total 57,657,685 46,603,821 34,451,757 15,817,040

 
As at 31 December 2020, the interest rate on deposits held at call with banks represented 0.125% per 
annum (2019: 0.375% per annum). 

 
7. TRADE AND OTHER ACCOUNTS RECEIVABLE, NET 

 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated The Company  

 2020 2019 2020 2019

     

Trade accounts receivable - related company (Note 8) 

Separate from aging follows:  

Within credit term 9,180,066 10,087,431 9,180,066 10,087,431 

Overdue not more than 3 months - - - - 

Overdue  over 6 months up to 12 months - - - - 

Overdue over 12 months - - - - 

Total 9,180,066 10,087,431 9,180,066 10,087,431 
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 (Unit : Baht) 

 Consolidated The Company  

 2020 2019 2020 2019

     

Trade accounts receivable - other parties 

Separate from aging follows:    

Within credit term 257,301,914 246,552,157 227,682,561 212,175,008 

Overdue not more than 3 months 16,415,184 28,117,960 1,741,430 25,247,055 

Overdue over 3 months up to 6 months - 2,511,531 - 2,511,531 

Overdue over 6 months up to 12 months 1,856,609 - 1,856,609 - 

Overdue over 12 months 2,402,572 1,190,000 2,402,572 1,190,000 

Total 277,976,279 278,371,648 233,683,172 241,123,594 

Less   Allowance for expected credit losses 

/ Allowance for doubtful debts (2,381,398) (1,190,000) (2,381,398) (1,190,000) 

Net 275,594,881 277,181,648 231,301,774 239,933,594 

Total trade accounts receivable, net 284,774,947 287,269,079 240,481,840 250,021,025 

     

Other accounts receivable     

Other receivables - related companies  

(Note 8) 

 

1,561,794 7,509,818 

 

1,101,401 2,534,318 

Other receivables 2,272,647 9,107,724 2,271,839 7,915,864 

Advance payments - related companies 

(Note 8) 

 

1,052,985 1,052,985 

 

40,000 23,000,000 

Advance payment 360,029 103,206 25,224 92,206 

Advance payment for goods - related 

companies, net (Note 8) 34,336,549 36,269,349 - - 

Retention receivable 24,500 1,799,500 - - 

Advance payment for goods 10,298,321 221,467 - - 

Prepaid expenses 12,757,446 11,377,217 9,867,135 10,898,189 

Accrued interest income 135,616 - - - 

Accrued income 29,854,022 29,766,060 - - 

Total other accounts receivable 92,653,909 97,207,326 13,305,599 44,440,577 

Total trade and other accounts  

receivable, net 

 

377,428,856 384,476,405 

 

253,787,439 294,461,602 

 
Certain accounts receivable recorded in the consolidated and company financial statements as at 31 
December 2020 have been pledged for factoring facilities with a commercial bank amounting to Baht 
86.08 million (2019 : Baht 112.43 million), as described in Note 21 to the financial statements. 
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8. RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES 

 
The Group has transactions with its related companies.  These companies are related through common 
shareholding and/or directorship. 
 
Details of relationship between the Group and related parties which related through control or transaction 
are as follows: 

 

Company’s Name Country Relationship 

   

Pala Assets Co., Ltd. Thailand Direct shareholding 

Chai Watana Green Co., Ltd. Thailand Direct shareholding 

Chai Watana Tannery Co., Ltd. Thailand Direct shareholding 

NHK Spring (Cambodia) Co., Ltd. Cambodia Direct shareholding 

Rak Ban Rao Co., Ltd. Thailand Indirect shareholding 

Advance Power Conversion Co., Ltd. Thailand Indirect shareholding 

Chai Watana Green Management Co., Ltd. Thailand Indirect shareholding 

Waste Mangagement 1 Co., Ltd. Thailand Indirect shareholding 

Green Power 1 Co., Ltd. Thailand Indirect shareholding 

Chai Watana Export Co., Ltd. Thailand Indirect shareholding 

Green Power 2 Co., Ltd. Thailand Indirect shareholding 

Blue Solar Farm 3 Co., Ltd. Thailand Indirect shareholding 

Nosomi Enterprise (Thailand) Co., Ltd. Thailand Common shareholding 

Kaeolumduan Group Co., Ltd. Thailand Shareholder of indirect subsidiary company 

Blue Solar Farm Co., Ltd. Thailand Shareholder of indirect subsidiary company 

Blue Solar Engineering Co., Ltd. Thailand Common shareholding and directorship of indirect subsidiary 

Standard NGV Co., Ltd. Thailand Common shareholding and directorship of indirect subsidiary 

Blue Solar Co., Ltd. Thailand Common shareholding and directorship of indirect subsidiary 

Blue Solar Roof Co., Ltd. Thailand Common shareholding and directorship of indirect subsidiary 

ZeroWaste Co., Ltd.* Thailand Common shareholding and directorship of indirect subsidiary 

Chaideeying Co., Ltd. Thailand The Company’s shareholding and common directorship 

Subteerath Co., Ltd. Thailand Common directorship 

Sakun C Innovation Co., Ltd. Thailand Direct shareholding 

Choknamchai Hi-Tech Pressing Co., Ltd. Thailand Common shareholding and directorship of subsidiary 

Choknamchai Auto Pressing Co., Ltd. Thailand Common shareholding and directorship of subsidiary 

National Science and Technology 

Development Agency 

 

Thailand 

 

Common shareholding and directorship of subsidiary 

Devika Enterprise Co., Ltd. Thailand Common directorship of subsidiary 

CNC D-Tex Co., Ltd. Thailand Common directorship of subsidiary 

Choknamchai Eastern Pressing  Co., Ltd. Thailand Common shareholding and directorship of subsidiary 

 
*This company has not been considered as a related company since the Group has additionally 
acquired ordinary shares of an indirect subsidiary from ZeroWaste Co., Ltd. on 18 September 2020.  
Consequently, the Group has held at 100% stake in the said indirect subsidiary. 
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Pricing policies for related transactions are as follows: 
 

Transactions  Pricing policy 
   

Sales  Market price 

Rental and related service income  Contract price 

Interest income  Interest rate at 6% to 8.5% per annum 

Other income  Market price 

Rental and related service expenses  Contract price 

Consultant fee, management fee and 

technical support fee 

 

Mutually agreed price 

Commission expense  Contract price 

Management’s remuneration  Mutually agreed price 

Finance cost  Mutually agreed price 

Purchase of goods  Market price 

Purchase - Disposal of assets  Mutually agreed price 

Purchase of investment in subsidiary  Mutually agreed price 
 
Transactions with related parties for the years ended 31 December 2020 and 2019 were as follows: 
 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated The Company 

 2020 2019 2020 2019
     

Pala Assets Co., Ltd.  

Service income - - 1,800,000 1,800,000

Interest income - - 1,592,516 2,037,635

Rental expenses - - 480,000 480,000

Utility expenses - - 1,795,404 1,958,427
     

Chai Watana Green Co., Ltd.     

Interest income - - 36,382,176 37,900,788
     

Chai Watana Green Management Co., Ltd.     

Management fee - - 6,000,000 4,710,000
     

Nosomi Enterprise (Thailand) Co., Ltd.   

Sales 43,341,230 72,550,821 43,341,230 72,550,821

Service income - 1,470 - 1,470

Rental machinery income 80,000 240,000 80,000 240,000

Other income - 140 - 140

Commission expense 12,247,780 14,698,643 12,247,780 14,698,643
     

Blue Solar Engineering Co., Ltd.    

Technical support expenses 576,000 576,000 - - 
     

Devika Enterprise Co., Ltd.    

Consultant fee 2,400,000 2,400,000 1,200,000 1,200,000 
     

ZeroWaste Co., Ltd.     

Consultant fee 4,750,000 - - - 

Purchase of investment in subsidiary 3,311,000 - - - 
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 (Unit : Baht) 

 Consolidated The Company 

 2020 2019 2020 2019
     

    

       Choknamchai Hi-Tech Pressing Co., Ltd.     

Purchase of assets 102,136,776 144,953,449 - - 

Purchase of goods 25,830,833 93,985,484 - - 

Rental expenses 294,400 765,606 - - 

Administrative expenses 918,827 894,144 - - 

Finance cost - 9,121 - - 

Interest income 733,115 1,190,959 - - 

Other income 430,993 27,800 - - 
     

Choknamchai Auto Pressing Co., Ltd.    

Administrative expenses 287,827 13,480 - - 

Purchase of assets - 167,800 - - 
     

Sakun C Innovation Co., Ltd.  

Interest income - - 9,076,177 12,215,928
     

NHK Spring (Cambodia) Co., Ltd.  

Service income 1,055,599 2,039,737 1,055,599 2,039,737
     

CNC D-Tex Co., Ltd.  

Administrative expenses 77,299 - - - 
     

National Science and Technology 

Development Agency 

 

Administrative expenses 374,766 - - - 
     

Directors  

Management’s remuneration 19,940,786 19,587,123 18,740,786 18,387,123
 

The significant balances of assets and liabilities with related parties were as follows: 
 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated The Company  

 2020 2019 2020 2019
     

Trade accounts receivable      

Nosomi Enterprise (Thailand) Co., Ltd. 9,180,066 10,087,431 9,180,066 10,087,431 
     

Other receivables      

Choknamchai Hi-Tech Pressing Co., Ltd. 6,520,213 4,975,500 - - 

Less: Allowance for expected credit losses / 

Allowance for doubtful debts (6,059,820) - - - 

Net 460,393 4,975,500 - - 

NHK Spring (Cambodia) Co., Ltd. 1,101,401 2,534,318 1,101,401 2,534,318

Net 1,561,794 7,509,818 1,101,401 2,534,318
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 (Unit : Baht) 

 Consolidated The Company  

 2020 2019 2020 2019
     

     

Other receivables - advance payments     

Green Power 2 Co., Ltd. - - - 23,000,000

Blue Solar Engineering Co., Ltd. 1,052,985 1,052,985 - - 

Chai Watana Tannery Co., Ltd. - - 40,000 - 

Total 1,052,985 1,052,985 40,000 23,000,000

     

Other receivables – advance payment for goods, net 

Kaeolumduan Group Co., Ltd. 21,173,903 21,173,903 - - 

Less: Allowance for expected credit losses / 

Allowance for doubtful debts (15,493,354) (15,493,354) - - 

Net 5,680,549 5,680,549 - - 

Choknamchai Hi-Tech Pressing Co., Ltd. 28,656,000 30,588,800 - - 

Net 34,336,549 36,269,349 - - 
 

Advance payments for goods – Kaeolumduan Group Co., Ltd. 
 

On 18 May 2018, the subsidiary, Chai Watana Export Co., Ltd., had filed a civil case against its debtor, 
Kaeolumduan Group Co., Ltd., in allegations of default of payment in respect of claim for advance 
payment for goods of Baht 15.49 million plus interest rate at 7.5% per annum from the filing date to 
completion of settlement.  Later on, the Civil Court and the Appeal Court ordered the said debtor to pay 
the subsidiary in the amount of Baht 15.49 million plus interest rate at 7.5% per annum from 2 June 
2017 to 18 May 2018. Such interest should not exceed amount of Baht 1.12 million.   
 

On 15 May 2020, Kaeolumduan Group Co., Ltd. submitted the petition to the Supreme Court.  To date 
of this report, the outcome of this case cannot presently be determined. 
 

However, the subsidiary has recorded allowance for doubtful account of Baht 15.49 million (net of the 
outstanding balance of trade account payable of Baht 5.68 million) in the financial statements. 

 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated The Company 

 2020 2019 2020 2019

     

Short-term loans to related companies 

and accrued interest income    

Pala Assets Co., Ltd. - - 22,337,630 28,095,114

Sakun C Innovation Co., Ltd. - - 7,800,000 50,046,575

Choknamchai Hi-Tech Pressing Co., Ltd. - 15,000,000 - - 

Less: Allowance for expected credit losses 

/ Allowance for doubtful debts - - (1,114,960) - 

Total - 15,000,000 29,022,670 78,141,689
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 (Unit : Baht) 

 Consolidated The Company 

 2020 2019 2020 2019

     

     

Short-term loans to related companies 

and accrued interest income consist of :    

Principal - 15,000,000 30,112,026 78,021,414

Accrued interest income - - 25,604 120,275

Less: Allowance for expected credit losses / 

Allowance for doubtful debts 

 

- 

 

- (1,114,960) - 

Total - 15,000,000 29,022,670 78,141,689

 

Movement of short-term loans to related 

companies and accrued interest income :    

Opening net book amount 15,000,000 - 78,141,689 51,695,579

Cumulative effect of changes in 

accounting policy (Note 5) - - (915,810) - 

Increase 20,733,115 31,190,959 125,696,527 105,438,017

Decrease (35,733,115) (16,190,959) (173,700,586) (78,991,907)

(Increase) decrease in allowance - - (199,150) - 

Closing net book amount - 15,000,000 29,022,670 78,141,689

 

Long-term loans to related companies 

and accrued interest income, net     

Sakun C Innovation Co., Ltd.     

Long-term loans and accrued interest 

income - - 83,068,873 179,334,530

Less: Current portion - - (20,744,859) (25,379,514)

Less: Allowance for expected credit losses /    

Allowance for doubtful debts - - (2,434,371) - 

Net - - 59,889,643 153,955,016

Chai Watana Green Co., Ltd.  

Long-term loans and accrued interest 

income - - 653,125,935 568,175,651

Total - - 713,015,578 722,130,667

 

The long-term loans to related companies 
and accrued interest income consist of :

Principal - - 659,068,873 701,334,530

Accrued interest income - - 77,125,935 46,175,651

Less: Allowance for expected credit losses 

/ Allowance for doubtful debts - - (2,434,371) - 

Total - - 733,760,437 747,510,181
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 (Unit : Baht) 

 Consolidated The Company 

 2020 2019 2020 2019

     

 

Movement of long-term loans to related 

companies and accrued interest income:    

Opening net book amount - - 747,510,181 674,795,083

Cumulative effect of changes in 

accounting policy (Note 5) - - (2,341,904) - 

Increase - - 122,912,688 226,059,020

Decrease - - (134,228,061) (153,343,922)

(Increase) decrease in allowance - - (92,467) - 

Closing net book amount - - 733,760,437 747,510,181

 

Short-term loan and accrued interest 

expenses from director     

Principal 2,118,200 - - - 

Accrued interest expenses 59,293 - - - 

Total 2,177,493 - - - 

 

Movement of short-term loan and accrued 

interest expenses from director     

Opening net book amount - - - - 

Increase 7,396,560 - - - 

Decrease (5,219,067) - - - 

Closing net book amount 2,177,493 - - - 

 

Other non-current assets - refundable deposit 

Pala Assets Co., Ltd. - - 100,000 100,000

 

Trade accounts payable     

Kaeolumduan Group Co., Ltd. 5,680,549 5,680,549 - - 

Choknamchai Hi-Tech Pressing Co., Ltd. 12,009,045 4,511,781 - - 

Total 17,689,594 10,192,330 - - 

     

Other accounts payable      

Pala Assets Co., Ltd. - - 193,755 186,679

Blue Solar Co., Ltd. 13,200,000 - - - 

Choknamchai Hi-Tech Pressing Co., Ltd. 35,978,927 36,926,678 - - 

Choknamchai Auto Pressing Co., Ltd. 72,340 137,640 - - 

Choknamchai Eastern Pressing  Co., Ltd. 3,000 - - - 

Total 49,254,267 37,064,318 193,755 186,679
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 (Unit : Baht) 

 Consolidated The Company 

 2020 2019 2020 2019

     

     

Other accounts payable - commission payable  

Nosomi Enterprise (Thailand) Co., Ltd. 4,630,794 5,954,596 4,630,794 5,954,596
     

Advance received     

Directors 200,000 - 200,000 - 
     

Accrued expenses     

Blue Solar Engineering Co., Ltd. 1,292,984 4,592,317 - - 

Choknamchai Auto Pressing Co., Ltd. - 972,210 - - 

Total 1,292,984 5,564,527 - - 
 
Guarantee obligations with related party 
 
The Group has outstanding guarantee obligations with each other, as described in Notes 21, 22 and 25 
to the financial statements. 
 

9. INVENTORIES, NET 
 
 (Unit : Baht) 

 Consolidated 

 Cost Allowance of diminution in value of inventories Net 

   Opening balance Closing balance 

 2020 2019 2020 Increase Decrease 2020 2020 2019

         

Finished goods 72,221,613 66,894,212 (39,083,239) (9,067,589) - (48,150,828) 24,070,785 27,810,973 

Works in process 257,171,462 277,343,703 (14,128,217) - 4,820,521 (9,307,696) 247,868,766 263,215,486 

Raw materials 102,161,529 103,326,838 - - - - 102,161,529 103,326,838 

Fuel 12,066,274 8,758,743 - - - - 12,066,274 8,758,743 

Goods in transit 46,579,489 24,663,205 - - - - 45,579,489 24,663,205 

Total 490,200,367 480,986,701 (53,211,456) (9,067,589) 4,820,521 (57,458,524) 432,741,843 427,775,245 

 

 

In 2020, loss for diminution in value of inventories of Baht 4.25 million was included in costs of goods 
sold in the consolidated and company statements of comprehensive income (2019: reversal of loss for 
diminution in value of inventories of Baht 4.99 million). 

 (Unit : Baht) 

 The Company 

 Cost Allowance of diminution in value of inventories Net 

   Opening balance Closing balance 

 2020 2019 2020 Increase Decrease 2020 2020 2019

         

Finished goods 69,805,613 66,844,212 (39,083,239) (9,067,589) - (48,150,828) 21,654,785 27,760,973 

Works in process 257,171,462 277,343,703 (14,128,217) - 4,820,521 (9,307,696) 247,863,766 263,215,486 

Raw materials 102,111,529 103,326,838 - - - - 102,111,529 103,326,838 

Goods in transit 46,579,489 24,663,205 - - - - 46,579,489 24,663,205 

Total 475,668,093 472,177,958 (53,211,456) (9,067,589) 4,820,521 (57,458,524) 418,209,569 418,966,502 
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10. CURRENT INVESTMENTS 
 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated 

 2020 2019 

 Cost Price Fair Value Cost Price Fair Value
     

Current investment :  

   Mutual fund in debt instrument 216,307 216,496 228,525 234,139
 

 (Unit : Baht) 

 The Company 

 2020 2019 

 Cost Price Fair Value Cost Price Fair Value
     

Current investment :  

   Mutual fund in debt instrument 186,936 186,951 199,882 204,768
 

Movements in current investments were as follows: 
 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated The Company 

 2020 2019 2020 2019
     

Opening balance  234,139 230,634 204,768 201,694 

Purchase during the year 543,000,000 - 543,000,000 - 

Disposal during the year (543,017,832) - (543,017,832) - 

Revaluation 189 3,505 15 3,074 

Closing balance  216,496 234,139 186,951 204,768 
 

The fair values of investments in mutual fund are based on Net Asset Valuation (“NAV”) approach as at 
the end of the reporting year.  The data is calculated and publicly by the fund manager of the mutual fund. 
The fair values are within Level 1 of the fair value hierarchy. 

 

11. DEPOSITS AT FINANCIAL INSTITUTIONS USED AS COLLATERAL  
 

  (Unit : Baht) 

Deposits used  Consolidated The Company 

as collateral For 2020 2019 2020 2019
      

Current Pledged as collateral against 

long-term credit facilities 

from financial institutions 

(Note 25) and letter of 

guarantee (Note 38) 22,767,423 19,021,937 - - 

Non-current Pledged as collateral against 

short-term credit facilities 

from financial institutions 

(Note 21) and letter of 

guarantee (Note 38) 48,916,702 7,363,717 7,363,924 7,363,717 

 Total 71,684,125 26,385,654 7,363,924 7,363,717 
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12. OTHER CURRENT ASSETS 
 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated The Company 

 2020 2019 2020 2019
     

Account receivable - Revenue Department 54,548,635 78,737,999 - - 

Undue input tax 8,788,747 10,310,940 8,179,560 9,847,856

Withholding tax deducted at source 90,220 - - - 

Others 225,038 657,988 46,615 46,690

Total 63,652,640 89,706,927 8,226,175 9,894,546

 
13. INVESTMENT IN ASSOCIATED COMPANY, NET 
 

  (Unit : Baht) 

  Consolidated 

   Percentage of 

shareholding 

 

   Paid-up share capital and voting right Equity Method 

Company’s Type of        

Name Business Country 2020 2019 2020 2019 2020 2019 
         

NHK Spring (Cambodia) 

Co., Ltd. 

Production of 

car cushion 

 

Cambodia

USD 

3,658,000

USD 

3,658,000 25% 25% 10,532,502 9,497,430
 

  (Unit : Baht) 

  The Company 

   Percentage of 

shareholding 

 

   Paid-up share capital and voting right Equity Method 

Company’s Type of    

Name Business Country 2020 2019 2020 2019 2020 2019 
         

NHK Spring (Cambodia) 

Co., Ltd. 

Production of 

car cushion 

 

Cambodia

USD 

3,658,000 

USD 

3,658,000 25% 

 

25% 31,083,855 31,083,855

Less : Allowance for impairment on investment (24,770,353) (24,770,353) 

   Net 6,313,502 6,313,502
 

The movement of investment in associated company for the years ended 31 December 2020 and 
2019 were as follows: 

 

  (Unit : Baht) 

 Consolidated (equity method) 

 2020 2019

   

Opening net book amount 9,497,430 6,313,502

Exchange differences on translating financial statements 880,939 (1,174,305)

Share of gain from investment in associated company 154,133 4,358,233

Closing net book amount 10,532,502 9,497,430

 



Chai Watana Tannery Group Public Company Limited and its subsidiaries 
Notes to the consolidated and company financial statements  
For the year ended 31 December 2020       
 

Page 45  

 
Financial information of the associate company is summarized below: 
 

 (Unit : Baht) 

 2020 2019

   

Cash and cash equivalents      29,469,935  56,725,540 

Other assets (excluding cash)    253,351,851  297,524,809 

Total liabilities   (240,691,778) (316,260,631) 

Net assets value of the associated company      42,130,008  37,989,718 

  

Revenues    299,954,386  367,095,262 

Expenses   (299,337,853) (349,662,333) 

Net profit for the year          616,533  17,432,929 

 
Reconciliation between the above financial information and net book value of equity recognised in 
the consolidated financial statements: 
 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated (equity method) 

 2020 2019

   

Net assets value of the associated company      42,130,008  37,989,718 

Percentage of shareholding 25% 25% 

Net book value of the investment in associated company      10,532,502  9,497,430 

 
The financial information for recording investment in associated company by the equity method in the 
consolidated financial statements is as follows: 

 

 For the years ended 31 December  

 2020 2019 

Financial information Prepared by the management of 

the associated company and has 

not yet audited by the auditor 

Audited by the auditor of the 

associated company* 

 
*On 13 April 2020, the auditor of the associated company completed the audit of the associated financial 
statements for the year ended 31 December 2019. The said audited financial statements were not 
significantly different from the financial statements prepared by management. The Company therefore did 
not adjust the share of gain from investments and the translation differences of the financial statements of 
the associated company that had previously been recognized in the consolidated financial statements for 
the year ended 31 December 2019. 
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14. INVESTMENTS IN SUBSIDIARY COMPANIES, NET 

 

 (Unit : Baht) 

 The Company 

 

 Paid-up share capital 

Percentage of 

shareholding Cost method 

Company’s Type of       

name Business 2020 2019 2020 2019 2020 2019

        

Direct subsidiaries     

Pala Assets Co., Ltd. Property rental service 80,000,000 80,000,000 100% 100% 80,000,000 80,000,000

Chai Watana Green 

Co., Ltd. 

Investment holding in 

renewable energy 

business 400,000,000 400,000,000 100% 100% 399,999,980 399,999,980

SakunC Innovation  

 Co., Ltd. 

Design and distribution 

of vehicles 400,000,000 200,000,000 50.01% 50.01% 200,040,000 100,020,000

Chai Watana Tannery 

 Co., Ltd. Tannery hide 1,000,000 - 100% - 999,800 - 

    681,039,780 580,019,980

Less : Provision for impairment on investments*    - (3,898,872)

   Net    681,039,780 576,121,108

 
*The Company reversed allowance for impairment in subsidiary, Pala Assets Co., Ltd. of Baht 3.90 
million (2019: Baht 20.00 million) in the Company financial statements. 
 
In addition, Chai Watana Green Co., Ltd. has investments in the indirect subsidiaries as follows: 
 

 (Unit : Baht) 

 

 Paid-up share capital 

Percentage of 

shareholding Cost method 

        

Company’s name Type of business 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

        

Indirect subsidiaries 

Chai Watana Green 

Management   

Co., Ltd. 

Consulting business for 

renewable energy 

project 5,000,000 1,000,000 100% 100% 4,999,980 999,980 

Green Power 1  

Co., Ltd.  

Providing service on 

waste disposal plant 

and electricity 

generation from waste 25,500,000 13,250,000 100% 75% 25,499,740 9,938,693 

Chai Watana Export  

Co., Ltd. 

Wholesale of wood  

chip 10,000,000 10,000,000 80% 80% 9,599,880 9,599,880 

Green Power 2  

Co., Ltd.  

Electricity generation 

and sales 300,000,000 300,000,000 100% 100% 369,999,800 369,999,800 

Blue Solar Farm 3  

Co., Ltd. 

Electricity generation 

and sales 120,000,000 120,000,000 60% 49% 72,000,000 58,800,000 

Total   482,099,400 449,338,353 

 



Chai Watana Tannery Group Public Company Limited and its subsidiaries 
Notes to the consolidated and company financial statements  
For the year ended 31 December 2020       
 

Page 47  

The movement of investments in subsidiary companies for the year ended 31 December 2020 are as 
follows: 
 
Investments in direct subsidiary companies 
 
Investment in Sakun C Innovation Co., Ltd. 
 
On 7 April 2020, Sakun C Innovation Co., Ltd. increased its registered share capital by Baht 200 
million (from total registered share capital of Baht 200 million to total registered share capital of Baht 
400 million) by additional issuance of 2,000,000 shares at Baht 100 per share.  The Company 
invested in share capital of the said subsidiary in order to maintain its proportionate shareholding in 
this subsidiary following a capital increase. 
 
Investment in Chai Watana Tannery Co., Ltd. 
 
At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019 as held on 16 December 2019, a 
resolution was passed to approve the business restructuring plan by partially transferring business to 
a subsidiary. On 9 January 2020, the Company has registered the establishment of a new 
subsidiary, namely Chai Watana Tannery Co., Ltd. which has a registered capital of Baht 1,000,000. 
The Company held 100% shares in the said subsidiary company. 
 
Investments in indirect subsidiary companies through Chai Watana Green Co., Ltd. 
 
Investment in Chai Watana Green Management Co., Ltd. 
 
On 24 September 2020, Chai Watana Green Management Co., Ltd. increased its registered share 
capital by Baht 4 million (from total registered share capital of Baht 1 million to total registered share 
capital of Baht 5 million) by additional issuance of 400,000 shares at Baht 10 per share.  Chai 
Watana Green Co., Ltd. invested in share capital of the said indirect subsidiary in order to maintain 
its proportionate shareholding in this indirect subsidiary following a capital increase. 
 
Investment in Blue Solar Farm 3 Co., Ltd. and Green Power 1 Co., Ltd. 
 
a) Investment in Blue Solar Farm 3 Co., Ltd. 
 

On 3 April 2020, Chai Watana Green Co., Ltd. has made additional investment in shares of Blue 
Solar Farm 3 Co., Ltd. by acquiring from the existing shareholder at 11% of paid-up share capital 
which consist of 132,000 ordinary shares at the price of 100 Baht per share totaling of Baht 
13.20 million. Consequently, Chai Watana Green Co., Ltd. has held at 60% stake in the said 
indirect subsidiary. 

 
The indirect subsidiary has pledged its ordinary shares for long-term loan facilities with a 
financial institution as discussed in Note 25. 
 

b) Investment in Green Power 1 Co., Ltd. 
 

On 18 September 2020, Chai Watana Green Co., Ltd. has made additional investment in shares 
of Green Power 1 Co., Ltd. by acquiring from the existing shareholder at 25% of paid-up share 
capital which consist of 1,224,510 ordinary shares at Baht 2.50 per share and 24,990 ordinary 
shares at Baht 10 per share, totaling of Baht 3.31 million. Consequently, Chai Watana Green 
Co., Ltd. has held at 100% stake in the said indirect subsidiary. 

 
Later on 24 September 2020, Chai Watana Green Co., Ltd. has made payment for additional 
called-up shares from Green power 1 Co., Ltd. of 4,900,000 ordinary shares at Baht 2.50 per 
share, totaling of Baht 12.25 million in order to maintain its proportionate shareholding in this 
indirect subsidiary following an additional called-up share capital. 
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The change in non-controlling interests of the indirect subsidiary companies, Blue Solar Farm 3 Co., 
Ltd. and Green Power 1 Co., Ltd., are as follows: 

 

 (Unit: Baht) 

 Blue Solar 
Farm 3 Co., Ltd. 

Green Power 
1 Co., Ltd. Total 

    

Non-controlling interests as at acquisition date 70,491,592 - 70,491,592 
Non-controlling interests of subsidiaries adjusted (15,204,069) - (15,204,069) 

Comprehensive income allocated to non-controlling interests 2,396,806 - 2,396,806 

Non-controlling interests as at 31 December 2020 57,684,329 - 57,864,329 
 

 (Unit: Baht) 

 Blue Solar 
Farm 3 Co., Ltd. 

Green Power 
1 Co., Ltd. Total 

  
  

Purchases of investment in subsidiary 13,200,000 3,311,173 16,511,173 

Less Non-controlling interests of subsidiary adjusted (15,204,069) - (15,204,069) 

Surplus (deficit) from the changes in the ownership 
interests in subsidiary  2,004,069 

 
(3,311,173) 

 
(1,307,104) 

 
Investment in Green Power 2 Co., Ltd.  
 
The subsidiary has pledged its ordinary shares for long-term loan facilities with a financial institution 
as discussed in Note 25. 

 
Additional information 
 
The consolidated financial statements include the financial statements of Chai Watana Tannery 
Group Public Company Limited and its subsidiaries details of which are as follows: 

 

 Assets as a percentage  Revenues as a percentage to the

 to the consolidated total assets consolidated total revenues 

Company’s name 2020 2019 2020 2019
     

Pala Assets Co., Ltd. 3.06 3.88 2.23 1.68 

Chai Watana Green Co., Ltd. 39.48 41.22 22.11 17.26 

Sakun C Innovation Co., Ltd. 14.49 12.44 2.01 7.85 

Chai Watana Tannery Co., Ltd. 0.03 - - - 
 

Details of non-wholly owned subsidiaries that have non-controlling interests were as follows: 
 

 (%) (Unit : Thousand Baht) 

 

Proportion of ownership 

interests and voting rights held 

Comprehensive income (loss)  

allocated to 

Accumulated  

non - controlling 

 by non-controlling interests non-controlling interests interests 

Company’s name 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Direct subsidiary       

Sakun C Innovation Co., Ltd. 49.99 49.99 (22,927,852) (14,805,072) 150,728,637 73,676,490 
  

  

Indirect subsidiaries       

Green Power 1 Co., Ltd. - 25.00 - - - - 

Chai Watana Export Co., Ltd. 20.00 20.00 - - - - 

Blue Solar Farm 3 Co., Ltd. 40.00 51.00 4,002,234 3,793,856 57,684,300 68,886,164 

   Total   (18,925,618) (11,011,216) 208,412,967 142,562,654 
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The summarised financial information before intragroup eliminations of the said subsidiaries that 
have material non-controlling interests for the years ended 31 December 2020 and 2019 was as follows:  
 

 (Unit : Thousand Baht) 

 Sakun C Innovation Co., Ltd. Blue Solar Farm 3 Co., Ltd. 

 2020 2019 2020 2019

Condensed statement of financial position 

As at 31 December      

Cash and cash equivalents 9,202 20,253 12,779 11,712

Current assets 55,934 73,716 15,004 16,649

Non-current assets 495,136 391,483 301,370 313,773

Current liabilities (159,857) (173,599) (20,643) (24,050)

Non-current liabilities (90,495) (164,061) (164,299) (183,013)

Equity attributable to owners of the Company (151,191) (74,116) (86,527) (66,185)

Non-controlling interests  (150,729) (73,676) (57,684) (68,886)

    

Condensed statement of profit or loss and 

other  comprehensive income 

 

For the year ended 31 December   

Incomes 33,365 121,260 41,943 41,959

Expenses (79,222) (150,876) (32,803) (34,520)

Net profit (loss) for the year (45,857) (29,616) 9,140 7,439

     

Profit (loss) attributable to:  

Owner of the Company (22,933) (14,811) 5,138 3,645

Non-controlling interests (22,928) (14,805) 4,002 3,794

     

Condensed statement of cash flows  

For the year ended 31 December   

Net cash inflow (outflow) from operating activities (30,425) (27,647) 19,175 21,020

Net cash inflow (outflow) from investing activities (87,792) (160,103) 12 (110)

Net cash inflow (outflow) from financing activities 107,166 183,295 (18,120) (18,030)

Net cash inflow (outflow) (11,051) (4,455) 1,067 2,880
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15. INVESTMENTS IN EQUITY INSTRUMENT OF NON-LISTED COMPANIES 

 

15.1 Investments in equity instrument of non-listed companies as at 31 December 2020 
 

   Percentage of shareholding 

Equity instruments 

designated at fair value 

through OCT 

 

Type of 

Paid-up 

share capital  The Consolidate 

The 

Company 

Company’s name business Baht Consolidated Company Baht Baht 

       

Thai United Hides Co., Ltd. Tannery 6,000,000 2.27% 1.67% 390,000 300,000

Thai United Tanning Industry 

Co., Ltd. 

 

Tannery trading 27,000,000 2.22%

 

2.22% 250,000 250,000

Nakorn Thong Housing and  

Land Co., Ltd. 

 

Construction 18,750,000 0.66%

 

0.66% - - 

Thai Tanning Industry 

Association  KM.30 Co., Ltd. 

Wastewater 

treatment service 64,009,600 1.20%

 

1.20% 771,200 771,200

Rak Ban Rao Co., Ltd. Power plant  176,000,000 9.09% - 8,750,000 - 

Advance Power Conversion   

Co., Ltd. 

Power plant 

construction 1,050,000,000 5.00%

 

- 48,535,000 - 

Total     58,696,200 1,321,200

 
The Group measures investment in equity instrument of non-listed company at fair value and classifies the 
investment as financial assets at fair value through other comprehensive income which the net asset value as of 
the reporting date is applied for valuation technique. 
 

15.2 Other long-term investments as at 31 December 2019 
 

   Percentage of shareholding 

Investment under  

cost method 

Company’s name 

Type of 

business 

Paid-up 

share capital 

Baht Consolidated 

The 

Company 

Consolidate 

Baht 

The 

Company 

Baht 

       

Thai United Hides Co., Ltd. Tannery 6,000,000 2.27% 1.67% 390,000 300,000

Thai United Tanning Industry 

Co., Ltd. 

 

Tannery trading 27,000,000 2.22%

 

2.22% 250,000 250,000

Nakorn Thong Housing and  

Land Co., Ltd. 

 

Construction 18,750,000 0.66%

 

0.66% 650,000 650,000

Thai Tanning Industry 

Association KM.30 Co., Ltd. 

Wastewater 

treatment service 64,009,600 1.20%

 

1.20% 771,200 771,200

Rak Ban Rao Co., Ltd. Power plant  176,000,000 9.09% - 16,000,000 - 

Advance Power Conversion   

Co., Ltd. 

Power plant 

construction 1,050,000,000 5.00%

 

- 122,500,000 - 

Total    140,561,200 1,971,200

Less : Allowance for impairment     (4,650,000) (650,000)

Net     135,911,200 1,321,200
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16. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT, NET  
 (Unit : Baht) 

 Consolidated 

 

Land

Leasehold 

land 

Land 

improvement

Factory 

building Machinery

Equipment 

and tools

Furniture 

and office 

equipment Vehicles

Construction 

in progress 

 

Total 

           

As at 31 December 2019           

Cost 416,309,421 - 96,324,949 538,401,977 1,492,891,629 110,235,474 40,593,998 64,200,288 284,698,206 3,043,655,942 

Fair value 282,614,223 - - - - - - - - 282,614,223 

Less   Accumulated depreciation - - (8,650,598) (285,066,388) (310,300,014) (87,812,013) (26,301,836) (25,389,986) - (743,520,835) 

Net book value 698,923,644 - 87,674,351 253,335,589 1,182,591,615 22,423,461 14,292,162 38,810,302 284,698,206 2,582,749,330 

           

For the year ended 31 December 2020    

Opening net book amount 698,923,644 - 87,674,351 253,335,589 1,182,591,615 22,423,461 14,292,162 38,810,302 284,698,206 2,582,749,330 

Cumulative effect of changes in 

accounting policy for leases (Note 5) 

 

- - 

 

- 1,045,439 2,771,118

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3,816,557 

Acquisition - 15,779,340 - 8,334,398 2,527,224 1,472,993 1,263,025 11,854,033 112,965,501 154,196,514 

Surplus (loss) from land revaluation, net (2,877,557) - - - - - - - - (2,877,557) 

Disposal, net  - - - - (143,143) (845,003) (829,390) (1,967,748) - (3,785,282) 

Write off, net - - - (396,660) - - - (225,720) - (622,380) 

Transferred in (out), net - - 2,893,878 108,000 2,654,270 - - - (5,656,148) - 

Adjustment - - - - - - - - (1,698,438) (1,698,438) 

Depreciation  - (262,989) (5,649,326) (10,651,044) (76,867,907) (4,983,600) (3,211,863) (5,519,416) - (107,146,145) 

Closing net book value 696,046,087 15,516,351 84,918,903 251,775,722 1,113,533,177 18,067,851 11,513,934 42,951,453 390,309,121 2,624,632,599 

          

As at 31 December 2020   

Cost 416,309,421 15,779,340 99,218,827 547,759,930 1,501,579,882 68,228,005 27,935,563 72,656,011 390,309,121 3,139,776,101 

Fair value  279,736,666 - - - - - - - - 279,736,665 

Less   Accumulated depreciation - (262,989) (14,299,924) (295,984,208) (388,046,705) (50,160,154) (16,421,629) (29,704,558) - (794,880,167) 

Net book value 696,046,087 15,516,351 84,918,903 251,775,722 1,113,533,177 18,067,851 11,513,934 42,951,453 390,309,121 2,624,632,599 



Chai Watana Tannery Group Public Company Limited and its subsidiaries 
Notes to the consolidated and company financial statements  
For the year ended 31 December 2020 

Page 52  

 (Unit : Baht) 

 The Company 

 

Land

Factory 

building Machinery

Equipment 

and tools

Furniture and 

office 

equipment Vehicles

Construction 

in progress

 

Total 

         

As at 31 December 2019         

Cost 234,963,422 314,123,225 489,455,996 108,226,242 36,417,361 43,301,026 1,834,497 1,228,321,769 

Fair value 267,516,478 - - - - - - 267,516,478 

Less   Accumulated depreciation - (233,890,878) (214,713,774) (87,180,167) (24,222,592) (23,551,022) - (583,558,433) 

Net book value 502,479,900 80,232,347 274,742,222 21,046,075 12,194,769 19,750,004 1,834,497 912,279,814 

         

For the year ended 31 December 2020         

Opening net book amount 502,479,900 80,232,347 274,742,222 21,046,075 12,194,769 19,750,004 1,834,497 912,279,814 

Cumulative effect of changes in accounting 

policy for leases (Note 5) - - 2,771,118 - - - - 2,771,118 

Acquisition - 8,134,398 2,243,717 1,345,962 1,257,829 7,635,533 3,672,225 24,289,664 

Disposal, net  - - (143,143) (845,003) (829,390) (1,417,030) - (3,234,566) 

Transferred in (out), net - - 2,654,269 - - - (2,654,269) - 

Depreciation - (5,354,496) (25,669,131) (4,650,338) (2,485,315) (3,725,620) - (41,884,900) 

Closing net book value 502,479,900 83,012,249 256,599,052 16,896,696 10,137,893 22,242,887 2,852,453 894,221,130 

         
As at 31 December 2020         
Cost 234,963,422 322,257,623 497,860,742 66,091,742 23,753,729 48,655,249 2,852,453 1,196,434,960 

Fair value  267,516,478 - - - - - - 267,516,478 

Less  Accumulated depreciation - (239,245,374) (241,261,690) (49,195,046) (13,615,836) (26,412,362) - (569,730,308) 

Net book value 502,479,900 83,012,249 256,599,052 16,896,696 10,137,893 22,242,887 2,852,453 894,221,130 
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For the consolidated financial statements as at 31 December 2020, property, plant and machinery 
with the book value of Baht 1,705.12 million (2019: Baht 1,628.47 million) and of Baht 502.18 million 
(2019: Baht 387.33 million) in the company financial statements have been pledged as collateral 
against debentures as discussed in Note 23 and also credit facilities with the banks as discussed in 
Notes 19 and 23 to the financial statements. 

 
For the consolidated financial statements as at 31 December 2020, building, machinery and 
equipment of Baht 398.90 million (2019: Baht 456.44 million) and of Baht 364.38 million (2019: Baht 
422.02 million) in the company financial statements, have been fully depreciated but they are still in 
use in the operations. 
 
For the consolidated financial statements as at 31 December 2020, the Company has the right-of-
use assets under the lease contracts being presented as part of property, plant and equipment in the 
amount of Baht 236.53 million (2019: Baht 220.00 million) and Baht 198.18 million (2019: Baht 193.55 
million) in the company financial statements. 

 
The following are the amounts for the year ended 31 December 2020 recognised in profit or loss: 
 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated The company 
  

Depreciation of right-of-use assets 19,495,498 14,024,308

Interest expense on lease payable 7,245,577 3,754,028

Expense relating to short-term lease 368,946 8,516

Leases of low - value assets 1,521,684 1,496,484

Total 28,631,705 19,283,336

 
For the year ended 2020, the Group engaged Siam Appraisal and Service Co., Ltd., an independent 
professional appraisal firm, to reappraise certain pieces of land by using the Market Approach.  The 
Group recognized loss from land revaluation of Baht 2.98 million in the consolidated statement of 
income for the year ended 31 December 2020.  
 
Fair value, surplus and loss from land revaluation were as below: 
 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated 

 Fair value Deferred  

 of land tax expense Net 
  

As at 1 January 2020 282,614,223 (56,522,845) 226,091,378

Addition during the year - Surplus 100,762 (20,152) 80,610

 282,714,985 (56,542,997) 226,171,988

Decrease during the year – loss (2,978,319) - (2,978,319)

As at 31 December 2020 279,736,666 (56,542,997) 223,193,669

 

 (Unit : Baht) 

 The Company 

 Surplus from Deferred  

 land valuation  tax expense Net 
  

As at 1 January 2020 267,516,478 (53,503,295) 214,013,183

Addition during the year - - - 

As at 31 December 2020 267,516,478 (53,503,295) 214,013,183
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17. LAND NOT USED IN OPERATION 

 
For the consolidated financial statements as at 31 December 2020, the unused land with the book 
value of Baht 43.22 million (2019: Baht 43.22 million) an indirect subsidiary – Blue Solar Farm 3 Co., 
Ltd. has mortgaged land not used in operation as collateral against the loan facilities with a financial 
institution as discussed in notes 21 and 25 to the financial statements. 

 
18. INTANGIBLE ASSETS - COMPUTER SOFTWARE, NET 
 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated  The Company 
   

As at 31 December 2019  

Cost 14,267,341 14,196,341

Less  Accumulated amortization (2,155,905) (2,110,786)

Net book value 12,111,436 12,085,555
   

For the year ended 31 December 2020  

Opening net book value 12,111,436 12,085,555

Amortization for the year (1,515,840) (1,512,739)

Closing net book value 10,595,596 10,572,816
   

As at 31 December 2020  

Cost 13,360,091 13,289,091

Less  Accumulated amortization (2,764,495) (2,716,725)

Net book value 10,595,596 10,572,816

 
19. RIGHT TO GENERATE AND SELL ELECTRICITY, NET 
 

 (Units : Baht) 

 Consolidated The Company 
   

As at 31 December 2019   

Cost 67,112,870 - 

Less Accumulated amortization (7,550,964) - 

Net book value 59,561,906 - 
   

For the year ended 31 December 2020   

Opening net book value 59,561,906 - 

Less Amortization for the period (4,474,191) - 

Closing net book value 55,087,715 - 
   

As at 31 December 2020   

Cost 67,112,878 - 

Less  Accumulated amortization (12,025,155) - 

Net book value 55,087,715 - 
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20. OTHER NON – CURRENT ASSETS 

 

 
21. OVERDRAFTS AND SHORT-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS 

 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated The Company 

 2020 2019 2020 2019

     

Short-term loans from financial institutions     

-   Short - term loans 48,000,000 - - - 

-   Promissory notes 100,000,000 129,000,000 100,000,000 80,000,000 

-   Trust receipts 65,816,003 81,010,975 65,816,003 81,010,975 

-   Short-term loans from factoring (Note 7) 84,333,658 101,186,144 84,333,658 101,186,144 

Total 298,149,661 311,197,119 250,149,661 262,197,119 

 
 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated The Company 

 2020 2019 2020 2019

   

Withholding tax deducted at source 692,848 548,721 - - 

Refundable deposits 3,679,750 3,705,250 261,850 257,350

Others - 439,874 - - 

            Total 4,372,598 4,693,845 261,850 257,350
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In accordance with the consolidated and the company financial statements as at 31 December 2020 and 2019, the details of short-term loans from financial 
institutions were as follows: 

 

Consolidated 

 (Unit : Million Baht)  

 Facility Used  

Type of loans 2020 2019 2020 2019 Interest Rate Payment conditions 
       

Banks overdrafts 

 
60.00 81.00 - - 7.28%-7.38% per annum 

(7.28%-7.38% per annum)

Monthly interest payment. 

       

Promissory notes 

708.00 660.00 

100.00 129.00 
MOR-2.00% per annum 

(MOR -2.00% per annum) 

Monthly interest payment. Principal due within 1-3 

months from the issuance date of promissory note. 
     

Short-term loans  

  and Trust Receipts
113.82 81.01 

4.07%-5.43% per annum  

(4.07%-5.43% per annum) 

Monthly interest payment. Principal due within 6 

months from the drawdown date. 
       

Short-term loans  

   from factoring* 

 

300.00 360.00 84.33 101.19 MRR-2.125% per annum 

(MRR-2.125% per annum) 

--- 
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The Company 

 (Unit : Million Baht)  

 Facility Used  

Type of loans 2020 2019 2020 2019 Interest Rate Payment conditions 
       

Banks overdrafts   

 

60.00 60.00 - - 7.28-7.38% per annum 

(7.28-7.38% per annum) 

Monthly interest payment. 

       

Promissory notes 

620.00 620.00 

100.00 80.00 
MOR-2.00% per annum 

(MOR-2.00% per annum) 

Monthly interest payment. Principal due within 1-3 

months from the issuance date of promissory note. 
     

Short-term loans  

  and Trust Receipts
65.82 81.01 

4.07-5.43% per annum  

(4.07-5.43% per annum ) 

Monthly interest payment. Principal due within 6 

months from the drawdown date. 
       

Short-term loans  

   on factoring* 

300.00 360.00 84.33 101.19 MRR-2.125% per annum 

(MRR-2.125% per annum)

--- 

 
*This represented loans under a factoring agreement.  The Company was engaged into factoring agreement for its trade accounts receivable on a “with recourse” 
basis to a commercial bank, as discussed in Note 7 to the financial statements.   
 
The collaterals 
 
The land, building and partial machinery of the Company and the land and building and land not used in operation of the subsidiaries as discussed in Notes 14 and 
15 to the financial statements, plus indemnification from fire insurance over these assets, fixed deposits as discussed in Note 11 to the financial statement, the 
Company and the Company’s director and a related company and a subsidiary’s shareholders mutually guarantee on these loan facilities. In addition, this 
machinery is not allowed to be mutually mortgaged against other loans. 
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22. TRADE AND OTHER ACCOUNTS PAYABLE 
 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated The Company 

 2020 2019 2020 2019
     

Trade accounts payable  

Related companies (Note 8) 17,689,594 10,192,330 - - 

Other companies 245,358,939 193,121,364 240,722,796 188,880,726 

Total  263,048,533 203,313,694 240,722,796 188,880,726 

     

Other accounts payable  

Other accounts payable - related parties 

(Note 8) 49,254,267 37,064,318 193,755 186,679 

Other accounts payable - other companies 18,828,008 26,299,481 18,401,105 25,743,003 

Commission payable - related companies 

(Note 8) 4,630,794 5,954,596 4,630,794 5,954,596 

Commission payable 3,765,940 3,115,057 3,765,940 3,115,057 

Advance received - other companies 40,640 43,378 - - 

Advance received - related parties  

(Note 8) 200,000 - 200,000 - 

Accrued bonus and salaries  30,389,349 6,173,033 29,606,157 4,719,468 

Accrued expenses - related companies  

(Note 8) 1,292,984 5,564,527 - - 

Accrued expenses 15,604,708 15,534,243 5,827,986 5,845,089 

Advance received for goods 3,650,432 6,052,255 40,431 2,352,255 

Accrued interest expenses 4,812,504 6,050,644 4,379,175 5,443,600 

Total  132,469,626 111,851,532 67,045,343 53,359,747 

Total trade  and other accounts payable 395,518,159 315,165,226 307,768,139 242,240,473 
 
23. DEBENTURES 
 

The details of debentures, net in the consolidated and company financial statements were as below: 
 

     (Unit: Baht) 
      Carrying amount 

No. Maturity date No. of units 
Par 

value 
Interest 

rate 
Term of interest 

payment 2020 2019 

  (Units) (Baht) (% p.a.)    
1/2561 Extended the maturity 

date to be redeemed by 
23 May 2021  

235,970 
(2019 : 

337,100) 1,000
6.75  

(2019 : 5.75) Quarterly 235,970,000 337,100,000 
2/2561 Entirely redeemed on  

1 September 2020  
- 
(2019 : 

294,300) 1,000 5.80 Quarterly - 294,300,000 
1/2563 Entirely redeemed on  

23 November 2021 280,000 1,000 6.50 Quarterly 280,000,000 - 

Total   515,970,000 631,400,000 
Less: Deferred debenture issuance fee    (3,762,740) - 

     512,207,260 631,400,000 
Less: Current portion     (512,207,260) (631,400,000) 

Net     - - 
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The above debentures are unsecured or partially secured and unsubordinated debentures which 
contain certain covenants and restrictions that the Company has to comply with, such as 
maintenances of net financial debt to equity ratio not exceeding 3:1. 

 

The movement of debentures for year ended 31 December 2020 were as follow: 
 

(Unit : Baht)
 Consolidated and 

the Company
  

Balance as at 1 January 2020 631,400,000
Add:  Addition 280,000,000
            Amortization of debentures issuance fee  1,530,411
Less:  Repayment (395,430,000)
          Deferred debentures issuance fee - addition (5,293,151)

Balance as at 31 December 2020 512,207,260
 

At the Debenture Holders’ Meeting No. 1/2563 of the Company dated 22 May 2020 has resolutions 
to amend the terms and conditions of the Debentures No. 1/2561 due on 23 May 2020 (CWT205A) 
as follow: 

 
1) An extension of the maturity date for 1 year from 23 May 2020 to 23 May 2021 ; 

 
2) A partial upfront repayment of 30% of debentures on the existing maturity date including 

interest as at 23 May 2020 ; 
 

3) An increase in the coupon rate from 5.75 % per annum to 6.75% per annum starting from 23 
May 2020 ; and 

 
4) The Company have the right to make an early redemption of the debentures. 

 
On 20 August 2020, the Company issued secured and unsubordinated debentures on a private 
placement with total initial amount of Baht 280 million (consist of 280,000 debentures with par value of 
Baht 1,000 per unit), redemption due on 23 November 2021 and fixed interest rate of 6.50% per annum.  
 
The collateral 
 
The land of its subsidiary as discussed in Note 16 to the financial statements. 
 

24. LEASE PAYABLES, NET 
 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated The Company 

 2020 2019 2020 2019
     

Lease payables 227,113,808 168,122,140 129,907,874 147,243,099
Less : Deferred interest expense (35,981,056) (13,919,213) (10,073,104) (11,051,982)

Lease payables 191,132,752 154,202,927 119,834,770 136,191,117
Less : Current portion  (70,381,207) (48,965,153) (43,198,011) (39,515,730)

Net 120,751,545 105,237,774 76,636,759 96,675,387

 
As at 31 December 2020, lease liabilities in the amount of Baht 191.13 million and Baht 119.83 
million in the consolidated and separate financial statements, respectively, represented 42 lease 
agreements of land, building, machinery and vehicle. The payment is made with 24 - 60 installment 
of Baht 3,734 to Baht 2,143,589. 
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As at 31 December 2019, lease liabilities in the amount of Baht 154.20 million and Baht 136.19 
million in the consolidated and separate financial statements, respectively, represented 34 lease 
agreements of land, building, machinery and vehicle. The payment is made with 36 - 60 installment 
of Baht 14,294 to Baht 787,452. 

Future minimum lease payments required under the lease agreements were as follows: 
 

 (Unit: Baht) 

 Consolidated  

 31 December 2020 

 Less than  
1 year 

 
1 - 5 years 

 
Over 5 years 

 
Total 

     

Future minimum lease payments 79,768,173 116,553,595 30,792,040 227,113,808
Deferred interest expenses (8,839,583) (11,306,225) (15,835,248) (35,981,056)

Present value of future minimum     
 lease payments  70,928,590 105,247,370 14,956,792 191,132,752

 
 (Unit: Baht) 

 Consolidated  

 31 December 2019 

 Less than  
1 year 

 
1 - 5 years 

 
Over 5 years 

 
Total 

     

Future minimum lease payments 55,420,653 112,702,487 - 168,122,140
Deferred interest expenses (6,455,500) (7,464,713) - (13,919,213)

Present value of future minimum  
 lease payments  48,965,153 105,237,774 - 154,202,927

 
 

 (Unit: Baht) 

 The Company 

 31 December 2020 

 Less than  
1 year 

 
1 - 5 years 

 
Over 5 years 

 
Total 

     

Future minimum lease payments 47,540,635 82,367,239 - 129,907,874
Deferred interest expenses (4,342,624) (5,730,480) - (10,073,104)

Present value of future minimum  
 lease payments  43,198,011 76,636,759 - 119,834,770

 

 (Unit: Baht) 

 The Company 

 31 December 2019 

 Less than  
1 year 

 
1 - 5 years 

 
Over 5 years 

 
Total 

  
Future minimum lease payments 44,778,487 102,464,612 - 147,243,099
Deferred interest expenses (5,262,757) (5,789,225) - (11,051,982)

Present value of future minimum  
 lease payments  39,515,730 96,675,387 - 136,191,117
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25. LONG-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS, NET 

 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated The Company 

 2020 2019 2020 2019

     

Long-term loan facilities :    

- Baht 100.00 million 23,200,419 58,033,575 23,200,419 58,033,575

- Baht 200.00 million 142,150,000 160,270,000 - - 

- Baht 500.00 million 344,600,000 406,600,000 - - 

- Baht 57.15 million 36,878,000 45,566,000 - - 

Total 546,828,419 670,469,575 23,200,419 58,033,575

Less Deferred finance fee (4,492,403) (5,302,015) - - 

Total long-term loans 542,336,016 665,167,560 23,200,419 58,033,575

Less Current potion (112,008,419) (123,372,337) (23,200,419) (34,564,337)

   Net 430,327,597 541,795,223 - 23,469,238

 
Movements in long-term loans from financial institutions for the year ended on 31 December 2020 
were as follows: 
 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated The Company
   

As at 31 December 2019 665,167,560 58,033,575

Repayment during  the year (123,641,156) (34,633,156)

Amortization of finance fee 809,612 - 

As at 31 December 2020 542,336,016 23,200,419

 
As at 31 December 2020 and 2019, the details of long-term loans from financial institutions were as 
follows: 
 

  Balance as at Balance as at  
  31 December 31 December  
 Facility 2020 2019  

Loans 
Facilities 

Thousand 
Baht 

Thousand 
Baht 

Thousand 
Baht Payment Conditions 

   

1 100,000 
 

23,200 58,034 -  On 20 August 2018, the Company entered into a long-term loan 
agreement with a financial institution bearing interest rate at MLR-
2.75 per annum equivalents to 3.875% per annum (2019 : 4.275% 
per annum). The loan principal shall be repaid on monthly basis at 
least of Baht 2.97 million per month for a period of 36 months.  

   

2 200,000 

 

 

 

 

142,150 160,270 

 

 

 

 

- On 16 January 2018, the subsidiary entered into a long-term loan agreement 

with a financial institution. The loan principal shall be repaid on monthly basis as 

below: 
 

Period Baht 

1 – 131 1,510,000 per month 

132 All remaining principal balance 

 

The said loan bears interest rate as follows: 
 

Period Rate per annum 

1 –  24 MLR – 0.75% 

25 – 60 MLR – 0.50% 

61 onward MLR 
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  Balance as at Balance as at  
  31 December 31 December  
 Facility 2020 2019  

Loans 
Facilities 

Thousand 
Baht 

Thousand 
Baht 

Thousand 
Baht Payment Conditions 

  
   

3 500,000 344,600 406,600 - On 1 November 2017, the subsidiary entered into a long-term loan 
agreement with a financial institution bearing interest rate at THBFIX 
6 rate +3.5% per annum.   The loan principal shall be repaid on 
quarterly basis as below: 

 
Period Baht 

1 – 2 16,700,000 per quarter 
3 – 6 15,000,000 per quarter 
7 – 14 15,500,000 per quarter 
15 – 18 16,500,000 per quarter 
19 – 30 16,700,000 per quarter 
31 All remaining principal balance 

 

   

4 57,150 36,878 45,566 
 

 

- On 1 November 2017, the subsidiary entered into a long-term loan 
agreement with a financial institution bearing interest rate at MLR per 
annum.   The loan principal shall be repaid on monthly basis as 
below: 

 

Period Baht 
1 – 78 724,000 per month 
79 All remaining principal balance 

 

  546,828 670,470  
 

The loan agreements also contain certain financial obligations that the Company and its subsidiaries 
have to follow, such as maintaining of debt to equity, dividend payment and the creation of additional 
liabilities etc. 
 
The collaterals 
 
The deposit at financial institution of subsidiary as discussed in Note 11 to the financial statements, the 
shares of indirect subsidiaries as discussed in Note 14, the land and construction thereon and unused 
land of the Company and indirect subsidiaries as discussed in the Notes 16 and 17 to financial 
statements as well by the Company, and the director of the Company mutually guaranteed on loans. 

 
26. OTHER CURRENT LIABILITIES 

 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated The Company 

 2020 2019 2020 2019
  

Account payable – Revenue Department 2,731,045 4,289,346 2,682,889 3,828,779
Withholding tax  payable  1,443,795 1,671,022 987,226 1,042,615
Undue output vat 1,637,127 1,859,046 34,303 - 
Others 5,296,767 7,656,222 4,355,389 6,742,341

Total 11,108,734 15,475,636 8,059,807 11,613,735
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27. PROVISION FOR LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS, NET 
 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated 

 2020 2019
   

Opening net book amount 41,693,197 29,484,068

Retirement benefit expenses  3,586,858 7,444,951

Interest cost 676,862 553,354

Actuarial (gain) loss from post-employee benefits (951,184) 11,717,848

Retirement benefit paid during the year (5,581,269) (7,507,024)

Total 39,424,464 41,693,197

Less Current portion - (9,449,773)

Closing net book amount 39,424,464 32,243,424
 

 (Unit : Baht) 

 The Company 

 2020 2019
   

Opening net book amount 40,818,812 26,258,019

Retirement benefit expenses 3,195,206 9,796,568

Interest cost 650,726 529,992

Actuarial (gain) loss from post-employee benefits (866,920) 11,741,257

Retirement benefit paid during the period / year (5,581,269) (7,507,024)

Total 38,216,555 40,818,812

Less Current portion - (9,449,773)

Closing net book amount 38,216,555 31,369,039

 
The amount related to long-term employee benefits recognized in statements of comprehensive income 
for the year ended 31 December is summarized below. 

 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated 

 2020 2019 
   

Retirement benefit expenses  3,586,858 7,444,951

Interest cost 676,862 553,354

Actuarial loss from post-employee benefits  (951,184) 11,717,848

   Total 3,312,536 19,716,153

 
 (Unit : Baht) 

 The Company 

 2020 2019 
   

Retirement benefit expenses 3,195,206 9,796,568 

Interest cost 650,726 529,992 

Actuarial loss from post-employee benefits (866,920) 11,741,257 

   Total 2,979,012 22,067,817 
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The following table is a summary of the assumptions relating to the actuarial technique as at the 
consolidated and company statement of financial position date: 

 

 Consolidated 

 2020 2019 

 Monthly staff Daily staff Monthly staff Daily staff 

     

Discount rate 1.09% - 1.81% 1.17% 1.47%-1.80% 1.51% 

Salary increase rate 3.37% 2.69% 2.26%-3.32% 2.70% 

Turnover rate 0%-44% 0%-49% 0%-42% 0%-52% 
 

 The Company 

 2020 2019 

 Monthly staff Daily staff Monthly staff Daily staff 

     

Discount rate 1.09% 1.17% 1.47% 1.51% 

Salary increase rate 3.37% 2.69% 3.32% 2.70% 

Turnover rate 0%-44% 0%-49% 0%-38% 0%-52% 
 
The sensitivity analysis for significant principal actuarial assumptions can be analyzed as follow: 
 

 Consolidated financial statements 

 Impact on defined employee benefit obligations  

 Change in Increase in assumption Decrease in assumption 

 assumption 2020 2019 2020 2019

Discount rate 0.5% Decrease by 2.75% Decrease by 2.81% Increase by 2.91% Increase by 2.98%

Future salary increases 0.5% Increase by 2.84% Increase by 2.90% Decrease by 2.71% Decrease by 2.78%

Staff turnover rate  

   (depending on age) 

0.5% Decrease by 2.96% Decrease by 3.04% Increase by 3.12% Increase by 3.20%

 

 Separate financial statements 

 Impact on defined employee benefit obligations  

 Change in Increase in assumption Decrease in assumption 

 assumption 2020 2019 2020 2019

Discount rate 0.5% Decrease by 2.71% Decrease by 2.77% Increase by 2.86% Increase by 2.92%

Future salary increases 0.5% Increase by 2.79% Increase by 2.86% Decrease by 2.67% Decrease by 2.74%

Staff turnover rate  

   (depending on age) 

0.5% Decrease by 2.90% Decrease by 2.98% Increase by 3.05% Increase by 3.14%
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28. OTHER INCOME 

 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated The Company 

 2020 2019 2020 2019
     

Management income 1,055,599 2,039,737 2,855,599 3,839,737
Interest income 1,139,694 1,432,657 47,159,500 52,298,295
Dividend income 103,300 66,400 92,500 55,600
Rental income 4,270,212 5,211,383 4,270,212 5,211,383
Other service income 14,218,096 21,948,028 14,218,096 21,948,028
Others 15,503,017 7,169,942 10,713,873 5,612,349

Total 36,289,918 37,868,147 79,309,780 88,965,392

 
29. SHARE CAPITAL AND LEGAL RESERVE 

 
29.1 Share Capital  

 
At the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2020 dated 22 July 2020, the shareholders 
approved in the following matters: 

 
- To approve the capital decrease by cutting off ordinary shares amounting 61,904,796 shares, from 

Baht 692.01 million (692,007,924 shares at Baht 1 per share) to Baht 630.10 million (630,103,128 
shares at Baht 1 per share) by cutting off remaining ordinary shares from the issuance and offering 
of the increase ordinary shares through general mandate by way of Private Placement amounting 
61,904,796 shares. The offering period of the said shares have been ended. 
 

- To approve the increase of registered share capital from Baht 630.10 million (630,103,128 shares at 
Baht 1 per share) to a new registered capital of Baht 798.13 million (798,130,629  shares at Baht 1 
per share) by issuance of the capital increase ordinary share amounting 168,027,501 shares at 
Baht 1.00 per share to support the capital increase under the General Mandate amounting 
105,017,188 shares, and also the issuance and offering of warrants for purchase of ordinary shares 
No. 5 (CWT-W5) amounting 63,010,313 units. The registration was completed by submitting to 
the Public Companies Registrar, Department of Business Development, Minister of Commerce on 
4 August 2020. 
 

29.2 Legal reserve 
 

Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is required to 
set aside to a statutory reserve at least 5 percent of its net income after deducting accumulated 
deficit brought forward (if any), until the reserve reaches 10 percent of the registered share capital. 
The statutory reserve is not available for dividend distribution. 
 

30. WARRANTS 
 

At the Ordinary Shareholders’ Meeting No.1/2563 held on 22 July 2020, it was unanimously resolved 
to issue the fifth warrants to purchase the Company’s ordinary shares to the existing shareholders in 
the number of 63,010,313 units (CWT-W5) in the proportion of share at the ratio of 10 ordinary 
shares per 1 unit without any charges.  The Stock Exchange of Thailand approved for the warrants 
to be traded on 8 October 2020 as detailed below: 

 
Exercised ratio:  1 Unit of warrant to 1 new ordinary share. 
Exercised price per share:  Baht 3.50 per share.  
Exercised period:  The first exercise date shall be on 30 September 2022 and the 

final exercising date will be 29 September 2023.  
Period of warrants:  3 years from the issuance date of warrants (29 September 2023). 
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31. INCOME TAX EXPENSE  
 

Corporate income tax was calculated on profit before income tax for the period, using the effective 
tax rate for the year. 

 
Income tax expense for the years ended 31 December 2020 and 2019 are summarized as below: 

 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated The Company 

 2020 2019 2020 2019

     

Current income tax:  

Corporate income tax expense 31,036,530 32,538,091 28,346,560 29,367,352

Deferred tax :  

Relating to original and reversal of  

temporary differences - - - - 

Income tax expense reported in the 

statement of income 31,036,530 32,538,091 28,346,560 29,367,352
 

As at 31 December 2020, the Group had unutilized taxable loss which has not been included in the 
calculation of deferred tax assets to be recognized in the statement of financial position in the 
amount of Baht 160.23 million (2019: Baht 101.09 million) since the Group has justified that there are 
uncertainty that the subsidiaries will have available profit to utilize these taxable losses in future. 
 

32. EARNINGS PER SHARE 
 
For the years ended 31 December 2020 and 2019, the Company calculated basic earnings per share by 
divided profit for the year with ordinary share as follows: 
 

 For the year ended 31 December 2020 

 Net profit for the year Weighted average 

number of shares

Earnings per share 

 Consolidated The Company Consolidated The Company 

 Baht Baht Shares Baht Baht 

      

Basic earnings per share       

   Equity holders of the parent 117,031,191 116,607,303 630,103,128 0.19 0.19 

 

 For the year ended 31 December 2019 

 Net profit for the year Weighted average 

number of shares

Earnings per share 

 Consolidated The Company Consolidated The Company 

 Baht Baht Shares Baht Baht 

      

Basic earnings per share       

   Equity holders of the parent 105,261,963 116,621,148 629,647,709 0.17 0.19 
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33. SEGMENT INFORMATION 

 
Operating segment information is reported in a manner consistent with the internal reporting the 
chief operating decision maker has received and regularly reviewed to make decisions about 
resources to be allocated to the segment and assess its performance. The chief operating decision 
maker has been identified as the Company’s authorized director. 
 
For management purposes, the Group is organized into business units based on its products and 
services and has six reportable segments in respect of “Tannery Hide”, “Automotive leather cutting”, 
“Dog Chewable Toys”, “Furniture”, “Energy Business” and “Design and Distribution of Aluminum 
Boat and Mini Bus”. 
 
Chief operating decision maker monitors the operating results of its business units separately for the 
purpose of making decisions about resource allocation and performance assessment. Segment 
performance is evaluated based on operating profit or loss and is measured consistently with 
operating profit or loss.  However, financing activities, administrative activities and income tax are 
managed on a Group basis and are not allocated to operating segments. 
 
The financial information classified by operating segments for the years ended 31 December 2020 and 
2019 are as follows:  
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 (Unit : Thousand Baht) 

 Consolidated 

 For the years ended 31 December 

 

Tannery 

Automotive leather 

cutting Dog chewable toy Furniture 

Renewable energy 

(Sell electricity) Boat and mini bus Total 

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

               

Revenue from sales and services               

-  Timing of revenue 

recognition : point in time 104,622 177,284 945,216 1,194,836 97,411 146,608 47,224 27,753 340,239 343,698 31,405 119,200 1,566,117 2,009,379 

Cost of sales and services (77,689) (112,199) (730,469) (993,157) (71,016) (116,472) (34,509) (24,272) (212,732) (218,594) (26,255) (102,899) (1,152,670) (1,567,593) 

Gross profit  26,933 65,085 214,747 201,679 26,395 30,136 12,715 3,481 127,507 125,104 5,150 16,301 413,447 441,786 

Gain on exchange rate    2,354 17,916 

Share of gain from investment in associated company  154 4,358 

Other income    36,290 37,868 

Selling expenses    (57,213) (69,342) 

Administrative expenses    (149,326) (174,984) 

Management’s remuneration    (19,941) (19,587) 

Loss on disposal of fixed assets     (1,527) (151) 

Loss on write-off fixed assets    - (9,538) 

Loss from land revaluation    (2,978) - 

Finance costs    (92,118) (101,537) 

Profit before income tax    129,142 126,789 

Income tax expense    (31,036) (32,538) 

Net profit for the year    98,106 94,251 
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Major customers 
 
Revenues from three customers of the Group’s tannery, automotive leather cutting and 
generating and selling electricity represent approximately Baht 1,123 million of the Group’s total 
revenues (2019: three customers of Baht 1,430 million). 
 

34. PROMOTIONAL PRIVILEGES 
 
34.1 By virtue of the provisions of the Industrial Investment Promotion Act of B.E. 2520, an indirect 

subsidiary - Blue Solar Farm 3 Co., Ltd. has been granted privileges by the Board of Investment 
relating to produce electricity or steam from renewable energy, except for fuels from waste under 
the certificate No. 59-1341-1-00-1-0 dated 13 October 2016. The privileges granted include: 

 
a) exemption from import duty on machinery approved by the Board; 
b) exemption from corporate income tax for certain operations for a period of eight years from 

the date on which the income is first derived from such operations. 
 

As promoted company to be entitled to the privileges, such the subsidiary must comply with certain 
terms and conditions prescribed in the promotional certificates. 

 
34.2 By virtue of the provisions of the Industrial Investment Promotion Act of B.E. 2520, an indirect 

subsidiary – Green Power 2 Co., Ltd. has been granted privileges by the Board of Investment 
relating to produce electricity power by biomass or steam from renewable energy, except for fuels 
from waste under the certificate No.60-0697-1-00-1-0 dated 22 June 2017. The privileges granted 
include: 

 
a) exemption from import duty on machinery approved by the Board; 
b) exemption from corporate income tax for certain operations for a period of eight years from 

the date on which the income is first derived from such operations. 
 
As promoted company to be entitled to the privileges, such the subsidiary must comply with certain 
terms and conditions prescribed in the promotional certificates. 

 
35. DERIVATIVE 

  
The Group uses interest rate swap contracts to hedge their exposure to interest rate risk which 
the Group does not apply the hedge accounting for interest rate swap arrangements; therefore, 
any change in the fair value of the said derivative is recognized in profit or loss. 
 
The fair values of the interest rate swap agreements have been calculated using the level 2 
valuation technique. 
 
The fair values of the interest rate swap agreements as at 31 December 2020 are as follows: 
 

  Consolidated

  Baht

Liability  

Derivatives used for hedging  

  Interest rate swap contracts  7,076,860
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36. FINANCIAL INSTRUMENTS 

 
36.1 Financial risk management objectives and policies 

 
The Group’s financial instruments principally comprise cash and cash equivalents, trade and other 
accounts receivable, short-term loans to related companies, deposits at banks used as collateral, 
investments in equity instrument, other financial assets, bank overdrafts and short-term loans 
from financial institutions, trade and other accounts payable, lease liabilities, debentures and 
derivative liability. The financial risks associated with these financial instruments and how they are 
managed is described below.  
 
Credit risk 
 
The Group is exposed to credit risk primarily with respect to trade and other receivables, loan 
receivables, deposits at financial institutions and other financial instruments. The maximum 
exposure to credit risk is limited to the carrying amounts of trade and other accounts receivable 
and other financial instruments as stated in the statement of financial position. 
 
Trade accounts receivable 
 
The Group manages the risk by adopting appropriate credit control policies and procedures and 
therefore does not expect to incur material financial losses. Outstanding trade accounts 
receivable are regularly monitored. 
 
An impairment analysis is performed at each reporting date to measure expected credit losses. 
The provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments with 
similar credit risks. Generally, the Group considers to write-off trade receivables when an account 
receivables is determined to be uncollectible included taking legal action on debt collection.  
 
Cash and cash equivalents 
 
The Group’s credit risk on cash and cash equivalents is limited because the counterparties are 
banks with high credit-ratings assigned by international credit-rating agencies.  
 
Market risk  
 
There are 2 types of market risk comprising interest rate risk and currency risk. 
 
Foreign currency risk 
 
The Group’s exposure to the foreign currency risk relates primarily to its trading transactions that 
is denominated in foreign currencies. 
 
Foreign currency sensitivity 
 
The Group has no significant impact on profit before tax from changes in the fair value of 
monetary assets and liabilities that may arise from changes in exchange rates of foreign currency 
assets and liabilities. 
 
The Group has assets and liabilities denominated in foreign currency transaction as follow: 
 
 Consolidated and The Company 
 2020 2019 
 Assets Liabilities Assets Liabilities

     
US dollars 828,446 3,462,064 339,230 2,543,753
EURO - 43,845 19,903 75,559
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Interest rate risk 
 
The interest rate is the risk that future movements in market interest rates will affect the results of 
the Group’s operations and its cash flows.  The Group’s exposure to interest rate risk relates 
primarily to its deposits with banks, loans with related companies, and bank overdrafts, 
debentures and loans from financial institutions. 
 
The majority of these financial assets and liabilities carry floating interest rates or fixed interest 
rates which are close to the market rate, the interest rate risk is expected to be minimal.  
However, the Group uses interest rate swap contracts to hedge their exposure to interest rate risk 
as discussed in Note 35 to the financial statements which the Group does not apply the hedge 
accounting for interest rate swap arrangements. 
 
Liquidity risk 
 
The Group monitors the risk of a shortage of liquidity through the use of bank overdrafts and 
short-term loans from financial institutions, long-term loans, leases, debentures, trade and other 
accounts payable. Approximately 68% of the Group’s debt will mature in less than one year as at 
31 December 2020 (2019: 66%) (the Company only: 87%, 2019: 86%) The Group has assessed 
the concentration of risk with respect to refinancing its debt and concluded that the Group has 
access to a sufficient variety of sources of funding. 
 

36.2 Fair values of financial instruments 
 
Since the majority of the Group’s financial instruments is carrying interest at rates close to the 
market interest rates, their fair value are not expected to be materially different from the amounts 
presented in statement of financial position.  
The methods and assumptions used by the Group estimating the fair value of financial 
instruments are as follow: 
 
a) For financial assets and liabilities which have short-term maturity, including cash and cash 

equivalents, trade and other accounts receivable, loans receivable, bank overdrafts and 
short-term loans from financial institutions, trade and other accounts payable, debentures and 
short-term loans, their carrying amounts in the statement of financial position approximate 
their fair value.  

b) For equity securities, their fair value is generally derived from quoted market prices, or based 
on generally accepted pricing models when no market price is available. 

c) For investment in unit trusts, their fair value is determined from their net asset value per unit 
as announced by asset management companies. 

d) The carrying amounts of long-term loans carrying interest at rates approximating the market 
rate, in the statement of financial position approximates their fair value. 

 
During the current year, there were no transfers within the fair value hierarchy.  
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37. COMMITMENTS AND SIGNIFICANT AGREEMENTS 

 
37.1 Commitments 
 

As at 31 December 2020 and 2019, the Group has commitments in respect of lease of assets and 
purchase of assets and services as follows: 

 

 (Unit: Baht) 

 Consolidated The Company 

 2020 2019 2020 2019

     

Factory building and machinery lease agreements   

Within 1 year 8,000 2,448,516 488,000 2,448,516

Within 1 - 3 years - 2,637,623 - 2,637,623

Total 8,000 5,086,139 488,000 5,086,139

     

Purchase of goods agreements  

Within 1 year 35,024,000 - - - 

     

Purchase of assets agreements  

Within 1 year 207,657,232 43,837,855 - 8,330,666

     

Service agreements  

Within 1 year 34,258,050 33,744,940 5,975,000 1,655,000

Within 1-3 years  37,720,005 61,858,928 - - 

Within 3-5 years - 7,100,001 - - 

Total 71,978,055 102,703,869 5,975,000 1,655,000

  
37.2 Significant agreements 
 

Indirect subsidiary – Green Power 2 Co., Ltd. 
 
Green Power 2 Co., Ltd. entered into a power purchase agreement from Biomass Fuel with the 
Provincial Electricity Authority (“PEA”) on 19 August 2015 under the Feed-in Tariff system (“FiT”) 
granted for periods of 15 years and 4 months starting from commercial operation date (“COD”) 
dated on 16 October 2017.  
 
On 15 September 2017, the Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT)’s meeting 
No.6/2017 of Provincial Electricity Authority resolved that the SCOD has postponed for a period of 6 
months from the date of the agreement in which the new SCOD date is 16 April 2018 and on 24 
April 2018 the said subsidiary has already generated sales of electric. 
 
Indirect subsidiary – Blue Solar Farm 3 Co., Ltd. 
 
Blue Solar Farm 3 Co., Ltd., who has been appointed as supporter from Agricultural Marketing Co-
operative Limited (“AMC”) in Samutsakorn, entered into a power purchase agreement for 
generation of electricity by solar energy on ground to the Provincial Electricity Authority (“PEA”) with 
the capacity installed size of 5 MW for the period 25 years starting from scheduled commercial 
operation date (“SCOD”) dated on 30 December 2016.  In the first quarter of 2017, the said 
subsidiary has already generated sales of electricity. 
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Under the Letter of Appointment to Support for the Project, the obligation is to pay for performance  
as the management agreement to AMC at the rate of 10 percent of gross revenue (before 
expenses).  
 
Indirect subsidiary – Green Power 1 Co., Ltd. 

 
On 14 August 2020, Green Power 1 Co., Ltd. has been entered into the construction and service 
agreements with Nakhon Sawan Municipality, Nakhon Sawan Province (Municipal Authority) for 
waste disposal management for the community whereby the municipal authority agreed to let the 
indirect subsidiary to construct the waste disposal system in community and to install the pollution 
treatment system in the land owned by the municipal authority.  The indirect subsidiary has an 
entitlement to manage such system for a period of 25 years from the date of contract.  The significant 
details are as follows. 

 
a) Pay for land lease fees to the Municipal Authority for the 1st – 3rd year at Baht 1,000,000 

per year. The lease fees will be additionally adjusted by 10% per year in every 3 years. 
The indirect subsidiary recognized assets (right-of-use) and liability for the land lease in 
the statement of financial position as at 31 December 2020. 

b) Arrange for the property insurance coverage with identification the Municipal Authority as 
the beneficiary. 

c) Pay for monthly compensation to the Municipal Authority at least Baht 83,333 and the 
total amount of compensation must not be less than Baht 1 million per year starting from 
the commencement date of the operation. The compensation amount will be additionally 
adjusted by 10% per year in every 3 years. The Municipal Authority shall deduct these 
compensation receivable from waste disposal fees paid to the indirect subsidiary on 
monthly basis. 

d) Pay for compensation to the Municipal Authority based on the revenues received from 
sales of refuses derived fuel and any by-product incurred from waste disposal 
management at the rate stipulated in the agreement. 

e) The Municipal Authority agreed to pay for a waste disposal fees to the indirect subsidiary 
at a rate of Baht 250 per ton for the 1st – 3rd years.  The waste disposal rate will be 
adjusted not more than 10% in every 3 years. 

f) Constructions, building, machinery and other equipment under the agreement will be 
transferred the Municipal Authority’s ownership upon the end of the agreement or the 
termination date. 

 
38. CONTINGENT LIABILITIES 

 
As at 31 December 2020 and 2019, the Group has contingent liabilities in respect of the matters 
as follows: 
 

 (Unit: Baht) 

 Consolidated The Company 

 2020 2019 2020 2019

  

Letter of guarantee (Million Baht) 36.17 4.17 3.26 3.70

Letter of credit (Million Baht) - 1.45 - 1.45

Letter of credit (US Dollar) 744,412.00 - 744,412.00 - 

Unused credit facilities from 

financial institution (Million Baht) 

 

920.33 918.86 900.33 817.86
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39. EXPENSES BY NATURE 
 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated The Company 

 2020 2019 2020 2019
     

Salaries and wages and other employee 

benefits 270,447,860 298,288,717 250,537,093 276,531,393

Depreciation and amortisation 107,201,479 114,217,642 41,989,511 50,395,774

Rental expenses 2,500,489 3,269,198 2,507,544 2,494,975

Professional services fees 20,369,210 20,238,690 11,054,989 16,097,300

Changes in inventories of finished goods 

and work in progress (increase) 

decrease 15,118,617 122,053,043 18,426,148 122,139,384

Raw materials and supplies used 674,010,581 765,769,917 562,132,078 765,769,917
 
40. SUBSEQUENT EVENTS 
 
40.1 On 13 January 2021, the Board of Directors’ Meeting of subsidiary company – Blue Solar Farm 3, 

unanimously authorized to seek for additional credit facilities of Baht 247 million to manage the 
Company’s finance operations. 

 
40.2 The Company approved the establishment of a new subsidiary namely ‘’Green Power 4 Co., Ltd.’’ 

with registered capital in Baht 6,000,000 (60,000 ordinary shares, with a par value of Baht 100 
per share). The direct subsidiary, Chai Watana Green Co, Ltd. will hold 100% of the shares in this 
newly established subsidiary. 

 
40.3 On 23 February 2021, the Company and other shareholders of Sakun C Innovation Co., Ltd. 

entered into the Memorandum of Understanding in respect of the restructure shareholders in order 
to support the future business plan. 



 
 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 2563 
  

 คณะกรรมการตรวจสอบบริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 

ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 3 ท่าน ซ่ึงมีประสบการณ์ดา้นบญัชีการเงิน กฎหมาย ประกอบดว้ย นายสุพจน์ ปานน้อย เป็น
ประธานกรรมการตรวจสอบ นายธีระวฒัน์ ภู่ไพบูลย ์และนายชชันนท ์โสภาจนัทร์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนางทศันีย ์ 
สอนเพช็ร หวัหนา้ผูบ้ริหารงานตรวจสอบภายใน (IA Outsource) เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัซ่ึงระบุไว้
ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) ซ่ึงสอดคล้องกับขอ้กาํหนดของ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งครบถว้น ไดแ้ก่ การสอบทาน
รายงานทางการเงิน รายการระหวา่งกนั การบริหารความเส่ียง ระบบการควบคุมภายใน กาํกบัดูแลงานตรวจสอบภายใน การ
ปฏิบติัตามกฎหมายระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ การพิจารณาเสนอ
แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และค่าสอบบญัชี โดยในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุมโดยการประชุมแต่ละคร้ังมีการ
หารือร่วมกบัฝ่ายบริหาร ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน และในบางคร้ังเป็นการประชุมร่วมกบัผูต้รวจสอบภายใน ผูส้อบ
บญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมดว้ย นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุมโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมดว้ย
จาํนวน 5 คร้ัง ซ่ึงสามารถสรุปผลการดาํเนินงานโดยมีสาระสาํคญั ดงัน้ี 

 

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน
ประจาํปี รวมทั้งงบการเงินรวมของบริษทั และบริษทัยอ่ย โดยเชิญฝ่ายจดัการท่ีเก่ียวขอ้ง และผูส้อบบญัชีเขา้
ร่วมประชุมในวาระการพิจารณางบการเงิน เพ่ือช้ีแจง และตอบขอ้ซกัถามของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเร่ือง
ความถูกตอ้ง ความครบถว้น การปรับปรุงรายการบญัชีท่ีสาํคญัท่ีมีผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอของ
ขอ้มูลท่ีเปิดเผยไวใ้นงบการเงิน และขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชีไดพิ้จารณาและสอบทานแลว้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นว่า งบการเงินดงักล่าวไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีความถูกตอ้ง 
ครบถว้น และมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ เป็นประโยชน์ต่อนกัลงทุน และผูใ้ชง้บการเงิน  
 

2. การสอบทานรายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรือรายการทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดส้อบทานรายการระหวา่งกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีเขา้ข่ายรายการเก่ียวโยงกนั
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย  ์ผลการสอบทานรายการระหว่างกันท่ีบริษทัฯ มีการดาํเนินการกับผูเ้ก่ียวขอ้งพบว่า บริษทัได้
ดาํเนินการตามเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป มีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ 
โดยยึดถือการปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
กาํหนด 

 

3. การสอบทานการบริหารความเส่ียง  คณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความสําคญักบัการบริหารความเส่ียง โดย
แต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ทาํหน้าท่ีกาํหนดหลกัเกณฑ์ นโยบาย และบริหารความเส่ียงท่ีมี
ผลกระทบต่อบริษทั โดยมีการประเมินทั้งปัจจยัภายในและภายนอก โอกาสท่ีจะเกิด ผลกระทบ และจดัทาํแผน
บริหารความเส่ียง เพ่ือป้องกนัหรือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อการดาํเนินธุรกิจให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้
และให้ครอบคลุมทุกความเส่ียง เช่น การบริหารความเส่ียงในดา้นกลยุทธ์ ความเส่ียงดา้นการลงทุน การเงิน
และรายงานทางการเงิน ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัตามกฎเกณฑแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ ซ่ึงฝ่ายจดัการ 

 
 



 
 
 

ได้มีการรายงานความก้าวหน้าด้านการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ ทั้ งน้ี 
คณะกรรมการตรวจสอบไดติ้ดตามการสอบทานความมีประสิทธิผลระบบการบริหารความเส่ียงของบริษทั 
และติดตามแผนการบริหารความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจ รวมถึงความเส่ียงของเหตุการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่ง
สาํคญัอนัอาจจะส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทัผา่นการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และผล
การตรวจสอบภายในของผูต้รวจสอบภายใน ผูส้อบบญัชีของบริษทั ซ่ึงสามารถเช่ือมัน่ไดว้่าบริษทัฯ มีการ
บริหารจดัการความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับไดเ้พียงพอ และเหมาะสมท่ีจะทาํให้การดาํเนินงาน และการ
ประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทัเป็นไปตามแผนงาน และเป้าหมายท่ีวางไว ้
 

4. การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานระบบการควบคุม
ภายในของบริษทั ตามแนวทางของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และผลการตรวจสอบ
ของหน่วยงานตรวจสอบภายในและผูส้อบบญัชี ซ่ึงไม่พบประเด็นหรือขอ้บกพร่องท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ
บริษทัฯ อยา่งมีนยัสาํคญั ตลอดจนฝ่ายจดัการไดด้าํเนินการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ผูส้อบบญัชี และหัวหนา้ตรวจสอบภายในอยา่งต่อเน่ือง แสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคญัต่อการ
ควบคุมภายในของบริษทัฯ ซ่ึงสามารถสร้างความเช่ือมัน่อยา่งสมผลไดว้า่บริษทัฯ มีการควบคุมภายในเพียงพอ  
 

5. การตรวจทานการกํากับดูแลกิจการที่ดี  คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏิบติังานตามระบบงานท่ี
กาํหนดไว ้การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ มีคุณธรรม มีการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย ์และตลาด
หลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ โดยเฉพาะเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนั รายการระหวา่งกนัของบริษทัในกลุ่ม เพ่ือให้มัน่ใจวา่
บริษทัฯ มีการดาํเนินการตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติอยา่งสมเหตุสมผล โดยในระหวา่งปีบริษทัไดต้ระหนกัถึง
การสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างย ัง่ยืน และเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษทัจด
ทะเบียนปี 2560 (CG Code) ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด บริษทัฯ ไดน้าํมา
ทบทวน และถือปฏิบติัโดยการอนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยเพ่ิมเติมอีก 2 คณะ คือ คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน รวมถึงไดมี้การพิจารณาทบทวนความเหมาะสม
ของการนาํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ไปปรับใชต้ามบริบททาง
ธุรกิจของบริษทัฯ และบนัทึกการพิจารณาไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของมติคณะกรรมการบริษทัแลว้ โดยการพิจารณา
ทบทวนนโยบาย และแนวปฏิบติัต่างๆ นั้น บริษทัฯ ดาํเนินการเป็นประจาํทุกปีใหเ้หมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจ 
และพฒันาระบบการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัให้สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัในระดบัสากล ซ่ึงเป็นแนวทาง
สาํคญัในการเพ่ิมความเช่ือมัน่ใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายของบริษทั 

 

6. การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบไดก้าํกบัดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในให้มี
ความเป็นอิสระ โดยใหร้ายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรการตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนกาํกับดูแลการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล กาํกับดูแลและเสนอข้อแนะนําในการ
ดาํเนินการของหน่วยงานตรวจสอบภายในใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามแผนงานท่ีไดรั้บอนุมติั ซ่ึงจดัทาํข้ึนจาก
ฐานความเส่ียงของบริษทัฯ และสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ และทิศทางขององคก์รเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องคก์ร 
เพ่ือก่อให้เกิดการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ ตลอดจนประเมินผลการปฏิบติังาน
ประจาํปีของหัวหนา้หน่วยตรวจสอบภายใน พิจารณาสอบทานกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบตัร
การตรวจสอบภายใน เพ่ือให้มีการปฏิบติังานท่ีถูกตอ้งตามวิชาชีพตรวจสอบภายใน และเพ่ือให้สอดคลอ้งกบั
มาตรฐานสากล  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

7. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีรอบปีบัญชี 2564  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณา
คดัเลือกผูส้อบบญัชี โดยพิจารณาผูส้อบบญัชีท่ีมีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียกบั
บริษทั และบริษทัย่อย มีคุณสมบติัทกัษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชาํนาญในวิชาชีพ 
รวมถึงมีผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมาเป็นท่ียอมรับและน่าพอใจ  ตลอดจนค่าตอบแทนการสอบบัญชี  
คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ห้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือนาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 
พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั อาร์เอสเอม็ ออดิท เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของ
กลุ่มบริษทัสําหรับรอบปีบญัชี 2564 และค่าสอบบญัชีสําหรับรอบปีบญัชี 2564 นั้น ไดพิ้จารณาแลว้ว่าอยู่ใน
ระดบัท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัปริมาณงานท่ีคาดวา่จะมีของกลุ่มบริษทั  
 

 โดยสรุปการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ติดตามการดาํเนินงานของบริษทัฯ โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ความระมดัระวงัรอบคอบ มีความเป็นอิสระอยา่งเพียงพอ ตามหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีไดร้ะบุไวใ้นกฎบตัร
คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างเท่าเทียมกนั โดยมีความเห็นว่าบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํงบการเงิน
แสดงขอ้มูลอนัเป็นสาระสําคญัและเช่ือถือได ้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีการเปิดเผยขอ้มูล รายการ
ระหวา่งกนั หรือรายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งเพียงพอ มีระบบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มีระบบ
การบริหารความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอกบัการดาํเนินธุรกิจ รวมทั้งมีการปฏิบติั
ตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ อยา่งครบถว้น  
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