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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน
1. โครงสร้ างและการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท
 1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เริ่ มประกอบธุ รกิจอุตสาหกรรมฟอกหนังเมื่อวันที่ 17
ตุลาคม 2515 ด้วยทุนจดทะเบี ยน 1.60 ล้านบาท จดทะเบี ยนเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด เมื่อวันที่ 7 มิ ถุนายน 2537 ทั้งนี้ ตลอด
ระยะเวลาที่ ผ่านมาตั้งแต่ เริ่ ม ก่ อ ตั้งบริ ษ ัท จนถึ ง ปั จ จุ บัน บริ ษ ัท ฯ ด าเนิ น งานและบริ ห ารโดยคนไทย ไม่ มี ผู ้ร่ วมทุ น จาก
ต่างประเทศ และยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอานาจในการควบคุมบริ ษทั ฯ แต่อย่างใด ปั จจุ บันบริ ษ ัทได้มีการขยายกลุ่มธุ รกิ จ
ประกอบธุรกิจหลัก 3 กลุ่มธุรกิจคือ
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ หนัง ได้ แก่ ฟอกหนัง เบาะรถยนต์ ของเล่ นสุ นัข และ เฟอร์ นิเจอร์ ดาเนินการโดย บริษัท ชัยวัฒนา
แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) มีสถานที่ต้ งั โรงงานอยู่ 2 แห่ง ดังนี้
สถานที่ 1 :
โรงงานผลิตหนังฟอก
เลขที่ 176/1,1480 หมู่ 1 ถนนสุ ขุมวิท กม.30 ตาบลท้ายบ้าน อาเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280
สถานที่ 2 :
โรงงานผลิ ตของเล่ น สัตว์เลี้ ยง, เฟอร์ นิ เจอร์ ห นัง และเบาะหนังและชิ้ น ส่ วนส าหรั บ
รถยนต์ และกลุ่มธุรกิจพลังงาน
เลขที่ 419-420 หมู่ 6 ถนนพุทธรักษา ตาบลแพรกษา อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ 10280
2. กลุ่มพลังงาน ได้ แก่ ผลิตและจาหน่ ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน รวมถึงโรงกาจัดขยะและผลิต และ
จาหน่ ายกระแสไฟฟ้ าจากขยะ ดาเนินการโดย
2.1 บริษัท กรีน เพาเวอร์ 2 จากัด (โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชิวมวล)
:
เลขที่ 888 หมู่ที่ 14 ตาบลศาลาลาดวน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
2.2 บริษัท บลูโซลาร์ ฟาร์ ม 3 จากัด (โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์)
:
เลขที่ 11/11 หมู่ที่ 1 ตาบลบางกระเจ้า อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
3. กลุ่มออกแบบและจัดจาหน่ ายยานพาหนะ ซึ่งประกอบกิจการออกแบบและจัดจาหน่ ายเรื อ และรถโดยสารขนาด
เล็กทีผ่ ลิตด้ วยอลูมเิ นียม ดาเนินการโดย
บริษัท สกุลฎ์ ซี อินโนเวชั่น จากัด มีสถานที่ต้ งั โรงงานอยูท่ ี่
:
เลขที่ 52/10 หมู่ที่ 2 ตาบลตะค่า อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
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1.1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย
คณะกรรมการบริ ษทั ร่ วมกับผูบ้ ริ หาร เป็ นผูก้ าหนดนโยบาย และทิศทางการดาเนินงานของบริ ษทั
Corporate Vision วิสยั ทัศน์องค์กร
มุ่งพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผถู ้ ือหุน้ และการเติบโตของบริ ษทั อย่างยัง่ ยืน
Mission พันธกิจ
1. ความเป็ นเลิศในธุรกิจนั้น ๆ
2. สร้างผลตอบแทนกลับมาให้สูงสุด
3. เติบโตอย่างยัง่ ยืนด้วยแนวปฏิบตั ิ ESG (Environment, Social, Governance)
Corporate Value
Attitude
Passionate
Humble
Respectful

คุณค่าแห่งองค์กร
ด้านทัศนคติ, ท่าที
รักในสิ่ งที่ทา, ทุ่มเทเต็มที่
อ่อนน้อมถ่อมตน
เคารพให้เกียรติ, นับถือซึ่งกันและกัน

Action
Responsible
Collaborative
Innovative

ด้านลงมือปฏิบตั ิ
รับผิดชอบ
การให้ความร่ วมมือ
นวัตกรรม ปรับปรุ งให้ดีข้ ึน

- มีความร่ วมมือร่ วมใจกันในทุกระดับชั้นของ คณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานในการประสานงานให้
เป็ นไปตามวิสยั ทัศน์ที่ได้ต้ งั ไว้ เพื่อความสาเร็ จร่ วมกัน
- มีการวิจยั และพัฒนาด้านวิศวกรรมเบาะหนังรถยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่งภายในรถยนต์ที่ผลิตจากหนังแท้ รวมถึงการ
นาวัตถุดิบเหลือใช้จากกระบวนการมาผลิตเป็ นสิ นค้าใหม่ ๆ
- มีการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในสิ นค้าและบริ การ
- มีการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิ ทธิภาพ
เป้าหมายการดาเนินธุรกิจ
บริ ษทั ฯวางเป้ าหมายการดาเนิ นธุรกิจ โดยแบ่งเป็ น 3 กลุ่มธุรกิจคือ กลุ่มผลิตภัณฑ์หนัง และกลุ่มธุรกิจพลังงาน และ
กลุ่มออกแบบและจัดจาหน่ายยานพาหนะ
สาหรั บ กลุ่ม ผลิ ตภัณ ฑ์ห นัง มุ่งเน้น ในส่ วนของการขยายสัดส่ วนของรายได้ในส่ วนของผลิ ตภัณฑ์เบาะหนังและ
ชิ้นส่ วนหนังสาหรับรถยนต์ รวมถึงรถประเภทต่างๆ เริ่ มจากการเป็ นผูน้ าในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิ้นส่ วนหนัง
สาหรั บรถยนต์ที่ผ ลิ ตภายในประเทศ การขยายส่ วนแบ่ งทางการตลาดไปในรถประเภทต่างๆ หลายๆ รุ่ น และหลายๆ ค่าย
ตลอดจนการพัฒนาความร่ วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กบั บริ ษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์หรื อบริ ษทั ผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนให้กบั ผูผ้ ลิตรถทุก
ประเภท เพื่ อยกระดับ ของบริ ษทั ฯ ให้ข้ ึ นเป็ นคู่คา้ ในลาดับที่ 1 (First Tier Supplier) รวมถึงการขยายสัดส่ วนการส่ งออกให้
ครอบคลุมในส่ วนของภูมิภาคเอเชีย สาหรับในส่ วนของผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ของเล่นสัตว์เลี้ยง เฟอร์ นิเจอร์ หนัง นั้น บริ ษทั ฯ
คาดว่า บริ ษทั จะขยายส่วนแบ่งทางการตลาดของเล่นสัตว์เลี้ยงได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากผูป้ ระกอบการในประเทศจีนกาลังเผชิญกับ
ข้อจากัดของรั ฐบาลจี นที่ มีนโยบายเกี่ ยวกับ การจัดการอุตสาหกรรมที่ อาจจะท าให้เกิ ดสิ่ งแวดล้อมทางน้ าเป็ นพิ ษ จึ งจากัด
ใบอนุญาตการผลิตและลดสิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆ ทาให้ประเทศคู่คา้ ของจีนหันมาหาแหล่งผูผ้ ลิตรายอื่นแทน
สาหรับ กลุ่มธุ รกิ จพลังงาน บริ ษ ัทได้เข้าลงทุ นซื้ อหุ ้น จากผูถ้ ื อหุ ้นเดิ ม ในบริ ษทั ชัยวัฒ นา กรี น จากัดเมื่ อวัน ที่ 6
กันยายน 2559 ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยมีทุนจดทะเบียน 400,000,000 บา ท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ 40,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ
10 บาท และในระหว่างปี 2559 บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จากัด ได้มีการลงทุนในบริ ษทั ย่อยทางอ้อมเพิ่มเติม ได้แก่ บริ ษทั กรี น
เพาเวอร์ 1 จากัด ประกอบกิจการคัดแยกและจัดการขยะเพื่อเป็ นเชื้อเพลิงจาหน่ ายให้กบั โรงไฟฟ้าและผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
เชื้อเพลิงขยะ บริ ษทั กรี นเพาเวอร์ 2 จากัด ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าชีวมวล และบริ ษทั บลูโซลาร์ ฟาร์ม 3 จากัด
ประกอบกิ จการผลิตและจาหน่ ายไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิ ตย์ โดยในการลงทุนในกลุ่มธุ รกิจนี้ มีเป้ าหมายเพื่อให้เกิ ดความ
ยัง่ ยืนและตอบสนองนโยบายการสร้างความมัน่ คงทางพลังงานแก่ประเทศและส่ งเสริ มการใช้พลังงานทางเลือกอีกทั้งเป็ นการ
ป้ องกันความเสี่ ยงในการดาเนินธุรกิจจากเดิมที่ประกอบธุรกิจเพียงกลุ่มเดียว
สาหรับกลุ่มออกแบบและจัดจาหน่ายยานพาหนะ บริ ษทั ได้เข้าทาสัญญาร่ วมทุนกับ บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จากัด
เมื่ อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2561 โดยการเข้าซื้ อหุ ้นสามัญจากผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม จานวน 5,001 หุ ้น ในราคาหุ ้นละ 100 บาท รวมเป็ น
มูลค่าจานวน 500,100 บาท โดยถือเป็ นสัดส่ วน 50.01 และทาให้ บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จากัด เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
เพื่อประกอบธุรกิจรับออกแบบและผลิตเรื ออลูมิเนียมปัจจุบนั กลุ่มที่มีทุนจดทะเบียน 400,000,000 ล้านบาท โดย บมจ. ชัยวัฒนา
แทนเนอรี่ กรุ๊ ป ยังคงถือหุ ้นในสัดส่ วนเดิ มคือร้อยละ 50.01 คิดเป็ นจานวน 2,000,400 หุ ้น การดาเนิ นธุรกิ จในกลุ่มนี้ เป็ นการ
ส่งเสริ มนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กบั ประเทศ สิ นค้าของกลุ่มนี้ จะเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมมีการพัฒนาเป็ นเรื ออลูมิเนี ยมที่มีนาหนัก
เบา, เรื อไฟฟ้าที่มีความปลอดภัย นอกจากนี้ ยงั มีการพัฒนาเป็ นมินิบสั ไฟฟ้า ซึ่ งจะเป็ นการลดมลพิษทางน้ าและทางอากาศใน
ระยะยาว
การติดตามดูแล และทบทวน
คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารทุกระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็ นเรื่ องสาคัญที่จะดาเนิ นการให้พนักงาน
ภายใต้สายบังคับบัญชาของตนเข้าใจ และปฎิบตั ิตามนโยบายการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ(วิสยั ทัศน์ ,พันธกิจ, เป้ าหมาย) อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล เพื่อจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน
คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดให้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายและทิ ศทางการดาเนิ นงานของบริ ษทั ทุกปี ตลอดจน
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดี และแนวปฎิ บัติเพื่อสร้างความโปร่ งใสและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ของ
กรรมการ และตะหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าที่ สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน
ตลอดจนการก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์เป้ าหมายหลัก ของกิ จ การที่ เป็ นไปเพื่ อ ความยัง่ ยืน เสริ ม สร้ า งการปฎิ บัติ ห น้า ที่ ข อง
คณะกรรมการที่มีประสิ ทธิผล การสรรหาและพัฒนาผูบ้ ริ หารระดับสูง และการบริ หารบุคลากร ส่งเสริ มการประกอบธุรกิจอย่าง
มีความรับผิดชอบและดูแลให้มีระบบการบริ หารความเสี่ ยง และการควบคุมภายในที่ เหมาะสมจึงให้มีการทบทวนการปฎิบตั ิ
หน้าที่ และความเหมาะสมของคณะกรรมการทุ กปี และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดีสาหรับบริ ษทั จด
ทะเบียนปี 2560 ทั้งนี้เพื่อเพื่อปรับปรุ ง, เพิ่มเติม หรื อปรับเปลี่ยนตามภาวะเศรษฐกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผถู ้ ือหุน้ และบริ ษทั ฯ
1.1.2 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ
บริ ษทั ฯ มีความเป็ นมาและพัฒนาการที่สาคัญ ดังนี้
ปี
ปี 2515
ปี 2534
ปี 2537
ปี 2538

เหตุการณ์ ทสี่ าคัญ
CWT :  วันที่ 16 ตุลาคม 2515 ก่อตั้ง บริ ษทั โรงงานฟอกหนังชัยวัฒนา จากัด ด้วยทุนจดทะเบี ยน 1,600,000
บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาท)
CWT :  วันที่ 29 เมษายน 2534 บริ ษทั ฯ เข้าเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย กลุ่ม
อุตสาหกรรมฟอกหนัง และเริ่ มทาการซื้อขายวันแรก เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2534
CWT :  วันที่ 7 มิถุนายน 2537 บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้ น 225,000,000 บาท (สองร้อยยี่สิบห้าล้านบาท)
แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 45,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 5 บาท
CWT :  บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะขยายการลงทุนรวมทั้งการเพิ่มสายการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทาจากหนังสัตว์
ฟอก โดยเข้าลงทุนในบริ ษทั พลาทรัพย์ จากัด โดยในปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ปี
ปี 2540

เหตุการณ์ ทสี่ าคัญ
CWT :  วันที่ 15 พฤษภาคม 2540 บริ ษทั ได้ดาเนินการเปลี่ยนชื่อบริ ษทั จาก บริ ษทั โรงงานฟอกหนังชัยวัฒนา
จากัด(มหาชน) เป็ น บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
(CHAI WATANA TANNERY GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED)

ปี 2547

CWT

ปี 2555

CWT :  วันที่ 11 พฤษภาคม 2555 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงราคามูลค่าที่ ตราไว้จากเดิมหุ ้นละ 5 บาท เป็ นหุ ้น
ละ 1 บาท ตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2555
CWT :  วันที่ 20 มีนาคม 2558 ทาสัญญาร่ วมทุนกับบริ ษทั เอ็นเอชเค สปริ ง จากัด (ประเทศไทย) ชื่ อว่าบริ ษทั
NHK SPRING (COMBODIA) CO.,LTD. ผลิตและจาหน่ าย Sewing corer สาหรับชิ้นส่ วนรถยนต์ ที่
ประเทศกัมพูชา
CWT :  วันที่ 16 สิ งหาคม 2559 คณะกรรมการมีมติจดั ตั้งบริ ษทั ชัยวัฒนา กรี นจากัด เดิมชื่อ บริ ษทั ชัยวัฒนา
กรี นเพาเวอร์ จากัด( Holding Company) เพื่อถือหุน้ ในกลุ่มพลังงานโดยมีทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท
BSF3 :  วันที่ 9 มกราคม 2560 เริ่ มรับรู ้รายได้จากการจาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิ ชย์ให้กบั การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
CWT :  วันที่ 3 เมษายน 2561 เข้าซื้ อหุ ้นสามัญจานวน 5,001 หุ ้น เพื่อถื อหุ ้นในบริ ษทั สกุลฎ์ ซี อิ นโนเวชัน่
จากัด เพื่อประกอบธุรกิจรับออกแบบและผลิตเรื อและประกอบรถโดยสารขนาดเล็ก
GP2
 วันที่ 23 เมษายน 2561 เริ่ มขายไฟฟ้าให้กบั การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเริ่ มรับรู ้รายได้
CWT :  วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุ มตั ิการปรับโครงสร้างกิ จการ โดยการโอนกิ จการ
บางส่วน (Partial Business Transfer :PBT)
CWT :  วัน ที่ 9 มกราคม 2563 จัด ตั้งบริ ษ ัท ย่อ ย “บริ ษ ัท ชัย วัฒ นา แทนเนอรี จ ากัด ” เพื่ อ รั บ โอนกิ จ การ
บางส่วน มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
CWT :  วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิให้ บริ ษทั กรี นเพาเวอร์ 1 จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย
เข้าทารายการลงทุนในโครงการบริ หารจัดการและการกาจัดขยะมูลฝอยชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์
เพื่อกาจัดขยะมูลฝอยชุมชนและเปลี่ยนเป็ นเชื้ อเพลิงพลังงาน RDF (Refuse Derived Fuel) โครงการ
มูลค่ารวม 326 ล้านบาท
GP1 :  วันที่ 14 สิ งหาคม 2563 เข้าทาสัญญาให้สิทธิ เอกชนดาเนิ นการโครงการก่อสร้างและบริ หารจัดการ
ระบบกาจัดขยะมูลฝอยชุมชนและบ่อฝังกลบของเทศบาลนครสวรรค์โดยมีสญ
ั ญารวม 25 ปี
CWT :  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ชัยวัฒนากรี น จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย
จัด ตั้ง บริ ษ ัท กรี น เพาเวอร์ 4 จ ากัด เพื่ อ รองรั บ โครงการโรงไฟฟ้ าชุ ม ชน โดยมี ทุ น จดทะเบี ย น
6,000,000.-ล้านบาท (หกล้านบาท)

ปี 2558

ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561

ปี 2562
ปี 2563

ปี 2563
ปี 2564

 ย้ายหมวดการจัดบริ ษทั จดทะเบียน จากหมวดอื่น ๆ เป็ นหมวดยานยนต์
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
1.1.3 บริษัทได้ ใช้ เงินระดมทุนเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ดงั นี้
1) การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุน้ กูม้ ีประกันบางส่วน ครั้งที่ 1/2563 ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2564
การใช้เงิน
เพื่อชาระคืนเงินกู้ CWT209A

จานวนเงินที่ใช้ ระยะเวลาที่ใช้เงิน
โดยประมาณ
โดยประมาณ
280 ล้านบาท

1 กันยายน 2563

รายละเอียด /ความคืบหน้าของการใช้เงิน/เหตุผล
และมาตรการดาเนินการกรณี ใช้เงินไม่เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์
- บริ ษทั ได้นาเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ ้นกู้
บางส่ วนครั้งที่ 1/2563 จานวน 280 ล้านบาท ไปชาระ
กับ หุ ้ น กู้ CWT209A ที่ ค รบก าหนดเมื่ อ 1 กั น ยายน
2563 ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหุน้ กูค้ รบถ้วนแล้ว

2) กฎหมายที่ใช้บงั คับ
- บังคับใช้ตามกฎหมายไทย –
1.1.4 ข้ อผูกพันทีบ่ ริษัทให้ คามัน่ ไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
บริ ษทั ได้มีการรับรองเอกสารต่าง ๆ ไว้ในคราวที่ ออกและเสนอขายหุ ้นกู้ ครั้งที่ 1/2563 (CWT21A) ครบกาหนดไถ่
ถอนปี 2564 ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้
1) หนัง สื อ รั บ รองการด ารงคุ ณ สมบัติ ข องผู ้อ อกตราสารหนี้ (Check List) การเสนอขายตราสารหนี้ ในวงจ ากัด (Private
Placement)
2) แบบคาขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้หรื อศุกกู
3) แบบแสดงรายการข้อมูล และร่ างหนังสื อชี้ชวนการเสนอขายตราสารหนี้หรื อศุกกู
บริ ษทั ได้ปฎิบตั ิตามที่ได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ ้นกูค้ รั้งที่ 1/2563 (CWT21A) และได้ชาระ
คืนหุน้ กูช้ ุดดังกล่าวเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ที่ผา่ นมา
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
1.1.5 รายละเอียดสถานทีต่ ้งั ของ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
สถานที่ต้ งั สานักงานใหญ่ :

เลขที่ 176/1,1480 หมู่ 1 ถนนสุขมุ วิท กม.30 ตาบลท้ายบ้าน
อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

ประกอบธุรกิจประเภท

:

ฟอกหนังโค-กระบือสาหรับทาผลิตภัณฑ์เบาะและชิ้นส่วนยานยนต์,
เฟอร์นิเจอร์ และของเล่นสัตว์เลี้ยง

เลขทะเบียนบริ ษทั

:

0107537002036 (เดิมเลขที่ บมจ.450)

โทรศัพท์

:

0-2703-7880-1

โทรสาร

:

0-2703-7882

Home Page

:

www.cwt.co.th

E-mail

:

center@cwt.co.th

ทุนจดทะเบียน

:

หุ้นสามัญ 756,123,753 หุ้น มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท

ทุนชาระแล้ว

:

หุ้นสามัญ 630,103,128 หุ้น มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท

 1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั ประกอบธุรกิจหลัก 3 กลุ่มธุรกิจคือ
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์หนัง ซึ่ งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ 4 ประเภท คือ หนังสัตว์ฟอก, ของเล่นสัตว์เลี้ยง เฟอร์ นิเจอร์ หนัง
และเบาะหนังและชิ้นส่วนหนังสาหรับรถยนต์
2. กลุ่มพลังงานซึ่งประกอบกิจการ ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
3. กลุ่มออกแบบและจัดจาหน่ายยานพาหนะ ซึ่งประกอบกิจการออกแบบและจัดจาหน่ายเรื อและรถโดยสารขนาดเล็ก
ที่ผลิตด้วยอลูมิเนียม
ทั้งนี้ กลุ่มผลิตภัณฑ์หนังภายใต้แต่ละสายผลิตภัณฑ์ ประกอบไปด้วยฝ่ ายหลักๆ ได้แก่ ฝ่ ายการตลาด, ฝ่ ายผลิต, ฝ่ าย
บริ หารวัสดุ, ฝ่ ายประกันคุณภาพ, ฝ่ ายเทคนิ ค อยูใ่ นสายผลิตภัณฑ์ของตนเอง เพื่อความรวดเร็ วคล่องตัวในการบริ หารงานและ
การตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมทั้งมีส่วนสานักงานกลางซึ่ งสนับสนุ นในด้านต่างๆ เช่น ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล, ฝ่ าย
บัญชี-การเงิน, ฝ่ ายเทคโนโลยีแ่ ละสารสนเทศ, ฝ่ ายจัดซื้อ เป็ นต้น
การดาเนิ นธุรกิ จของบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป เป็ นการดาเนิ นธุ รกิจให้ความใส่ ใจในเรื่ องคุณภาพสิ นค้า และ
พัฒนาบุคลากรเพื่อเป็ นหน่วยงานสนับสนุนให้องค์กรเติบโตอย่างยัง่ ยืนและยังได้รับรองมาตรฐานจากสถาบันที่มีชื่อเสี ยงด้าน
ระบบจั ด การคุ ณ ภาพ เช่ น การรั บ รองจาก Lloyd”s Register International หรื อ ISO/TS 16949:2009 (Excluding Product
Design), ManuFacture of Automative Leather, (HACCP), (GMP) เป็ นต้น โดยมาตรฐานดังกล่ าว เป็ นระบบที่ ท างผูบ้ ริ ห าร
มุ่งมัน่ พัฒนา รักษา และพัฒนาให้ดียงิ่ ขึ้นไป เพื่อเป็ นมาตรฐานการดาเนินการต่อไป

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
1.2.1 โครงสร้ างรายได้
โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริ ษทั แบ่งตามสายผลิตภัณฑ์จากแต่ละกลุ่มธุรกิจ เนื่องจากบริ ษทั ฯได้จดั โครงสร้างองค์กร
เป็ นหน่ วยงานธุ รกิ จตามประเภทของผลิ ตภัณ ฑ์และบริ การ ซึ่ งประกอบด้วย 6 ส่ วนงาน คื อ 1.ผลิ ต ภัณฑ์ห นังสัตว์ฟ อก 2.
ผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลี้ยง 3.ผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ หนัง 4.ผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิ้นส่ วนหนังสาหรับรถยนต์ 5.ผลิตและ
จาหน่ ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน 6.ผลิตภัณฑ์ออกแบบและจัดจาหน่ าย เรื อและรถโดยสารขนาดเล็ก โดยรายได้ปี
2564 รวม 1,755.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 189.14 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 12.08 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2563 เนื่องจาก
ปี 2564 มี การระบาดของโรค COVID-19 หลายระลอกและมี ความรุ นแรงส่ งผลให้การฟื้ นตัวของเศรษฐกิ จไทยล่าช้า การ
กลับมาแพร่ ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่นบั ตั้งแต่ปลายปี 2563 และการระบาดของไวรัสสายพันธุ์เดลต้าแผ่ลามเป็ น
วงกว้างในไทยช่วงไตรมาสสามของปี 2564 ส่งผลให้หลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจถูกจากัดภายใต้มาตรการควบคุมการระบาดที่
เข้มงวดเป็ นเวลาหลายเดือน นอกจากนี้ การระบาดยังกระจายไปสู่ ภาคธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาสสุ ดท้ายของปี การฉี ด
วัคซี นมีความคืบหน้าเพิ่มขึ้นอย่างมาก ช่วยทาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิ จทยอยปรับดี ข้ ึนและกลุ่มความต้องการสิ นค้าเพิ่มขึ้ น
ขณะที่ดา้ นค่าเงินบาทเคลื่อนไหวผันผวนในทิศทางอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็ วโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสามของปี เนื่ องจากเป็ น
ช่วงที่ไทยต้องประสบกับการระบาดอย่างรุ นแรงของไวรัส จึงส่งผลให้รายได้กลุ่มผลิตภัณฑ์หนังเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.49 เมื่อเทียบ
กับสิ้ นปี 2563 สาหรับรายได้จากธุ รกิ จกลุ่มพลังงานปี 2564 จานวน 341.90 ล้านบาท ใกล้เคียงกับ ปี 2563 ที่ มีรายได้จานวน
340.24 ล้านบาท สาหรับกลุ่มออกแบบและจัดจาหน่ายยานพาหนะภายใต้ปี 2564 ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 30.37โดยโครงสร้าง
รายได้ของกลุ่มบริ ษทั แบ่งตามสายผลิตภัณฑ์จากแต่ละกลุ่มธุรกิจดังนี้

ส่ วนงานตามธุรกิจหลัก
ของกลุ่มบริษัทฯ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ หนัง
1. ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ฟอก
2. ผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลี้ยง
3. ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์หนัง
4. ผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิ้นส่ วน
หนังสาหรับรถยนต์
กลุ่มพลังงาน
5. ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทน
กลุ่มออกแบบและจัดจาหน่ าย
ยานพาหนะ
6. ออกแบบและจัดจาหน่ายเรื อ
และรถโดยสารขนาดเล็ก
รายได้จากการขายและบริการรวม

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ดาเนินการโดย

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

ปี 2562
ล้านบาท ร้ อยละ

งบการเงินรวม
ปี 2563
ล้านบาท ร้ อยละ

ปี 2564
ล้านบาท ร้ อยละ

177.28
146.61
27.75
1,194.84

8.82
7.30
1.38
59.46

104.62
97.41
47.22
945.22

6.68
6.22
3.02
60.34

162.29
97.91
52.87
1,078.42

9.25
5.58
3.01
61.44

บจ.กรี น เพาเวอร์ 2
บจ.บลูโซล่าร์ฟาร์ม 3

343.70

17.11

340.24

21.73

341.90

19.48

บจ.สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่

119.20

5.93

31.41

2.01

21.87

1.25

2,009.38

100

1,566.12

100

1,755.26

100

รับรองความถูกต้อง :
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
สัดส่วนการจาหน่ายสิ นค้า
ยอดขาย
ในประเทศ
ต่างประเทศ
รวม

2562
มูลค่ า (ล้ านบาท)
1,881.99
127.39
2,009.38

ร้ อยละ
93.66
6.34
100

2563
มูลค่ า (ล้ านบาท)
1,505.73
60.39
1,566.12

2564
ร้ อยละ มูลค่ า (ล้ านบาท)
96.14
1,691.78
3.86
63.48
100
1,755.26

ร้ อยละ
96.38
3.62
100

1.2.2 ข้ อมูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์
กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ หนัง
ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ 4 ประเภท คือ 1.หนังสัตว์ฟอก 2.ของเล่นสัตว์เลี้ยง 3.เฟอร์นิเจอร์หนัง และ 4.เบาะหนัง
และชิ้นส่วนหนังสาหรับรถยนต์
 ลักษณะผลิตภัณฑ์

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์หนัง
1. หนังสัตว์ฟอก - เป็ นผลิตภัณฑ์ที่นาไปใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิต หนังสาหรับทาเบาะรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่ง
รถยนต์ใ ห้ กับ บริ ษ ัท OEM ซึ่ งเป็ นลู ก ค้าหลัก ของบริ ษ ัท รวมถึ ง เครื่ อ งหนั ง ประเภทต่ างๆ เช่ น กระเป๋ า รองเท้า เข็ ม ขัด
เฟอร์นิเจอร์ เป็ นต้น ซึ่งได้จากการนาหนังดิบของโค ผ่านกรรมวิธีการฟอกย้อมสี และตกแต่งเป็ นหนังผืนสาเร็ จรู ป
- มีการควบคุมกระบวนการการผลิตที่ดีเป็ นที่ยอมรับ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า เพราะได้การรับรองระบบคุณภาพ
IATF 16949:2016

2. ของเล่นสัตว์เลี้ยง - ได้จากหนังชั้นล่าง (หนังที่ไม่ใช่ช้ นั ผิว) และเศษหนังซึ่ งได้จากขั้นเตรี ยมฟอก (by products)
หรื อเรี ยกว่า “กาว” จากโรงงานฟอกหนังของบริ ษทั ฯ ผ่านกรรมวิธีการผลิตเป็ นของเล่นสัตว์เลี้ยงในรู ปแบบต่างๆตามความนิยม
ของตลาด โดยธุรกิจของเล่นสุ นขั (Dog Chews) เป็ นการแปรรู ปวัตถุดิบหนังสัตว์เป็ นผลิตภัณฑ์ของเล่นสุ นขั ขบเคี้ยว แทะเล่น
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ Rawhide&Munchy
ผลิตภัณฑ์ Rawhide เป็ นสิ นค้าประเภทกระดูกผูก, กระดูกอัด, หนังบิดเกลียว และรองเท้าสาน ฯลฯ
ผลิ ตภัณฑ์ Munchy นาวัตถุดิบหนังสัตว์มาบดละเอี ยดผสมแป้ ง แต่งสี กลิ่ น ผ่านเข้าสู่ กระบวนการอัด , ฉี ด มี ส่วนผสมของ
ฟลูออไรด์ช่วยรักษาสุขภาพเหงือก และฟันสุนขั
- มี การควบคุ มกระบวนการการผลิ ต ที่ ดี เป็ นที่ ยอมรั บ ได้รับ ความไว้วางใจจากลู กค้า เพราะได้การรั บรองระบบ
คุณภาพ GMP&HACCP จากหน่วยงานกรมปศุสตั ว์ ตามมาตรฐานสากลของ CODEX
- ได้รับรองใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ และใบสาคัญการขื้นทะเบี ยนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะประเภทอาหารสัตว์
เลี้ ยง ชนิ ดอาหารขบเคี้ ยว/อาหารว่างสาหรั บสัตว์เลี้ ยง สาหรับ ผลิ ตภัณ ฑ์ที่จาหน่ ายในประเทศ เป็ นไปตามประกาศ พรบ.
ควบคุมอาหารสัตว์เฉพาะฯ
- นานวัตกรรมใหม่มาประยุกต์ใช้กบั อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ จากเดิมผ่านกระบวนการอบแห้งสิ นค้าโดยใช้พลังงาน
ไฟฟ้าปรับเปลี่ยนมาใช้งานระบบตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แทนโดยได้รับวงเงินสนับสนุนจากภาครั ฐกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทน และอนุรักษ์พลังงานจากกระทรวงพลังงาน

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
- ใช้ก ลยุท ธ์ ด้านการใช้จุ ดแข็งทางด้านวัต ถุ ดิ บ ที่ เรามี ป ริ ม าณมากพอ น ามาผลิ ต เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ก่ ึ ง ส าเร็ จรู ป เพื่ อ
สนับสนุ นให้กบั ลูกค้าที่ ใช้วตั ถุดิบเสริ ม เช่น เนื้ อไก่มาผสมเป็ นผลิตภัณฑ์สาเร็ จรู ปชนิ ดใหม่ ซึ่ งจะทาให้ทางบริ ษทั ฯสามารถ
สร้างปริ มาณและยอดขายได้ดีกว่าอดีตที่ผา่ นมา
3. เฟอร์นิเจอร์หนัง - ได้จากการนาหนังสัตว์ฟอกของบริ ษทั ฯมาเพิ่มมูลค่าโดยการผลิตเป็ นเฟอร์นิเจอร์ประเภทต่างๆ
เช่น เฟอร์ นิเจอร์ หนัง, โซฟา ซึ่ งมี ท้ งั ในรู ปแบบของเฟอร์ นิเจอร์ ก่ ึ งสาเร็ จรู ป (Cushion) คือบริ ษทั ตัดเย็บเฉพาะหนังหุ ้มตาม
รู ปแบบและขนาดที่ลูกค้าต้องการ แล้วส่งขายให้ลูกค้าและแบบเฟอร์นิเจอร์สาเร็ จรู ป (Set) คือการที่บริ ษทั จัดหาโครงและตัดเย็บ
หนังหุม้ ด้วย ซึ่งกลุ่มลูกค้าของบริ ษทั ได้แก่ บริ ษทั ผูน้ าเข้าของประเทศต่างๆ
4. เบาะหนังและชิ้ นส่ วนหนังสาหรับรถยนต์ - นาหนังสัตว์ฟอกมาทาการเพิ่มมูลค่า โดยการผลิ ตเป็ นหนังเบาะ
รถยนต์และอุปกรณ์ ตกแต่งรถยนต์ เช่น เบาะนั่ง แผงข้างประตู หุ ้มพวงมาลัย และหุ ้มเกี ยร์ เป็ นต้น เพื่อส่ งจาหน่ ายในตลาด
OEM (ประมาณร้อยละ 95 ของรายได้จากการขาย) และตลาด After Market (ประมาณร้อยละ 5 ของรายได้จากการขาย) ทั้งใน
และต่างประเทศ โดยผลิตภัณฑ์ที่จาหน่ ายมี 3 ชนิ ดคื อ หนังผืนสาเร็ จรู ป (Leather), ชิ้ นงานหนังตัด (Cut Piece) และหนังหุ ้ม
เบาะรถยนต์ (Cushion Cover) โดยบริ ษทั จะทาการตัดเย็บเบาะหนังไว้ แล้วนาไปสวมทับกับโครงเบาะ กลุ่มลูกค้าที่สาคัญ ได้แก่
บริ ษทั ผูผ้ ลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่ทามาจากหนังให้กบั บริ ษทั ผูผ้ ลิตรถประเภทต่างๆ
 การตลาดและการแข่ งขันของกลุ่มผลิตภัณฑ์ หนัง

นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์หนังที่สาคัญ
กลุ่มผลิตภัณฑ์หนังมี 4 สายผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั มีกลยุทธ์ในการแข่งขันที่ สาคัญ คือ เน้นความมีคุณภาพของสิ นค้า
ด้วยราคาที่ เหมาะสม การส่ งมอบสิ นค้าตรงเวลา และมีการออกแบบผลิ ตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของตลาด รวมถึงการ
รับประกันสิ นค้าตามระยะเวลาที่กาหนด โดยกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ฟอก คือกลุ่มอุตสาหกรรมปลายน้ า ที่
นาสิ นค้าจากบริ ษทั ไปเป็ น Manufactured materials and Parts, ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์หนัง ได้แก่ กลุ่มผูน้ าเข้าโดยตรง และผูผ้ ลิต
เฟอร์ นิเจอร์ , ผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิ้นส่ วนหนังสาหรับรถ ได้แก่ ผูผ้ ลิตอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ และผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์
เลี้ยง ได้แก่ กลุ่มผูน้ าเข้าโดยตรงจากบริ ษทั Chain Store และ Super Store เป็ นต้น ทั้งนี้ ในช่วง 3 ปี ที่ ผ่านมา บริ ษทั ฯ ไม่มีการ
พึ่งพิงลูกค้ารายใดเกิ น 30% ของรายได้รวม ลักษณะของความสัมพันธ์กบั ลูกค้าส่ วนใหญ่จะเป็ นไปในลักษณะที่ มีการติดต่อ
ค้าขายกันมานาน เชื่อมัน่ ในตัวบริ ษทั และตัวผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั และเป็ นลูกค้าที่มีฐานะการเงินที่ดี โดยมีช่องทางการจาหน่าย
ทั้งโดยตรงกับผูผ้ ลิตและตัวแทนขาย (Agency) หรื อคนกลาง (Middle man)
สัดส่วนการจาหน่ายในประเทศกับต่างประเทศประมาณ
ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ฟอก
:
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์หนัง
:
ผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิ้นส่วนหนังสาหรับรถยนต์
:

99 : 1 โดยส่งออกไปยังกลุม่ ประเทศต่างๆ ดังต่อไปนี้.สหรัฐอเมริ กา ออสเตรเลีย และประเทศในแถบเอเชีย
สหรัฐอเมริ กา อังกฤษ และญี่ปุ่น
ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ และอินเดีย

สัดส่วนการจาหน่ายต่างประเทศกับในประเทศของผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลี้ยงประมาณ 60 : 40โดยส่งไปยังกลุ่ม
ประเทศต่าง ๆ ดังนี้
ผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลี้ยง
:
แคนาดา, กลุ่มสหภาพยุโรป, ญี่ปุ่น, สิ งคโปร์ และพม่า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
การจาหน่ายและช่องทางการจาหน่ายของผลิตภัณฑ์หนัง
บริ ษทั จาหน่ ายสิ นค้าให้แก่ลูกค้าโดยผ่านพนักงานขายของบริ ษทั เป็ นหลัก ยกเว้นในส่ วนของผลิตภัณฑ์เบาะหนัง
รถยนต์ที่มีการขายผ่านตัวแทนขายประมาณร้อยละ 90 ส่ วนที่เหลือเป็ นการขายผ่านทางพนักงานขายของบริ ษทั ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์
ของบริ ษทั จะมีพนักงานขายและฝ่ ายการตลาดของแต่ละผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและสามารถเข้าถึงความต้องการของ
กลุ่มลูกค้าได้เป็ นอย่างดี โดยสิ นค้าของบริ ษทั มีท้ งั ที่ขายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ทั้งในแถบประเทศ เอเชีย และยุโรป
โดยสิ นค้าของบริ ษทั ทั้ง 4 ประเภท มีช่องทางการจาหน่ายและกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันตามประเภทสิ นค้า
1. กลุ่มลูกค้าหลักผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ฟอก ได้แก่ บริ ษทั ผูผ้ ลิต ผลิตภัณฑ์เครื่ องหนัง เช่น เสื้ อ รองเท้า เฟอร์ นิเจอร์ ทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยมีสดั ส่วนการส่งออกประมาณร้อยละ 20
2. กลุ่มลูกค้าหลักผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลี้ยง ได้แก่ บริ ษทั ผูน้ าเข้าจากต่างประเทศ และผูค้ า้ ส่งในประเทศเป็ นผูร้ ับการจาหน่าย
ไปยังลูกค้าปลีก โดยเราไม่ตอ้ งรับผิดชอบเรื่ องการขายแบบกระจายลูกค้าปลีก อีกทั้งไม่ตอ้ งสร้างทีมการตลาดค้าปลีกเอง และ
ไม่ตอ้ งแบกภาระรับผิดชอบเรื่ องการเก็บรักษาสิ นค้า โดยสิ นค้าประเภทนี้ บริ ษทั จะส่ งออกเป็ นหลัก โดยกลุ่มลูกค้าที่ สาคัญ
ได้แก่ ยุโรป และ ญี่ปุ่น
3. กลุ่มลูกค้าหลักผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ หนัง ได้แก่ บริ ษทั ผูน้ าเข้าเฟอร์ นิเจอร์ ของต่างประเทศ โดยมีสัดส่ วนส่ งออกประมาณ
ร้อยละ 4
4. กลุ่มลูกค้าหลักผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิ้นส่วนหนังสาหรับรถยนต์ ได้แก่ บริ ษทั ผูผ้ ลิตเบาะหนังรถยนต์ (First Tier) ให้กบั
บริ ษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์ต่างๆ ทั้งของญี่ปุ่น สหรัฐอเมริ กา เช่น โตโยต้า มิตซูบิชิ ซูซูกิ อีซูซุ จีเอ็ม เป็ นต้น และบริ ษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์
โดยตรง เช่น ฮอนด้า ซึ่ งมีการกระจายฐานการผลิตไปยังประเทศต่างๆ โดยมีสัดส่ วนการส่ งออกประมาณร้อยละ 7 และยี่ห้อ
รถยนต์หลักที่บริ ษทั ผลิตสิ นค้าให้ท้ งั ทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ โตโยต้า ฮอนด้า และอิซูซุ ซึ่ งคิดเป็ นยอดรวมมากกว่าร้อยละ
90 ของยอดผลิตเบาะหนังรถยนต์รวม
แนวโน้มและภาวะอุตสาหกรรมของกลุ่มผลิตภัณฑ์หนัง
เนื่องจากในปั จจุบนั สิ นค้าของกลุ่มผลิตภัณฑ์หนังจะมีผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันไป ซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์มีความแตกต่าง
ในตัวสิ นค้าค่อนข้างสู ง และสามารถแบ่งสัดส่ วนของรายได้ตามประเภทสิ นค้าได้เป็ น 4 ผลิตภัณฑ์ ซึ่ งจะเห็นได้วา่ ในปี 2564
รายได้ข องบริ ษ ัท ที่ ม าจากสิ น ค้า กลุ่ ม ธุ รกิ จ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ห นัง ได้แ ก่ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ห นัง สัต ว์ฟ อก ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องเล่ น สั ต ว์เลี้ ย ง
ผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ หนัง และผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิ้นส่ วนหนังสาหรับรถยนต์ มีสัดส่ วนต่อรายได้คิดเป็ นร้อยละ 9.25,
5.58, 3.01 และ 61.44 ของรายได้จ ากการขายและบริ ก ารของบริ ษ ัท ตามล าดับ ซึ่ งสิ น ค้า ที่ ส ร้ างรายได้ใ ห้ กับ บริ ษ ัท ทั้ง 4
ผลิตภัณฑ์ในการวิเคราะห์แนวโน้มและภาวะอุตสาหกรรมจึงมีความจาเป็ นต้องแยกการวิเคราะห์ดงั นี้
1. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ หนังสัตว์ ฟอก
เนื่ องจากหนังสัตว์ฟอกถือเป็ นวัตถุดิบสาคัญที่นาไปใช้ผลิตสิ นค้าเครื่ องหนังต่างๆ เช่น เข็มขัดรองเท้า กระเป๋ า ทาให้
อุตสาหกรรมหนังสัตว์ฟอกมีความสัมพันธ์กบั อุตสาหกรรมเครื่ องหนังเป็ นอย่างมาก ซึ่ งในอดีตที่ ผ่านมาอุตสาหกรรมเครื่ อง
หนังนับได้วา่ เป็ นอุตสาหกรรมที่มีความสาคัญกับประเทศไทย แต่ในปั จจุบนั อุตสาหกรรมการส่ งออกหนังและเครื่ องหนังของ
ไทยต้องเผชิ ญการแข่งขันที่ รุนแรงในตลาดโลก โดยเฉพาะผูผ้ ลิตจากประเทศจี นซึ่ งมีตน้ ทุ นการผลิตที่ ต่ ากว่า ประกอบกับ
ผูผ้ ลิตในประเทศประสบปั ญหา ในการผลิตหนังสัตว์ฟอกได้แก่ปริ มาณวัตถุดิบในประเทศไม่เพียงพอทาให้ตอ้ งมีการนาเข้าจาก
ต่างประเทศ คุณภาพไม่สม่าเสมอและต่ากว่ามาตรฐานที่ต่างประเทศต้องการ ทาให้ปริ มาณการส่งออกหนังและเครื่ องหนังของ
ไทยชะลอตัวลง โดยปกติทวั่ ไปหนังสัตว์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมหนังและเครื่ องหนัง จาแนกตามลักษณะได้ 4 ชนิด ดังนี้

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(1) หนังสด (Fresh Hides and Skins) หมายถึง หนังสัตว์ชาแหละ
(2) หนังดิบ (Raw Hides and Skins) หมายถึง หนังสัตว์ที่ได้จากโรงงานฆ่าสัตว์ หรื อหนังสดที่ยงั ไม่ได้ผ่านกรรมวิธี
การฟอกหนังแต่จะผ่านกรรมวิธีการเก็บรักษาในลักษณะต่างๆ คือ หนังแช่น้ าเกลือ (Brine Cure) หนังหมักเกลือ
(Wet Salted Hide) หนังตากแห้ง (Dried Hides) หนังอาบน้ ายา (Arsenicated Hide) และหนังหมักเกลือตากแห้ง
(Dry Salted Hide)
(3) หนั ง ฟอกกึ่ งส าเร็ จ รู ป (Wet Blue)หมายถึ ง หนั ง ที่ ย ัง ฟอกไม่ เสร็ จ สมบู ร ณ์ ย ัง ขาดกรรมวิ ธี ก ารผลิ ต อี ก
1 ช่วง ซึ่งขึ้นอยูก่ บั กรรมวิธีของแต่ละโรงงานเพื่อผลิตเป็ นหนังฟอกสาเร็ จรู ปต่อไป
(4) หนังฟอกสาเร็ จ รู ป (Leather) หมายถึ ง หนังดิ บ ที่ น าไปแช่ ในน้ าเปลื อ กไม้ หรื อน้ ายา เคมี เพื่ อเปลี่ ยนแปลง
คุณสมบัติภายในของหนังสัตว์ให้ปราศจากการเน่ าเปื่ อยและสามารถนามาดัดแปลง เช่น การย้อมสี อัดลาย เพื่อ
เป็ นผลิตภัณฑ์หนังต่างๆ ต่อไป
ในอดีตที่ผ่านมา ตลาดส่งออกที่สาคัญของผูผ้ ลิตได้แก่ สหรัฐอเมริ กา ยุโรป ญี่ปุ่น ตะวันออกกลาง จีนและอินโดจีน
ทั้งนี้ อุตสาหกรรมฟอกหนังเป็ นอุตสาหกรรมที่ตอ้ งอาศัยความรู ้ความชานาญและประสบการณ์ ที่สูง เพื่อให้ได้หนังสัตว์ที่ฟอก
แล้ว มีคุณภาพสม่าเสมอการแข่งขันของผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมนี้จึงค่อนข้างจากัดการเข้ามาแข่งขันของผูป้ ระกอบการ
ภายในประเทศจะทาได้ลาบากเพราะนอกจากจะพบกับปั ญหา ในเรื่ องของความชานาญแล้ว ยังมีขอ้ จากัดในเรื่ องของการจัดตั้ง
โรงงานที่จะต้องอยูเ่ ฉพาะในเขตอุตสาหกรรมฟอกหนังที่ทางการกาหนดเท่านั้น
2. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ ของเล่นสัตว์ เลีย้ ง
สถานการณ์ปัจจุบนั สภาพการแข่งขันค่อนข้างสู งเพราะมีสินค้าทดแทนเกิดขึ้นอีกหลายอย่าง เช่น ของเล่นพลาสติก
และ PVC รวมถึงเนื้ อไก่สดนามาอบแห้ง ส่วนแนวโน้มอุตสาหกรรมของเล่นสุนขั ทาจากหนังสัตว์ช้ นั ในของเรามีความเป็ นไป
ได้อย่างสูงที่จะลดลงเพราะวัตถุดิบที่มีปริ มาณที่นอ้ ยลงอย่างเห็นได้ชดั ในระยะหลายปี ที่ผา่ นมานี้
3. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ เฟอร์ นิเจอร์ หนัง
อุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ หนังเป็ นส่ วนหนึ่ งของอุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ ท้ งั หมด ซึ่ งประกอบด้วย เฟอร์ นิเจอร์ ไม้
เฟอร์นิเจอร์ โลหะ ที่นอนหมอนฟูก เฟอร์ นิเจอร์ อื่นๆ (พลาสติก หนัง เป็ นต้น)และในช่วงที่ผ่านมามีมูลค่าการส่ งออกที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่ อง แม้ว่าจะมีสินค้าราคาถูกจากประเทศจี นจะเข้ามาแข่งขันแต่ผปู ้ ระกอบการในประเทศไทยยังสามารถแข่งขันได้
เนื่ องจากตลาดที่ สาคัญของประเทศไทย อันได้แก่ สหรัฐอเมริ กา ญี่ปุ่น เป็ นตลาดที่ตอ้ งการสิ นค้าที่มีคุณภาพ ส่ งมอบตรงเวลา
และได้มาตรฐาน ซึ่ งบริ ษทั คู่แข่งจากประเทศจี นยังไม่สามารถพัฒนาสิ นค้าให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด
ดังกล่าวได้
4. อุตสาหกรรมเบาะหนังสาหรับรถยนต์
ข้อมูลพื้นฐาน
อุตสาหกรรมรถยนต์เป็ นอุตสาหกรรมการผลิ ตที่ รัฐบาลไทยให้การส่ งเสริ มการลงทุ นมาอย่างต่อเนื่ อง การพัฒนา
อุตสาหกรรมในระยะแรกเน้นการผลิ ตเพื่อทดแทนการน าเข้าโดยรัฐบาลมีน โยบายดึ งดูดการลงทุ นอุตสาหกรรมประกอบ
รถยนต์ในไทย ผ่านมาตรการต่าง ๆ อาทิ การให้สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ก ารลงทุ น และการลดภาษี นาเข้าชิ้ น ส่ วนยานยนต์เพื่อ ใช้
ประกอบรถยนต์ในประเทศ
ในระยะต่อมารัฐบาลไทยมีนโยบายเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กบั อุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศโดยมีมาตรการ
การส่งเสริ มการผลิตและใช้ชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศ อาทิ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
1) การปรับขึ้นภาษีนาเข้าชิ้นส่ วนครบชุดสมบูรณ์ (Complete Knock-Down:CKD) และรถยนต์ท้ งั คัน (Complete BuiltUp:CBU)
2) การกาหนดสัดส่วนการใช้ชิ้นส่ วนรถยนต์ที่ผลิตในประเทศขั้นต่า (Local Content Requirements) ซึ่งเริ่ มมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2518 และต่อมาทางการไทยได้มีการปรับเพิ่มสัดส่ วน Local Content ในการผลิตรถยนต์ในประเทศมา
เป็ นลาดับ จนในปี 2559 การผลิตรถยนต์ในไทยมีสัดส่ วน Local Content สู งกว่า 80% ของมูลค่าชิ้นส่ วนที่ใช้ในการ
ผลิตรถยนต์
3) ส่งเสริ มการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดทางเทคโนโลยีจากบริ ษทั ต่างชาติสู่บริ ษทั สัญชาติไทย ซึ่งผล
จากนโยบายข้างต้นทาให้เกิดการขยายการลงทุนอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่ วนฯ ในไทยอย่างต่อเนื่ องและมีผลให้
อุตสาหกรรมรถยนต์ของไทยมีห่วงโซ่อุปทานที่เข็มแข็งขึ้นเป็ นลาดับช่วยสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมการ
ผลิ ตรถยนต์ในประเทศไทย โดยเฉพาะการขยายการลงทุ นของบริ ษทั รถยนต์สัญ ชาติญี่ ปุ่ นที่ เข้ามาลงทุ นในไทย
เพิ่มขึ้นมากนับจากปี 2530 หลังจากเกิ ดเหตุการณ์ Plaza Accord ซึ่ งในช่วงเวลานั้นเงิ นเยนแข็งค่าจนบริ ษทั สัญชาติ
ญี่ ปุ่ นต้องย้ายฐานการผลิ ตมายังไทยเพื่ อลดต้น ทุ น การผลิ ต และรั ก ษาความได้เปรี ยบในการแข่งขัน ประกอบกับ
ภายหลังเกิ ดวิกฤตเศรษฐกิ จในไทยปี 2540 ทางการไทยมี นโยบายผ่อนปรนให้ต่างชาติเข้ามาถือหุ ้นในกิ จการไทย
พร้อมทั้งกาหนดแผนพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ โดยตั้งเป้ าให้อุตสาหกรรมรถยนต์ในไทยมุ่งสู่การเป็ น
ศูน ย์กลางการผลิ ตรถยนต์ของภูมิภาคเอเซี ย (Detroit of Asia) ท าให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างอุตสาหกรรม
รถยนต์อย่างเห็ นได้ชดั ตลอดสองทศวรรษที่ ผ่านมา โดยปริ มาณการผลิตรถยนต์เพิ่มขึ้นจาก 0.36 ล้านคันในปี 2540
เป็ น 1.94 ล้านคัน ในปี 2559 หรื อ ขยายตัว 10.2% (CAGR) และมี การเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างตลาดโดยเน้น ตลาด
ส่ งออกเพิ่มขึ้นเป็ นลาดับ นับจากปี 2551 เป็ นต้นมาปริ มาณการส่ งออกรถยนต์ของไทยมีจานวนมากกว่าปริ มาณการ
จาหน่ายในประเทศ (ไม่รวมปี 2555-2556 ที่มีโครงการรถคันแรกเพื่อกระตุน้ ตลาดในประเทศ)
สถานการณ์ที่ผา่ นมา
ในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ของไทยค่อนข้างผันผวนโดยเฉพาะจากการที่รัฐบาลมีมาตรการกระตุน้
เศรษฐกิจผ่าน “โครงการรถคันแรก” ในปี 2555-2556 มีผลให้ตลาดรถยนต์ในประเทศเติบโตอย่างมากในช่วงเวลาดังกล่าวโดย
ยอดจาหน่ ายรถยนต์สูงถึง 1.4 ล้านคัน และ 1.3 ล้านคันในปี 2555 และ 2556 ตามลาดับ (เที ยบกับเฉลี่ยในปี 2550-2554 ที่ มี
ยอดขายเฉลี่ยปี ละ 0.7-0.75 ล้านคัน) ประกอบกับการส่ งออกรถยนต์ยงั คงขยายตัวต่อเนื่องจากการส่ งออก Eco-car ตามเงื่อนไข
ของโครงการส่ งเสริ มการลงทุนของคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) มีผลให้ยอดส่ งออกรถยนต์เพิ่มขึ้นเป็ นกว่า 1 ล้าน
คัน นับ ตั้งแต่ ปี 2555 เป็ นต้น มา และปริ ม าณการผลิ ต รถยนต์ข องไทยในช่ วงเวลาดังกล่ าวเพิ่ ม ขึ้ น มากและมี ระดับ สู งเป็ น
ประวัติการณ์ที่ 2.46 ล้านคัน ในปี 2556 อย่างไรก็ตาม ในปี 2557-2559 การผลิตรถยนต์ของไทยลดลงมาอยูท่ ี่ 2 ล้านคัน โดยมี
สาเหตุหลักจาการทรุ ดตัวรุ นแรงของตลาดรถยนต์ในประเทศหลังสิ้นสุดโครงการรถคันแรกที่เป็ นการดึงอุปสงค์ (Demend) ใน
อนาคต หรื อความต้องการซื้ อรถยนต์ในระยะ 3-4 ปี ล่วงหน้ามารวมไว้ภายในช่วงระยะเวลาโครงการฯ โดยยอดจาหน่ายรถยนต์
ลดลงมาอยูท่ ี่ ประมาณ 0.7-0.8 ล้านคันต่อปี และตลาดรถยนต์ภายในประเทศมีภาวะการแข่งขันรุ่ นแรง เห็ นได้จากส่ วนแบ่ ง
การตลาดของค่ายรถยนต์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดย Toyota มีส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศลดลงอย่างมีนยั ยะ สวน
ทางกับค่ายรถยนต์อื่น ๆ ได้แก่ Isuzu, Honda, Mitsubishi และ Nissan ที่มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น หลังมีการเปิ ดตัวรถยนต์โมเดล
ใหม่ๆ ทั้ง Eco-car และ SUV เข้ามาแข่งขันในตลาด

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
แนวโน้มอุตสาหกรรม
แนวโน้ม อุ ต สาหกรรมรถยนต์ 2563 – 2565
ปี 2563 อุต สาหกรรมรถยนต์มี แนวโน้ม หดตัวรุ น แรง ตามทิ ศ ทางเศรษฐกิ จไทยที่ ค าดว่าจะหดตัวประมาณ 10%
(คาดการณ์เดือนกรกฎาคม 2563) ผลจากการแพร่ ระบาดของไวรัส COVID-19 ทาให้กาลังซื้ อของผูบ้ ริ โภคซบเซารุ นแรง และ
ห่ วงโซ่การผลิตรถยนต์ท้ งั ในและต่างประเทศชะงักงัน ปั ญหาภัยแล้งยังซ้ าเติม กาลังซื้ อของผูบ้ ริ โภคในต่างจังหวัด จึงคาดว่า
ยอดจาหน่ายรถยนต์จะหดตัวทั้งตลาด ในประเทศและตลาดส่งออก ขณะที่ค่ายรถยนต์ปิดโรงงานชัว่ คราวในช่วงไตรมาส 2 และ
ทยอยลดกาลังการผลิตเพื่อปรับสมดุลสต๊อก คาดว่าปริ มาณการผลิตรถยนต์ปี 2563 จะหดตัว 36.0-37.0% อยูท่ ี่ 1.27-1.29 ล้าน
คัน อย่างไรก็ตาม คาดว่า ปริ มาณการผลิตจะกระเตื้องขึ้นในปี 2564-2565 มาเติบโตเฉลี่ย 3.0-4.0% ต่อ ปี เป็ น 1.32-1.33 ล้านคัน
และ 1.36-1.38 ล้านคันตามลาดับ ตามเศรษฐกิจที่ทยอยฟื้ นตัวจากการแพร่ ระบาดของไวรัสคลี่คลาย

ด้านความเสี่ ยงของอุตสาหกรรมรถยนต์ในช่วง 3 ปี ข้างหน้า จะมาจาก (1) กาลังซื้ อของผูบ้ ริ โภคที่อาจฟื้ นตัวช้ากว่า
คาดหากการระบาดของไวรัส COVID-19 คลี่คลายได้ชา้ (2) ความไม่แน่นอนของนโยบายกีดกันการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน
อาจกดดันเศรษฐกิจประเทศคู่คา้ ของไทย และ (3) ตลาดส่งออกสาคัญ เช่น ฟิ ลิปปิ นส์อาจขึ้นภาษีนาเข้ารถยนต์จากไทยเพื่อตอบ
โต้ขอ้ พิพาททางการค้า (กรณี ไทยกล่าวหาฟิ ลิปปิ นส์สาแดงราคาบุหรี่ นาเข้าต่าเกินจริ ง (WTO ตัดสิ นให้ไทยแพ้คดี) )

สาหรับ แนวโน้มในระยะยาว อุตสาหกรรมรถยนต์จะให้ความสาคัญกับการพัฒ นาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ า ซึ่ ง
ภาครัฐกาหนดเป้ าหมายให้ไทย เป็ นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาควิจยั กรุ งศรี คาดว่าปริ มาณการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในไทย
จะเติบโตอย่างรวดเร็ วภายในระยะเวลา 4-6 ปี ผลจาก (1) การพัฒนาแบตเตอรี่ ลิเที ยมไอออนทาให้ราคาลดลงต่อเนื่ อง12/ (ปี
2562 ราคาแบตเตอรี่ ลิเทียมไอออนอยูท่ ี่ 156 USD/kWh ลดลงจาก 1,200 USD/kWh ในปี 2553) และภายในปี 2565 ราคารถยนต์
ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (BEV) จะใกล้เคียงรถยนต์เครื่ องยนต์สันดาปภายใน (ICE) 13/ (2) ผูป้ ระกอบการบางรายมีแผน ขยายการ
ลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ สาหรับรถยนต์ไฟฟ้า ส่งผลให้อุปทานในตลาดเพิ่มขึ้น (ภาพที่ 10) และ (3) รัฐบาลตั้งเป้ า
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
เพิ่มสัดส่ วนปริ มาณการ ผลิตยานยนต์ไฟฟ้า (รถยนต์ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ า) เป็ น 30% ของปริ มาณการผลิตยานยนต์
ทั้งหมดในประเทศ ภายในปี 2573 นอกจากนี้ การพัฒ นา เทคโนโลยีสื่อ สารโทรคมนาคม 5G ที่ ม าเร็ วกว่าคาด (ล่ าสุ ด 16
กุมภาพันธ์ 2563 ภาครัฐจัดประมูลคลื่นความถี่ 5G และคาดว่าจะเริ่ มใช้เชิงพาณิ ชย์ประมาณไตรมาส 3/2563) 14/ จะเป็ นปั จจัย
หนุ นรองรับรถยนต์ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติที่อาจมีบทบาทเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป ปั จจุบนั การพัฒนาเทคโนโลยีขบั เคลื่อน
อัตโนมัติ (Auto Pilot) ในรถยนต์ของไทยอยูใ่ นช่วงต้นระดับ 0-2 (ภาพที่ 11) ส่ วนรถ Tesla และ Audi A8 อยูร่ ะดับ 3 สาหรับ
ระดับ 4ซึ่งเป็ นระดับสูงสุ ดอยูใ่ นช่วงทดลอง โดยบริ ษทั Waymo ของ Google และ Self-driving cars ของ Uber สาหรับประเด็น
ที่ รัฐบาลควรใช้การสนับสนุ น คื อ การพัฒ นาสาธารณู ป โภคพื้ น ฐานสาหรั บ รถยนต์ไฟฟ้ า เช่ น สถานี ชาร์ จไฟฟ้ าซึ่ งยังไม่
ครอบคลุมทัว่ ประเทศ และการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมต่อผ่านมิเตอร์ อจั ฉริ ยะ 15/ เพื่อให้
การใช้รถยนต์ไฟฟ้าสามารถรองรับระบบ Vehicle-to-Home (V2H) ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ปี 2563 อุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรมต่อเนื่ องมี แนวโน้มหดตัวรุ นแรง ผลจากการแพร่ ระบาดของไวรั ส
COVID-19ขณะที่ ปี 2564-2565 เศรษฐกิ จ จะฟื้ นตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไป ทาให้คาดว่าผูผ้ ลิ ตรถยนต์จะประคับประคองผล
ประกอบการให้เติบโตได้ ขณะที่ตวั แทนจาหน่ายรถยนต์ใหม่ ผลประกอบการ ทยอยกระเตื้องขึ้นบ้างในปี 2564-2565
ผูผ้ ลิตรถยนต์: คาดผลประกอบการปี 2563 จะหดตัวรุ นแรง ก่อนทยอยฟื้ นตัวในปี 2564-2565 ทั้งตลาดในประเทศและ
ตลาดส่งออก
ผูผ้ ลิตรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลและรถปิ กอัพขนาด 1 ตัน ปี 2563 ได้รับผลกระทบจากห่ วงโซ่การผลิตหยุดชะงักชัว่ คราว
โดยเฉพาะในช่วงครึ่ งปี แรก รวมถึงกาลังซื้ อซบเซาทัว่ โลก จึงคาดว่ายอดจาหน่ายในประเทศและตลาดส่งออกจะหดตัวรุ นแรง
อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการมีแนวโน้มกระเตื้องขึ้นใน ปี 2564-2565 โดยได้ปัจจัยหนุนจากภาวะเศรษฐกิจทยอยฟื้ นตัว การ
เติบโตของธุรกิจค้าปลีกออนไลน์หนุนความต้องการรถปิ กอัพ และการเปิ ดตัวรถยนต์ โมเดลใหม่โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าช่วย
กระตุน้ ตลาดต่อเนื่อง ด้านตลาดส่งออกจะขยายตัวโดยเฉพาะการส่งออกรถยนต์อเนกประสงค์ (PPV และ SUV) และรถยนต์นงั่
ขนาดใหญ่ซ่ ึงเป็ นเซ็กเมนต์ที่ได้รับความนิยมต่อเนื่อง
ผูผ้ ลิ ต/ประกอบรถบรรทุ ก รถพ่วง และรถกึ่ งพ่วง ได้อานิ สงส์ จากโครงการลงทุ นพัฒ นาโครงสร้างพื้ นฐานอย่าง
ต่อเนื่องของภาครัฐ ผนวกกับความ ต้องการรถบรรทุกจะปรับดีข้ ึนตามการเติบโตของธุรกิจ โลจิสติกส์ และมีโอกาสขยายตลาด
ส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้านที่เศรษฐกิจเติบโตต่อเนื่อง และมีแผนลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ผูผ้ ลิตยานยนต์ขนาดใหญ่เพื่อการโดยสาร (รถบัส) คาดว่าจะฟื้ นตัวตามธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจขนส่งโดยสารเอกชน
ในปี 2564-2565 รวมทั้งความ ต้องการรถโดยสารประจาทางของภาครัฐ (ขสมก.) และการทยอยปรับเปลี่ยนรถตูโ้ ดยสารเป็ นรถ
ไมโครบัสตามมาตรการรัฐ ขณะที่ตลาดส่งออกมีแนวโน้ม ขยายตัวโดยเฉพาะตลาดอาเซียน
ตัวแทนจาหน่ายรถยนต์ใหม่ (รถยนต์นงั่ และรถปิ กอัพ) และผูน้ าเข้ารถยนต์อย่างเป็ นทางการ คาดว่าผลประกอบการยัง
ไม่ดีนกั จากกาลังซื้อ ผูบ้ ริ โภคชะลอตัว แม้จะมีความต้องการซ่อมบารุ งรถยนต์ตามอายุ/ระยะทาง แต่ยงั มีความเสี่ ยงจากผูใ้ ช้รถ
บางส่ วนอาจเปลี่ยนไปใช้บริ การจากอู่ซ่อม รถยนต์ทวั่ ไปซึ่ งมีค่าใช้จ่ายต่ากว่า (โดยเฉพาะรถยนต์ที่ซ้ื อในโครงการรถคันแรกมี
จานวนราว 1.1 ล้านคัน และมีอายุ 7-8 ปี ) นอกจากนี้ นโยบายของค่าย รถยนต์ที่กาหนดให้ตวั แทนจาหน่ายต้องลงทุนปรับปรุ ง
โชว์รูมและศูนย์บริ การให้ได้มาตรฐานทาให้ผปู ้ ระกอบการมีตน้ ทุนเพิ่มขึ้น
ผูจ้ าหน่ายยานยนต์ชนิดรถบรรทุกและยานยนต์หนักอื่นๆ : ผลประกอบการปี 2563 มีแนวโน้มหดตัวรุ นแรง แต่จะเริ่ ม
ฟื้ นตัวในปี 2564-2565 จากความคืบหน้าของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ และความต้องการขนส่ งสิ นค้าจากการพัฒนา
เส้นทางคมนาคมใหม่ๆ ทั้งในประเทศและเชื่ อมโยงกับ ประเทศใกล้เคียง รวมทั้งการเติบโตของธุ รกิ จค้าปลีกออนไลน์และ
ธุรกิจโลจิ สติกส์ช่วยให้มีความต้องการรถบรรทุกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะรถบรรทุกขนาด 2 ตัน และรถบรรทุก 6 ล้อ ประกอบกับ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่มีธุรกิจบริ การแบบครบวงจร เช่น การจาหน่ายอะไหล่ การซ่ อมบารุ ง การจาหน่ ายรถมือสอง สิ นเชื่ อ
เช่าซื้อ เป็ นต้น ช่วยประคับประคองธุรกิจได้ระดับหนึ่ง
ผูน้ าเข้ารถยนต์อิสระ (เกรย์มาร์ เก็ต) : เผชิญความยากลาบากในการดาเนิ นธุรกิจ ผลจากการแข่งขันที่รุนแรงทั้งจากผู ้
จาหน่ายอย่างเป็ นทางการ และผูน้ าเข้ารถยนต์อิสระ ขณะที่ภาครัฐยังคงใช้มาตรการเข้มงวดในการนาเข้ารถยนต์ใหม่จากผูน้ าเข้า
อิสระ มีผลให้ตน้ ทุ นของผูป้ ระกอบการอยู่ใน ระดับสู งไม่สามารถแข่งขันด้านราคากับตัวแทนจาหน่ ายอย่างเป็ นทางการได้
ประกอบกับการแพร่ ระบาดของ COVID-19 ทาให้ผปู ้ ระกอบการเร่ งปรับตัวเพื่อ ลดความเสี่ ยงจากภาวะขาดทุน อาทิ ลดขนาด
ธุรกิ จ จาหน่ ายรถยนต์ราคาไม่แพงเพื่อลดต้นทุน และลดราคาจาหน่ ายเพื่อระบายสต๊อก สาหรับผูป้ ระกอบการ ที่ มีศกั ยภาพมี
แนวโน้มลงทุนศูนย์ซ่อมเพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ลูกค้า และช่วยเพิ่มรายได้จากการบริ การหลังการขายและจาหน่ายอะไหล่
เต็นท์รถมือสอง: รายได้จากการจาหน่ายหดตัวรุ นแรงในปี 2563 แต่จะกระเตื้องขึ้นบ้างในปี 2564-2565 อย่างไรก็ตาม
การแข่งขันที่รุนแรงและ อุปทานรถยนต์ที่มีมาก และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปี 2563-2565 จะเป็ นปั จจัยกดดันผลประกอบการ ภาวะ
เศรษฐกิ จ ที่ ซ บเซา การแข่ งขัน ด้านราคาของรถใหม่ ในตลาด และผู ้ป ระกอบการรายใหม่ ที่ มี แ นวโน้ม เพิ่ ม ขึ้ น ต่ อ เนื่ อ ง
(โดยเฉพาะบริ ษทั ข้ามชาติ บริ ษทั ในเครื อของค่ายรถ และแพลตฟอร์ มตลาดซื้ อขายรถยนต์ มือสองออนไลน์) จะกดดันอัตรา
กาไรของผูป้ ระกอบการ

ข้ อมูลและรู ปภาพจาก : แนวโน้ มธุรกิจและอุตสาหกรรมไทยปี 2563-2565 อุตสาหกรรมรถยนต์ | วิจัยกรุงศรี

บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการก่อสร้างโรงงานร่ วมทุนแห่ งใหม่ในประเทศกัมพูชาเมื่อ 15 กรกฎาคม 2558 โดยโรงงานแห่ งนี้
เป็ นโรงงานตัดเย็บเบาะรถยนต์ มูลค่า 250 ล้านบาทตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิ จพิเศษปอยเปต นิ คมอุตสาหกรรม Sanco SEZ ซึ่ ง
บริ ษทั ถือหุน้ ในสัดส่วน 25% ร่ วมกับ บริ ษทั เอ็นเอชเค สปริ ง จากัด (ประเทศไทย) โดยบริ ษทั ตั้งเป้ าที่จะขยายกาลังการผลิตให้
สูงกว่า 1 ล้านคันต่อปี ภายใน 2562
โรงงานเบาะรถยนต์แห่ งนี้ต้ งั อยูใ่ นเขตเศรษฐกิจพิเศษปอยเปต ห่ างจากชายแดนไทย-กัมพูชา เพียง 6 กิโลเมตรเท่านั้น
ทาให้สะดวกมากในการส่ งกลับเข้ามาในประเทศไทย และเหมาะที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศอีกด้วย ซึ่ งเรามีแผนที่ จะพัฒนา
กาลังการผลิตร่ วมกับพันธมิตรรายอื่นอย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ภาวะการณ์แข่งขัน
เนื่ องจากในปั จจุบนั ตลาดแรงงานในประเทศจีนและเวียดนามมีอตั ราค่าจ้างที่ถูกกว่าในประเทศไทยส่ งผลให้สินค้า
ราคาถูกจากประเทศดังกล่าวได้เข้ามาแข่งขันในตลาดโลกเพิ่มมากขึ้นในหลายอุตสาหกรรม และธุรกิจฟอกหนังก็เป็ นอีกหนึ่ ง
ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสิ นค้าราคาถูกจากประเทศจีนเช่นกัน ไม่วา่ จะเป็ น เฟอร์นิเจอร์หนัง หนังสัตว์ฟอก เครื่ องหนังต่างๆ
ทาให้การดาเนินธุรกิจในปั จจุบนั มีความยากลาบากเพิ่มมากขึ้น และบริ ษทั ส่ วนใหญ่ได้หันมาใช้กลยุทธ์ดา้ นราคาในการแข่งขัน
เพิ่มมากขึ้น ทาให้อตั รากาไรลดลง ซึ่งผลกระทบดังกล่าวบริ ษทั ในฐานะผูผ้ ลิตหนังฟอก เฟอร์นิเจอร์หนัง และของเล่นสัตว์เลี้ยง
ก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน ทาให้บริ ษทั มีการทบทวนนโยบายการดาเนิ นธุรกิ จใหม่ โดยหันไปพัฒนาและผลิตเบาะหนัง
สาหรับรถยนต์และเครื่ องตกแต่งที่ทามาจากหนังซึ่งเป็ นสิ นค้าที่ตอ้ งใช้ความชานาญในการผลิตและสิ นค้ามีคุณภาพที่สูงขึ้น เพื่อ
เป็ นการสร้างความแตกต่างให้กบั ตัวสิ นค้าของบริ ษทั และยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและอัตรากาไรที่ สูงขึ้นให้กบั สิ นค้าของ
บริ ษทั ด้วยประกอบกับการแข่งขันในธุ รกิจเบาะหนังสาหรับรถยนต์น้ ี ยงั ไม่รุนแรงมากนัก เนื่ องจากเป็ นสิ นค้าที่ ตอ้ งใช้ความ
ชานาญในการผลิต และมีมาตรฐานในเรื่ องของคุณภาพที่ ค่อนข้างสู งและต้องใช้เวลานานก่อนที่ ลูกค้าจะยอมรับในคุณภาพ
สิ นค้าของบริ ษทั แต่หากว่าบริ ษทั สามารถพัฒนาสิ นค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็ นที่ ยอมรับของบริ ษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์และ
ได้รับความไว้วางใจให้เป็ นผูผ้ ลิตเบาะหนังและชิ้นส่ วนหนังสาหรับรถยนต์ให้กบั บริ ษทั ผลิตรถยนต์แล้ว โอกาสที่ ลูกค้าจะ
เปลี่ยนไปใช้ผผู ้ ลิตเบาะหนังรายอื่นก็เป็ นไปได้ยาก เนื่องจากการที่บริ ษทั ผลิตรถยนต์จะเปลี่ยนผูผ้ ลิตสิ นค้าในแต่ละครั้งนั้นจะ
ใช้เวลาค่อนข้างมากเพราะต้องทาการตรวจสอบคุณ ภาพสิ นค้าและมาตรฐานการผลิ ต เพื่อให้เกิ ดความมัน่ ใจว่าบริ ษทั นั้นๆ
สามารถผลิตสิ นค้าให้ได้ตามความต้องการ ทาให้ผทู ้ ี่สามารถเข้ามาแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้ มีไม่มากนัก บริ ษทั ในฐานะที่เป็ น
ผูผ้ ลิตเบาะหนัง และชิ้นส่วนหนังสาหรับรถยนต์รายใหญ่ของประเทศก็ใช้ระยะเวลานานพอสมควรในการที่จะผลิตสิ นค้าให้ได้
คุณภาพ และมีมาตรฐานเป็ นที่ไว้วางใจของลูกค้าที่เป็ นบริ ษทั ผลิตรถยนต์ท้ งั ของประเทศญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริ กา ทั้งนี้สถานะ
ของบริ ษทั ในอุตสาหกรรมการผลิตเบาะหนังและชิ้นส่ วนหนังสาหรับรถยนต์จะมี อยู่ 2 สถานะ คื อ Tier 1 และ Tier 2 ซึ่ งมี
สถานะแตกต่างกันก็คือ
- Tier 1 คือ การที่ บริ ษทั มี สถานะเป็ นผูผ้ ลิตเบาะหนังและชิ้ นส่ วนหนังสาหรับรถยนต์ส่งมอบให้กบั บริ ษทั ผูผ้ ลิ ต
รถยนต์โดยตรง ดังนั้น หากเป็ นในกรณี น้ ี ลูกค้าของบริ ษทั ก็จะได้แก่ บริ ษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์ต่างๆ
- Tier 2 คือ การที่บริ ษทั มีสถานะเป็ นผูผ้ ลิตเบาะหนังและชิ้นส่วนหนังสาหรับรถยนต์ส่งมอบให้แก่บริ ษทั ที่เป็ นผูผ้ ลิต
เบาะหนังและชิ้นส่ วนหนังสาหรับรถยนต์ให้กบั บริ ษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์อีกต่อหนึ่ ง ไม่ได้เป็ นการผลิตให้โดยตรง ดังนั้นลูกค้าของ
บริ ษทั ในกรณี น้ ี จะได้แก่ บริ ษทั ที่เป็ นตัวแทนผลิตเบาะหนังและชิ้นส่วนหนังสาหรับรถยนต์ให้กบั บริ ษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์
โดยในปั จจุบนั การผลิตเบาะหนังและชิ้นส่วนหนังสาหรับรถยนต์เกือบทั้งหมดของบริ ษทั จะทาการผลิตให้กบั บริ ษทั ที่
เป็ นผูผ้ ลิตเบาะรถยนต์เพื่อจาหน่ ายให้กบั บริ ษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์ต่างๆอีกต่อหนึ่ ง (ไม่ได้เป็ นการผลิตให้กบั บริ ษทั ผลิตรถยนต์
โดยตรง) ยกเว้นการผลิตเบาะหนังและชิ้นส่วนหนังสาหรับรถยนต์ให้กบั ฮอนด้า ซึ่งบริ ษทั มีสถานะเป็ น Tier 1
ทั้งนี้ เนื่ องจากบริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายให้กบั ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทาให้คู่แข่งขันทางธุรกิจของ
บริ ษทั มีท้ งั ในส่วนของ บริ ษทั ในประเทศ และต่างประเทศ โดยคู่แข่งขันภายในประเทศได้แก่ บริ ษทั Eagle Ottawa และ บริ ษทั
อินเตอร์ ไฮด์ จากัด (มหาชน) สาหรับตลาดต่างประเทศได้แก่ บริ ษทั Eagle Otiawa, บริ ษทั Midori Anzen, บริ ษทั Hokuyo
และ บริ ษทั Garden Stage ซึ่ งมีขนาดใหญ่กว่าบริ ษทั ทาให้ศกั ยภาพการแข่งขันของบริ ษทั กับคู่แข่งในตลาดโลกยังเป็ นรองคู่
แข่งอยู่ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ยังคงผลิตสิ นค้าประเภทอื่นของบริ ษทั ต่อไป แม้ว่าจะมีการแข่งขันด้านราคาสู ง แต่เพื่อเป็ นการ
รักษาฐานลูกค้าเดิมซึ่ งดาเนิ นธุรกิจกับบริ ษทั มานานแล้วรวมทั้งยังเป็ นการกระจายแหล่งที่มาของรายได้ของบริ ษทั อีกทางหนึ่ ง
หากว่าในอนาคตอุตสาหกรรมรถยนต์มีอตั ราการเติบโตที่ลดลงและมีการแข่งขันที่สูงขึ้น

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ศักยภาพการแข่งขัน
เนื่ องจากบริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตและประกอบธุรกิ จฟอกหนังมาเป็ นเวลานานกว่า 49 ปี ส่ งผลทาให้บริ ษทั มีประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญสามารถผลิตหนังสัตว์ฟอกซึ่งเป็ นวัตถุดิบเริ่ มต้นในการผลิตสิ นค้าประเภทอื่นของบริ ษทั ให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งจากการที่บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตวัตถุดิบเริ่ มต้นในการผลิตสิ นค้าของบริ ษทั เอง ทาให้บริ ษทั
สามารถควบคุ มคุณภาพสิ นค้า และต้นทุ นในการผลิตสิ นค้าของบริ ษทั ได้ดียิ่งขึ้น ประกอบกับชื่ อเสี ยงในอดี ตที่ ผ่านมาของ
บริ ษทั เป็ นที่ยอมรับของลูกค้าและมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้าทาให้สินค้าของบริ ษทั สามารถแข่งขันกับผูป้ ระกอบการอื่นได้
โดยเฉพาะอย่า งยิ่งสิ นค้าเบาะหนังรถยนต์ซ่ ึ งเป็ นสิ นค้าที่ สร้างรายได้หลักให้กบั บริ ษทั และเป็ นสิ นค้าที่ ตอ้ งการคุณภาพและ
มาตรฐานในการผลิตที่ สูง ดังนั้นจึงเป็ นการยากที่ ผผู ้ ลิตเบาะหนังรถยนต์รายหนึ่ งรายใดจะได้รับความเชื่ อถือและไว้วางใจให้
เป็ นผูผ้ ลิตเบาะหนังให้กบั ผูผ้ ลิตรถยนต์ต่างๆ ซึ่ งในส่ วนของบริ ษทั นั้น ในปั จจุบนั คุณภาพสิ นค้าของบริ ษทั เป็ นที่ ยอมรับของ
ลูกค้า ซึ่ งได้แก่ บริ ษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์ของญี่ปุ่น และอเมริ กา และบริ ษทั ผูผ้ ลิตเบาะรถยนต์ให้กบั ผูผ้ ลิตรถยนต์ต่างๆได้ให้ความ
ไว้วางใจและยอมรับในคุณภาพสิ นค้าของบริ ษทั ทาให้โอกาสที่บริ ษทั จะสู ญเสี ยลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ไปให้กบั คู่แข่ง
นั้นเป็ นไปได้ยากเนื่ องจากหากบริ ษทั ผูผ้ ลิตเหล่านั้นต้องการจะเปลี่ยนแหล่งวัตถุดิบใหม่จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพสิ นค้า
เป็ นอย่างดีและต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรจึงจะไว้วางใจและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเป็ นจานวนมาก ด้วยเหตุผลดังกล่าวโดย
ปกติ แล้วบริ ษทั ผูผ้ ลิตเบาะรถยนต์ให้กบั ผูผ้ ลิตรถยนต์ต่างๆ หรื อบริ ษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์ ไม่นิยมที่ จะเปลี่ยนผูจ้ าหน่ ายวัตถุดิบ
บ่อยครั้งนัก
การจัดการผลิตภัณฑ์ และบริการ
นโยบายการผลิต
- เลือกใช้วตั ถุดิบที่สามารถจัดหาได้ในกลุ่มประเทศเอเชีย และประเทศใกล้เคียง เช่น ออสเตรเลีย, เวียดนาม
- ลดความสูญเสี ย เพิ่มประสิ ทธิผลการผลิต เพื่อส่งมอบสิ นค้าคุณภาพและตรงเวลาให้กบั ลูกค้า


สัดส่ วนกาลังการผลิต และอัตราการใช้ กาลังการผลิต ปี 2563
ผลิตภัณฑ์

หนังสั ตว์ ฟอก
(ฟุต/เดือน)

กาลังการผลิตเต็มที่
ปริ มาณการผลิตจริ ง
สัดส่วนการใช้กาลังการผลิต

2,000,000
650,000
32.5%

ของเล่นสั ตว์ เลีย้ ง
Rawhides
Munchy

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

20
18
90%

20
15
75%

40
35
88%

80
50
63%

เฟอร์ นิเจอร์
หนัง
(ชิ้น/เดือน)

เบาะรถยนต์
(คัน/เดือน)

6,500
5,525
85%

20,000
14,000
70%

เฟอร์ นิเจอร์
หนัง
(ชิ้น/เดือน)

เบาะรถยนต์
(คัน/เดือน)

6,000
6,200
103%

15,000
16,000
106%

สัดส่ วนกาลังการผลิต และอัตราการใช้ กาลังการผลิต ปี 2564
ผลิตภัณฑ์

หนังสั ตว์ ฟอก
(ฟุต/เดือน)

กาลังการผลิตเต็มที่
ปริ มาณการผลิตจริ ง
สัดส่วนการใช้กาลังการผลิต

2,000,000
1,500,000
75%

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ของเล่นสั ตว์ เลีย้ ง
Rawhides
Munchy

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

20
15
75%

20
20
100%

40
25
62.50%

รับรองความถูกต้อง :

80
62
77.50%
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
วัตถุดิบที่สาคัญต่อการผลิต
สาขาฟอกหนัง
: วัตถุดิบที่สาคัญต่อการผลิตคือหนังโค และเคมีภณ
ั ฑ์ โดยมีแหล่งที่มาทั้งในและต่างประเทศซึ่ ง
ไม่มีปัญหาในการจัดหาวัตถุดิบโดยวัตถุดิบหนังมีปัจจัยที่ สาคัญคือราคา และแหล่งวัตถุดิบที่น่าเชื่อถือทั้งในด้านของคุณภาพ
และน้ าหนัก จานวนผูจ้ าหน่ายวัตถุดิบนั้นมีอยูม่ ากมายทัว่ โลกโดยวัตถุดิบหนังส่ วนใหญ่จะซื้อกับผูผ้ ลิตหนังเค็มที่มีโรงงานฆ่า
สัตว์เองหรื อโรงงานที่ซ้ื อหนังดิบมาหมักเกลือ หรื อดองเกลือเอง ซึ่ งมีอยูป่ ระมาณ 6 ราย ในส่ วนของเคมีภณ
ั ฑ์มีอยูป่ ระมาณ 5
ราย
สาขาของเล่นสัตว์เลี้ยง
: วัตถุ ดิบ ที่ ส าคัญ ต่อ การผลิ ต กาววัว และ กาวควายที่ น าเข้าจากต่างประเทศ และในประเทศ
รวมทั้งการแปรรู ปวัตถุดิบหนังหมูที่นามาประยุกต์ใช้แทน (ตัว, ไส้, เปลือก, บด) ให้ได้ครบทุกกระบวนการ


นโยบายการวิจยั และพัฒนา (R&D)

บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จากัด(มหาชน) ได้ให้ความสาคัญเกี่ยวกับการวิจยั และพัฒนา เพื่อสร้างความสามารถ
ทางการแข่งขันและเติบโตทางธุรกิจ รวมถึงการนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้สาหรับการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพที่สูง
กว่าคู่แข่งในท้องตลาด และเป็ นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน และรองรับโอกาสในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดย
มีวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของการวิจยั และพัฒนา ดังนี้
1. เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต และ ให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ
2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทน
ั สมัย รองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยนวัตกรรมใหม่
3. เพื่อมุ่งหวังให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ เพื่อสร้างศักยภาพบุคลากร
4. เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นทั้งภายใน และ ภายนอก องค์กร
สัดส่วนการสัง่ ซื้อวัตถุดิบ
สาขาฟอกหนัง
วัตถุดบิ

2562
มูลค่ าบาท ร้ อยละ

หนังโค
- นาเข้าจากต่างประเทศ
- ในประเทศ
เคมีภัณฑ์
- นาเข้าจากต่างประเทศ
- ในประเทศ
รวม

2563
มูลค่ าบาท ร้ อยละ

2564
มูลค่ าบาท ร้ อยละ

232.96

98

121.77

77.44

95.60

61.98

3.95

2

35.48

22.56

58.65

38.02

154.48

68

129.79

67.94

118.70

61.94

72.03
463.42

32

61.23
348.27

32.06

72.94
345.89

38.06

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

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

สาขาของเล่นสัตว์ เลีย้ ง, สาขาเฟอร์ นิเจอร์ และ สาขาเบาะรถยนต์
สัดส่วนการสัง่ ซื้อวัตถุดิบส่วนใหญ่จะสัง่ ซื้อวัตถุดิบจากในประเทศ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
สัญญาซื้อ – ขาย
หนังโค
:
เคมีภณั ฑ์

:

เป็ นสัญญาที่ไม่มีการผูกมัดอายุของสัญญา จองปริ มาณได้แต่ไม่ยนื ราคา ราคาตามสภาวะเศรษฐกิจ
โลกแต่จะระบุเรื่ องคุณภาพของเกรดสิ นค้า,ขนาด ปริ มาณ เงื่อนไขเวลาการส่งมอบ
กาหนดเรื่ องคุณภาพของสิ นค้า และการส่งมอบ ราคาเจรจาตั้งแต่เบื้องต้น และการยืนราคาของ
เคมีภณั ฑ์จะอยูร่ ะหว่าง 1 ปี

ปั ญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ
ที่ผา่ นมาบริ ษทั ไม่เคยประสบปั ญหาการขาดแคลนวัตถุดิบและเคมีภณั ฑ์แต่อย่างใด แต่ในส่วนของหนังโคจะมีปัญหา
บ้างจากความผันผวนในเรื่ องของราคาอันเนื่ องมาจาก Demand/Supply ตามฤดูกาล หรื อโรคระบาดในสัตว์ เป็ นต้น สาหรับ
ของเล่นสัตว์เลี้ยง กาววัว ที่ใช้ในปั จจุบนั อาจจะมีปริ มาณลดลง
ผูจ้ ดั จาหน่าย
บริ ษทั ไม่มีการซื้ อสิ นค้าจากผูจ้ ดั จาหน่ ายรายใดเกิน 30% ของยอดซื้ อวัตถุดิบรวมทั้งนี้ โดยส่ วนใหญ่จะเป็ น การซื้ อ
เฉลี่ยกันไป เพื่อรักษาผูจ้ ดั จาหน่ ายไว้ระดับหนึ่ ง และเป็ นการกระจายความเสี่ ยงในเรื่ องการจัดหาวัตถุดิบของบริ ษทั แต่ท้ งั นี้
บริ ษทั จะดูเรื่ องของราคา คุณภาพ และความตรงต่อเวลาในการส่ งมอบด้วย ประกอบกับผูจ้ ดั จาหน่ายที่บริ ษทั ซื้ อวัตถุดิบด้วยนั้น
จะมีความสัมพันธ์อนั ดี กบั ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เนื่ องจากทาการซื้ อขายกันมาเป็ นเวลานานทาให้ที่ผ่านมาในอดี ตบริ ษทั ไม่เคย
ประสบปั ญหาเรื่ องขาดแคลนวัตถุดิบ
ความเป็ นไปได้ที่จะมีสินค้าทดแทน
ตลาดสิ นค้าในปั จจุบนั ยังไม่มีสินค้าตัวใดสามารถทดแทนสิ นค้าที่ เป็ นหนังแท้ได้ ถึงแม้ในปั จจุบนั จะมีการพัฒนา
เรื่ อง PVC SOLE ให้เข้ามาแทนที่ แต่ก็ไม่สามารถทดแทนได้ เนื่องจากคุณสมบัติของตัวสิ นค้าเองที่มีความเป็ นธรรมชาติ เช่น
คุณภาพสวยงาม, ทนทาน, อายุการใช้งานคงทน, ทาความสะอาดง่าย เป็ นต้น
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
ปั จจัยสาคัญของโรงงานฟอกหนังคือ น้ าเสี ย โดยน้ าเสี ยจากกระบวนการผลิตจะได้รับการบาบัดก่อนปล่อยทิ้งโดยผ่าน
ระบบบาบัดน้ าเสี ยกลางที่ บริ ษทั ตั้งอยูใ่ นที่ น้ ี คือเขตอุตสาหกรรมฟอกหนัง กม.30 และกากโครเมียมที่ ได้รับจากกระบวนการ
บาบัดจะถูกแยกออกและนาไปฝั งกลบที่ ศูน ย์ควบคุ มมลพิ ษ นอกจากนี้ วัตถุดิบที่ เหลือใช้ได้แก่ เศษหนัง สามารถขายได้
ทั้งหมด อย่างไรก็ตามปั จจุบนั บริ ษทั ได้มีการผลิตหนัง Chrome-free เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
 งานทีย่ งั ไม่ ได้ ส่งมอบ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ หนัง
ลักษณะผลิตภัณฑ์
1. ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ฟอก
2. ผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลี้ยง
3. ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์หนัง

4. ผลิตภัณฑ์เบาะและชิ้นส่วน
หนังสาหรับรถยนต์

กลุ่มลูกค้ า
ต่างประเทศ
ในประเทศ
ต่างประเทศ
ในประเทศ
ต่างประเทศ
ในประเทศ
ตัวแทนจาหน่าย
ต่างประเทศ
ในประเทศ
ตัวแทนจาหน่าย

สถานะ

จานวนเงิน (บาท)

ส่งครบ 100%
ส่งครบ 100%
ได้รับใบสัง่ ซื้อ
ได้รับใบสัง่ ซื้อ
ส่งครบ 100%
ส่งครบ 100%
ส่งครบ 100%
ส่งครบ 100%
ส่งครบ 100%
ส่งครบ 100%

รวมทั้งสิ้น

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

วันทีค่ าดว่ าจะส่ งมอบ

30,000,000 เดือน ม.ค., ก.พ.,มี.ค. 2565
7,000,000 เดือน ม.ค., ก.พ. 2565

37,000,000

รับรองความถูกต้อง :
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
กลุ่มธุรกิจพลังงาน
ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ 2 ประเภท คือ 1.กิจการส่งออกชิ้นไม้สบั และ 2.ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
 ลักษณะผลิตภัณฑ์

กลุ่มธุรกิจพลังงาน
ในหลายปี ที่ผ่านมาบริ ษทั สนใจในธุรกิจพลังงานทดแทนและได้ทาการศึกษาหลายโครงการ เช่น พลังงานไฟฟ้าจาก
ขยะ, พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิ ตย์, พลังงานไฟฟ้ าเชื้อเพลิงชีวมวล ฯลฯ และเห็นว่าการลงทุนในธุ รกิจพลังงานมีการเติบโต
อย่างต่อเนื่องและมัน่ คงเป็ นการสร้างรายได้ที่มีเสถียรภาพแบบต่อเนื่ องช่วยกระจายความเสี่ ยงจากธุรกิจอุตสาหกรรมฟอกหนัง
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนในระยะยาว ซึ่ งถ้าศึกษาแล้วมีความเป็ นไปได้ก็จะเดินหน้าทาธุรกิจนี้ เพื่อสร้างรายได้
ให้กบั บริ ษทั ต่อไป
โดยเมื่อสิ งหาคม 2559 บริ ษทั ได้จดั โครงสร้างและการบริ หารงานของบริ ษทั ในกลุ่มพลังงานแยกออกจากบริ ษทั ชัย
วัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) เนื่ องจากธุรกิจด้านพลังงานนี้ มีการบริ หารงานที่แตกต่างไปจากธุรกิจเดิมของบริ ษทั ซึ่ ง
การลงทุ นจะเน้นการลงทุ น โดยร่ วมกับพัน ธมิ ตรที่ มีความชานาญในพลังงานทดแทนแต่ละประเภทและลงทุ นในบริ ษทั ที่
สามารถพัฒนาและต่อยอดธุรกิจเพื่อเป็ นฐานการผลิตเชื้อเพลิงให้แก่บริ ษทั ที่ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าในอนาคต
1. ธุรกิจส่ งออกชิ้นไม้ สับ
- ในปี 2559 บริ ษทั มีรายได้จากกลุ่มธุรกิจพลังงานจาก บริ ษทั ชัยวัฒนาเอ็กพอร์ตจากัด ซึ่ งประกอบกิจการส่ งออกชิ้น
ไม้สับเท่านั้น โดย บริ ษทั เข้าร่ วมลงทุนกับบริ ษทั แก้วลาดวน กรุ๊ ป จากัด ดาเนิ นธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต และจาหน่ายชิ้นไม้สับ
จากไม้ยูคาลลิปตัส ซึ่ งเปลือกไม้ที่เหลือจากกระบวนการผลิต สามารถนาไปใช้เป็ นเชื้ อเพลิงสาหรับโรงไฟฟ้ าชี วมวลได้ โดย
เป็ นการดาเนิ นธุรกิจส่ งออกชิ้นไม้สบั จากไม้ยคู าลิปตัสไปยังต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น จีน เป็ นต้น และกลุ่มลูกค้าส่ วน
ใหญ่เป็ นประเภทโรงงานผลิ ตเยื่อกระดาษ นอกจากนั้น บริ ษทั ได้กาหนดเป้ าหมายทางธุ รกิ จทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
สาหรับการดาเนิ นการโครงการดังกล่าวโดยนาผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตชื้นไม้สับจากไม้ยคู าลิปตัสซึ่ งก็คือเปลือกไม้
และเศษไม้ เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มาเป็ นเชื้ อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้ าจากเศษไม้ และไม้สับ ขนาด 9.5 เมกะวัตต์ มี
วัตถุประสงค์เพื่อทาการพัฒนาระบบการผลิตไฟฟ้าจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร อนึ่ง โครงการนี้เป็ นโครงการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer : VSPP) ไฟฟ้าที่โครงการผลิตได้จะส่ งเข้าเครื อข่ายสายส่ ง
ของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.) การดาเนิ นงานของโครงการนี้ เป็ นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ ให้การส่ งเสริ มให้มีผผู ้ ลิต
ไฟฟ้ าพลัง งานหมุ น เวี ย นขนาดเล็ กมาก (VSPP) เข้ามามี ส่ ว นร่ ว มในการผลิ ต ไฟฟ้ า และส่ งเสริ ม ให้ มี ก ารใช้ท รั พ ยากร
ภายในประเทศอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและยัง่ ยืน อีกทั้งยังลดการพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงเชิงพาณิ ชย์ (เชื้ อเพลิงฟอสซิ ล
ต่างๆ) และทดแทนการผลิตไฟฟ้ าที่ ใช้เชื้ อเพลิงจากถ่านหิ น ซึ่ งมีส่วนทาให้เกิ ดภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ ยงั เป็ นการนาวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตรไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม สร้างรายได้ให้กบั ชาวบ้านในชุมชนจากการ
จัดเก็บและจาหน่ายเศษวัสดุเหลือใช้ ตลอดจนสร้างความมัน่ คงด้านพลังงานให้กบั ชุมชน นอกจากนั้นทางบริ ษทั ได้ต้ งั เป้ าหมาย
ทางธุรกิจไว้ เพื่อจะได้สามารถดาเนินกิจการให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ ซึ่งประกอบไปด้วย
- เป้ าหมายระยะสั้น คือ มุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานชีวมวลที่ มีศกั ยภาพ สามารถผลิตและจาหน่ ายกระแสไฟฟ้ า
ให้แก่ กฟภ. ภายใต้สัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าระยะยาว (Power Purchase Agreement: PPA) กับผูผ้ ลิตไฟฟ้ าขนาดเล็ก (Very
Small Power Producer: VSPP)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
- เป้ าหมายระยะกลาง คือ การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ๆ ให้มีความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ เพิ่มสู งขึ้ น
รวมถึงการใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อนาไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กบั การผลิตพลังงานทดแทนระดับชุมชน
- เป้ าหมายระยะยาว คื อ การพัฒ นาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ๆ ที่ มี ความคุ ม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ ไปสู่ ตลาด
ส่งออกเชื้อเพลิงชีวมวลและการส่งออกเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในภูมิภาคอาเซียน
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษทั ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ ต จากัด มีมติให้ยกเลิกการทาธุรกรรมต่าง ๆ ของบริ ษทั เนื่ องจากการ
ประกอบธุรกิจส่งออกชิ้นไม้สบั ที่ผา่ นมามีการแข่งขันกันอย่างมาก และปั จจุบนั ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น และปริ มาณไม้ยคู าที่ออกสู่
ตลาดเป็ นจานวนมาก ทาให้มีราคาชิพยูคาที่ส่งออกปรับราคาลดลงค่อนข้างรุ นแรง จากราคาเฉลี่ยที่ 134 – 135 เหรี ยญต่อ BDT
ปรับลดลงเหลือ 122 – 125 เหรี ยญต่อ BDT ประกอบกับมีปัญหาเรื่ องบริ ษทั แก้วลาดวน กรุ๊ ป จากัด ค้างชาระเงินมัดจาค่าสิ นค้า
ได้มีการฟ้องร้องดาเนินคดีกบั ลูกหนี้ในปั ญหาผิดสัญญา โดยศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้บริ ษทั แก้วลาดวนชาระเงินพร้อมดอกเบี้ย
ให้กับ บริ ษ ัท ชัย วัฒ นา เอ็กพอร์ ต จากัด อี ก ทั้งค่ าเงิ น บาทปรั บ ตัวแข็งค่ าขึ้ น เมื่ อ เที ย บกับ เงิ น ดอลล่าร์ ส หรั ฐ ส่ งผลให้มี ผ ล
ประกอบการขาดทุนอย่างต่อเนื่ อง จึงเห็นควรว่าหากบริ ษทั ยังทาธุรกรรมต่าง ๆ ต่อไป จะทาให้มีผลต่อการประกอบการจึงให้
ยกเลิกการทาธุรกรรมต่าง ๆ ทั้งหมดก่อน หากแก้ไขปั ญหาดังกล่าวแล้วเสร็ จจึงจะพิจารณาในการเริ่ มทาธุรกรรมต่าง ๆ ต่อไป
2. ธุรกิจผลิตและจาหน่ ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน
ธุรกิจจาหน่ ายกระแสไฟฟ้ าเชื้อเพลิงชีวมวล
- ใบปี 2559 บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั คือ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จากัด ได้ลงทุนซื้ อหุ ้นจากผูถ้ ือหุ ้นเดิมในสัดส่ วนร้อยละ
100 ของบริ ษทั โคกเจริ ญ กรี น เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด ต่อมาได้เปลี่ยนชื่ อใหม่เป็ นบริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จากัด ปั จจุ บันมีทุนจด
ทะเบียนจานวน 300 ล้านบาท เพื่อดาเนิ นการโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลเป็ นโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากเปลือกไม้ยคู าลิปตัส
และไม้เบญจพรรณขนาดกาลังการผลิต 9.6 เมกะวัตต์และได้มีการทาข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมตามสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า VSPPPEA-042/2558 โดยเปลี่ยนอัตราค่าไฟฟ้ าอัตราแบบ Adder เป็ นอัตราแบบ Feed in Tariff (Fit) กับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค เมื่ อ
วันที่ 17 ตุลาคม 2559 และมีอายุโครงการ 15 ปี 4 เดือน นับจากวันเริ่ มต้นซื้อขายไฟฟ้า (COD) ทั้งนี้ไฟฟ้าที่โครงการผลิตได้จะ
จาหน่ ายเข้าเครื อข่ายสายส่ งของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.) ในปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าสู งสุ ด 8 เมกะวัตต์ ที่ ระดับแรงดัน
22,000 โวลท์ มีจุดรับซื้ อไฟฟ้าอยูท่ ี่จุดติดตั้งที่ ต.ศาลาลาดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โดยบริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จากัด ได้
ทาสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค โดยระบุวนั เริ่ มต้นซื้ อขายไฟฟ้ า (SCOD) ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 และ
บริ ษทั ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2560 ที่
ประชุมคณะกรรมการบริ หารการรับซื้อไฟฟ้าครั้งที่ 6/2560 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีมติเห็นชอบให้เลื่อนวัน SCOD ออกไป
อีกเป็ นระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วนั ที่ครบกาหนดในสัญญามีกาหนดวัน SCODใหม่เป็ นวันที่ 16 เมษายน 2561และเมื่อวันที่
24 เมษายน 2561 และเริ่ มรับรู ้รายได้จากการจาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิ ชย์โดยจะมีอตั รารับซื้ อไฟฟ้า 4.54 บาท/หน่วย ใน 8 ปี แรก
หลังจากนั้น ราคา 4.24 บาท/หน่วย

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :

23

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ภาพถ่ ายโรงงานไฟฟ้ าชีวมวล ของ บริษัท กรีน เพาเวอร์ 2 จากัด

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :

24

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
อัตราการรับซื้อไฟฟ้าจาก กฟภ
โดยองค์ประกอบของรายได้ตามสัญญาที่ กล่าวถึงข้างต้นสามารถแบ่งเป็ น 3 องค์ประกอบ และมีการกาหนดสมการ
ตามที่กาหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) มีรายละเอียด ดังนี้
1. อั ต รารั บ ซื้ อไฟฟ้ าส่ วนคงที่ (FiT Fixed: FiTF) เป็ นอั ต ราที่ คิ ด จากต้ น ทุ น การก่ อ สร้ า งโรงไฟฟ้ าและค่ า
ดาเนินการและบารุ งรักษา (O&M) ตลอดอายุการใช้งาน โดยกาหนดให้คงที่ตลอดอายุการสนับสนุนโครงการ
2. อัตรารับซื้อไฟฟ้าส่วนแปรผัน (FiT Variables: FitV) เป็ นอัตราที่คิดจากต้นทุนของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
พลังงานไฟฟ้า ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไปตามเวลา โดยอัตรานี้จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามอัตราเงินเฟ้อขั้นพื้นฐาน
(Core Inflation) สาหรับประเภทเชื้อเพลิงชีวมวลเท่านั้น
3. อัตรารับซื้ อไฟฟ้ าในรู ปแบบพิเศษ (FiT Premium) เป็ นอัตรารับซื้ อไฟฟ้ าเพิ่มเติมจากอัตรา FiT ปกติ โดยอัตราจะ
แตกต่างกันไปตามประเภทของเทคโนโลยี (เชื้อเพลิงหมุนเวียน) และโครงการที่อยูใ่ นพื้นที่ พิเศษ เช่น จังหวัดชายแดนภาคใต้
อัตราการรับซื้อไฟฟ้ารู ปแบบพิเศษนี้ได้รับการสนับสนุนเป็ นระยะเวลา 8 ปี นับจากวันที่จาหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิ ชย์แล้ว
อัตราการรับซื้อไฟฟ้ารวม =

FiTF + FiTV + FiTPremium (เฉพาะ 8 ปี แรกของการขายไฟฟ้า)

อัตรารับซื้อไฟฟ้าในรู ปแบบ FiT ที่ประกาศใช้ในปี 2558: สาหรับโครงการ VSPP กลุ่มพลังงานชีวมวล
กาลังการผลิต (MW)
กาลังการผลิตติดตั้ง > 3 MW

FiT (บาท/หน่วย)
FiTF
2.39

FiTV.2560
1.85

ระยะเวลาสนับสนุน

FiT Premium (บาท/หน่วย)

(ปี )
20(ข)

(8 ปี แรก)
0.30

FiT(ก)
4.24

หมายเหตุ: (ก) อัตรา FiT สาหรับโครงการที่จาหน่ายไฟฟ้ าเข้าระบบภายในปี 2560 หลังจากนั้น อัตรา FiTV จะเพิม่ ขึ้นต่อเนื่องตามอัตราเงินเฟ้ อขั้น
พื้นฐาน (Core Inflation) สาหรับเชื้ อเพลิงชี วมวลเท่านั้น
(ข) โครงการมีอายุสญ
ั ญาการรับซื้อไฟฟ้าในแบบ FiT กาหนดไว้ 20 ปี (GP2 ถูกลดทอนระยะเวลาสนับสนุนโครงการเหลือ 15 ปี 4 เดือน)
ที่มา: ประกาศคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานเรื่ องการรับซื้อไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียนในช่วงเปลี่ยนผ่านจากแบบ Adder เป็ น FiT

ธุรกิจจาหน่ ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ ฟาร์ ม)
- ในปี 2559 บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั คือ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น เพาเวอร์ จากัด ได้เข้าลงทุ นซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนใน บจ.บลู
โซลาร์ฟาร์ ม 3 ในสัดส่ วนร้อยละ 49 คิดเป็ นจานวนหุน้ 588,000 หุน้ โดยมีทุนจดทะเบียน 120,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ
1,200,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท เพื่อดาเนินโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ “โซลาร์ฟาร์ ม” โครงการนี้
มี PPA แล้ว เลขที่ PVF2-PEA-051/855 เมื่ อ 31 ส.ค. 59 โดย บริ ษทั บลูโซลาร์ ฟ าร์ ม 3 จากัด ได้รับ แต่ งตั้งเป็ นผูส้ นับ สนุ น
โครงการจากสหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สมุทรสาคร จากัด เข้าทาสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่ วน
ภูมิภาคในปริ มาณรับซื้ อพลังงานไฟฟ้าสู งสุ ด 5.0 เมกะวัตต์ มีระยะเวลา 25 ปี นับจากวันกาหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิ ชย์
(SCOD) คือวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ปั จจุบนั ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานจากอุตสาหกรรมจังหวัด แล้วเมื่อ 13 ต.ค.
59 ตามหนังสื อที่ สค.0033(3)/11695 และได้จาหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ ระบบเชิงพาณิ ชย์ให้แก่การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคแล้ว เมื่อ 28 ธ.ค.
59 โดยก่อนรับรู ้รายได้ ได้ผา่ นการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า และสามารถรับรู ้รายได้จากการจาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิ ชย์ต้ งั แต่วนั ที่ 9
ม.ค. 2560
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ได้รับอนุมตั ิวงเงินสิ นเชื่อ เพื่อสนับสนุ นโครงการเป็ นจานวน 200 ล้านบาท ระยะเวลา
การกู้ 11 เดือน จาก ธนาคากรุ งเทพ จากัด (มหาชน) และได้ทาสัญญาเงินกูแ้ ล้วเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :

25

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
อัตราการรับซื้อไฟฟ้าจาก กฟภ. (พลังงานแสงอาทิตย์)
อัตรารับซื้อไฟฟ้าในรู ปแบบ FiT ที่ประกาศใช้ในปี 2558 : สาหรับโครงการ VSPP กลุ่มพลังงานธรรมชาติ
FiT Premium (บาท/หน่วย)
FiT
ระยะเวลาสนับสนุน
สาหรับโครงการในพื้นที่
กาลังผลิต (MW)
(บาท/หน่วย)
(ปี )
จังหวัดชายแดนภาคใต้*
(ตลอดอายุโครงการ)
บนหลังคา กาลังผลิตติดตั้ง 0-10 kWp
6.85
25 ปี
0.50
บนหลังคา กาลังผลิตติดตั้ง >10-250 kWp
6.40
25 ปี
0.50
บนหลังคา กาลังผลิตติดตั้ง >250-1,000 kWp
6.01
25 ปี
0.50
บนพื้นดิน ทุกขนาด
5.66
25 ปี
0.50
หมายเหตุ: *โครงการในพื้นที่จงั หวัดยะลา ปั ตตานี นราธิ วาส และ 4 อาเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อ.จะนะ อ.เทพา อ.สะบ้าย้อย และ อ.นาทวี

การคานวณค่าไฟฟ้าของปริ มาณพลังงานไฟฟ้าส่วนที่เกิน (Capacity Factor CCF)
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค ได้มีการรับซื้ อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สาหรับ
หน่ วยงานราชการและสหกรณ์ ภาคการเกษตร อัตรา Feed-in Tariff (FiT) ตามระเบี ยบคณะกรรมการกากับกิ จการพลังงาน
กาหนดให้การไฟฟ้าฝ่ ายจาหน่ายรับซื้ อไฟฟ้าเข้าระบบสาหรับปริ มาณพลังงานไฟฟ้าในส่ วนที่ไม่เกิน Capacity Factor (CF) จะ
ได้รับอัตรารับซื้อไฟฟ้าในอัตรา FiT ตามประกาศรับซื้อไฟฟ้าที่ได้รับตามแต่ละกรณี สาหรับปริ มาณพลังงานไฟฟ้าในส่วนที่เกิน
CF จะได้รั บ อัต รารั บ ซื้ อ ไฟฟ้ าเท่ ากับ อัต ราค่ าไฟฟ้ าขายส่ งเฉลี่ ย ณ ระดับ แรงดัน 11-33 กิ โ ลโวลต์ (อัต ราขายส่ ง เฉลี่ ยใน
ระยะเวลา 12 เดือน) ที่การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย (กฟผ.) ขายให้การไฟฟ้ าฝ่ ายจาหน่าย รวมกับค่าไฟฟ้าตามสู ตรการ
ปรับอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติขายส่ งเฉลี่ย (FiT ขายส่งเฉลี่ยในระยะเวลา 12 เดือน) ทั้งนี้ อัตรารับซื้อไฟฟ้าดังกล่าวจะต้องไม่เกิน
อัตรารับซื้อไฟฟ้า FiT ตามประกาศรับซื้อไฟฟ้าที่ได้รับตามแต่ละกรณี
กรณี ที่ ผูผ้ ลิ ต ไฟฟ้ ามี ป ระมาณพลัง งานไฟฟ้ าสะสมเกิ น CF ที่ ก าหนดก่ อ นครบ 1 ปี (เดื อ นมกราคม-ธัน วาคม)
สานักงานคณะกรรมการกากับกิ จการพลังงาน (สานักงาน กกพ.) ได้กาหนดแนวทางการดาเนิ นงานโดยให้การไฟฟ้ าส่ วน
ภูมิภาค บันทึ กปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าในส่ วนที่ เกิ น CF ของผูผ้ ลิตไฟฟ้ าแต่ละโครงการไว้ และจ่ายให้ผูผ้ ลิ ตไฟฟ้ าในเดื อน
มกราคมของปี ถัดไปภายหลังจากที่ กฟผ. ได้มีการคานวณอัตราขายส่ งเฉลี่ยและ Ft ขายส่ งเฉลี่ยในระยะเวลา 12 เดื อนที่ ผ่าน
มาแล้ว (เดือนมกราคม-ธันวาคม) และแจ้งให้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคทราบ เพื่อคานวณค่าไฟฟ้ าของปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าใน
ส่วนที่เกิน CF และจ่ายให้ผผู ้ ลิตไฟฟ้าต่อไป
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคจะชาระเงินค่าซื้อไฟฟ้าประจาเดือนของปริ มาณพลังงานไฟฟ้าในส่วนที่ไม่เกิน CF ในอัตรารับ
ซื้ อไฟฟ้ า FiT ส าหรั บปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าในส่ วนที่ เกิ น CF การไฟฟ้ าส่ วนภูมิ ภาคจะด าเนิ น การบัน ทึ กและแจ้งปริ มาณ
พลังงานไฟฟ้าในส่วนที่เกิน CF ดังกล่าว ให้ผผู ้ ลิตไฟฟ้าทราบในหนังสื อแจ้งการคานวณค่าไฟฟ้าในส่วนที่เกิน CF ประจาเดือน
และจะดาเนิ นการนาส่ ง ใบแจ้งรับเงินค่าซื้ อไฟฟ้าในส่ วนที่เกิน CF ให้ภายหลังจากที่ กฟผ. แจ้งอัตราขายส่ งเฉลี่ยและ FiT ขาย
ส่งเฉลี่ยในระยะเวลา 12 เดือนที่ผา่ นมาแล้ว (เดือนมกราคม-ธันวาคม) ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับทราบ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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26

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ภาพถ่ ายโรงงานไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ ฟาร์ ม) บริษัท บลู โซลาร์ ฟาร์ ม 3 จากัด

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :

27

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
โครงการพลังงานทดแทนจากเชื้อเพลิงขยะ
- บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั คือ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จากัด ปั จจุบนั ลงทุนในสัดส่ วน 100% ในชื่อบริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 1
จากัด “GP1” และประกอบธุ รกิ จคัดแยกและจัดการขยะเพื่อเป็ นเชื้ อเพลิ งจาหน่ ายให้กับโรงไฟฟ้ า และประกอบธุ รกิ จผลิ ต
พลังงานไฟฟ้ าจากเชื้ อเพลิงขยะโดยการเข้าลงทุนดังกล่าวผ่านการอนุ มตั ิจากที่ ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม
2558 ซึ่งปั จจุบนั โครงการอยูร่ ะหว่างการรอกฎกระทรวง เนื่องจากเดิมโครงการดาเนินการภายใต้ พรบ. การให้เอกชนร่ วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ และต่อมานโยบายของภาครัฐเปลี่ยน ให้ดาเนิ นการโครงการภายใต้ พ.ร.บ.รักษาความสะอาด และความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง ฉบับที 2 พ.ศ.2560 ทาให้กระบวนการในการได้มาซึ งสัญญากาจัดขยะ ต้อง เริ่ มใหม่ให้เป็ นไป
ตาม พ.ร.บ. ที่มีผลบังคับใช้เมื่อต้นปี 2560 โดยบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการรอขั้นตอนและกระบวน การทั้งหมดว่าจะเริ่ มขั้นตอนใด ซึง
จาเป็ นต้องรอกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ซึงจะ
ดาเนินการแก้ไขตามพระราชบัญญัติขา้ งต้นนี้ประกาศออกมาให้แน่ชดั เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
“ ทั้งนี้ พื้นที่โครงการของบริษัทที่จะลงทุนไม่ ได้ อยู่ในที่ต้งั ที่มีความพร้ อมและสามารถดาเนินโครงการในระยะนี้ได้
แต่ พื้นที่ของบริ ษัทอยู่ในที่ต้ังที่มีศักยภาพและอยู่ระหว่ างการพิจารณาโครงการซึ่ งกาลังอยู่ในกระบวนการจัดหาจุดเชื่ อมโยง
โครงข่ ายระบบไฟฟ้ า ในระยะต่ อไป ” และรอหนังสื อจากทางคณะกรรมการกิจการพลังงาน หรื อ กรมส่ งเสริ มการปกครอง
ท้องถิ่นต่อไป
โดยคาดว่าโครงการที่มีความพร้อมแต่ระบบสายส่ ง (Feeder) ยังไม่รองรับจะต้องพิจารณาแนวทางการรับซื้อไฟฟ้าใน
ปี 2564 ล่าสุ ดเมื่อเดือน สิ งหาคม 2563 บริ ษทั ย่อย “GP1”ได้เข้าลงนามในสัญญาโครงการบริ หารจัดการและกาจัดขยะมูลฝอย
ชุมชนลงทุนโดยเอกชนเทศบาลนครนครสวรรค์ ซึ่ งโครงการบริ หารจัดการและการกาจัดขยะมูลฝอยดังกล่าว เป็ นการดาเนิ น
โครงการในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ซ่ ึงปัจจุบนั มีขยะมูลฝอยชุมชนประมาณวันละ 170-200 ตัน และมีขยะบ่อฝังกลบภายใน
ศู น ย์ก าจัด ขยะมู ล ฝอยแบบฟั ง กลบอย่างถู ก หลัก สุ ข าภิ บ าล ณ ต าบลบ้า นมะเกลื อ ประมาณ 1,000,000 ตัน เทศบาลนคร
นครสวรรค์จึงต้องปรับปรุ งระบบกาจัดขยะมูลฝอยและเพิ่มความสามารถในการกาจัดขยะมูลฝอยชุมชนให้เพียงพอต่อปริ มาณ
ขยะมูลฝอยชุมชนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ ง GP1 จะเข้าดาเนิ นงานกาจัดขยะมูลฝอย (เปลี่ยนเป็ นเชื้ อเพลิงพลังงาน
RDF) กาลังการผลิตไม่นอ้ ยกว่า 30 ตันต่อชัว่ โมง และไม่นอ้ ยกว่า 400 ตันต่อวันอีกด้วย โดยโครงการดังกล่าวมีตวั เลขการลงทุน
จานวน 325.80 ล้านบาท โดยต้องก่อสร้างอาคารและติดตั้งเครื่ องจักรให้พร้อมดาเนินการให้แล้วเสร็ จภายใน 730 วัน นับวันจาก
วันลงนาม ซึ่งจะครบกาหนดในเดือนสิ งหาคม 2565โครงการดังกล่าวจะเป็ นเพียงการลงทุนในการบริ หารจัดการและกาจัดขยะ
มูลฝอยชุมชนก่อนและจะมีการพิจารณาเป็ นโครงการผลิตกระแสไฟฟ้ าจากขยะชุมชนตามนโยบายภาครัฐในลาดับถัดไปโดย
คาดว่าจะมีการศึกษาพัฒนาต่อยอดไปสู่การพัฒนาเป็ นโรงไฟฟ้าจาก เชื้อเพลิงพลังงาน RDF ขนาด 10 MW
ทั้งนี้ ตามแผนงาน บริ ษ ัทฯ มี แผนเริ่ มเข้าดาเนิ นงานในพื้ นที่ โครงการช่ วงต้นเดื อนกรกฎาคม 2564 แต่เนื่ องจาก
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) รัฐบาลจึงได้มีประกาศ ข้อกาหนด ออกตามความ
ในมาตรา 9 แห่ งพระราชกาหนดการบริ หารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิ น พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564
และคาสั่งจังหวัดนครสวรรค์ที่ 2629/2564 เรื่ อง กาหนดมาตรการควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ า 2019
(โควิด -19) ในพื้ น ที่ จังหวัด นครสวรรค์ ลงวัน ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2564 ที่ ข อความร่ ว มมื อ ให้ ป ระชาชนงดหรื อ ชะลอการเดิ น
ทางเข้าออกพื้นที่ อันเป็ นเหตุให้พนักงานของบริ ษทั ฯ และพนักงานของผูร้ ับเหมาซึ่ งมีภูมิลาเนาและถิ่นพานักอาศัยอยูใ่ นเขต
พื้นที่ ควบคุมสู งสุ ดและเข้มงวด มีอุปสรรคในการเข้าทางานในที่ ต้ งั ของโครงการอันเนื่ องมาจากข้อกาหนดและประกาศของ
ภาครัฐ อีกทั้งบริ ษทั ผูร้ ับเหมาที่ บริ ษทั ฯ คัดเลือกให้ดาเนิ นงานมีพนักงานติดเชื้ อไวรัสโคโรน่ า 2019 และได้แจ้งขอเลื่อนเข้า
ดาเนินงาน

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั โครงการมีความก้าวหน้าตามลาดับ ปั จจุบนั ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง (อ.1) เรี ยบร้อยแล้ว และ
อยู่ระหว่างการจัดเตรี ยมเอกสารเพื่อขอใบอนุ ญ าตประกอบกิ จการโรงงาน (รง.4) และขอรับ การส่ งเสริ มการลงทุ น (BOI)
ตามลาดับ
โครงการลงทุนใน บริษัท รักษ์ บ้านเรา จากัด (ธุรกิจคัดแยกขยะและผลิตไฟฟ้ าจากขยะ)
- บริ ษทั ย่อย ของบริ ษทั คือ บจ.ชัยวัฒนา กรี น ได้เข้าร่ วมลงทุนกับ บริ ษทั รักษ์บา้ นเรา จากัด เพื่อดาเนินธุรกิจคัดแยก
ขยะ และผลิตไฟฟ้าจากขยะ ตั้งอยูใ่ นตาบลท่าโขลง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ปั จจุบนั ประกอบการอยูบ่ นพื้นที่ 42 ไร่
ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบี ยน 176 ล้านบาท ประกอบธุรกิจคัดแยกขยะแบบบูรณาการ และผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะตั้งแต่ปี 2552
โดยได้ทาสัญญาดาเนินการกับ เทศบาลเมืองท่าโขลง คัดแยกขยะ 3 ประเภท คือ ถุงพลาสติก แก้วโลหะ และประเภทเศษอาหาร
ซึ่งจะนาไปหมักตามกระบวนการให้เกิดแก๊สมีเทนที่ผลิตได้ ส่งไปยังเครื่ องผลิตกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้วนั ละ 1 เมกะวัตต์ ขายให้
ภาคเอกชน ภายในเขตอุตสาหกรรมนวนคร ปั จจุบนั เทศบาลเมืองท่าโขลง มีขยะที่ตอ้ งจัดเก็บและส่ งให้โรงคัดแยกขยะวันละ
ประมาณ 150 ตัน โดย บริ ษทั รักษ์บา้ นเรา จากัด ก็สามารถคัดแยกได้วนั ละ 150 ตัน เช่นกัน
ในช่วงปลายปี 2560 บริ ษทั รักษ์บา้ นเรา จากัด มีการลงทุนปรับปรุ งระบบในการคัดแยกขยะเพิ่มอีกหนึ่ งไลน์ และ
จัดซื้ ออุปกรณ์ในการคัดแยกขยะทดแทนอุปกรณ์ ชุดเก่า ในมูลค่าการลงทุ นประมาณ 10 ล้านบาท และปรับปรุ งบ่อหมักขยะ
เพื่อให้เกิดแก๊สมีเทน จานวน 6 บ่อ ในวงเงินประมาณ 2 ล้านบาท ซึ่ งดาเนิ นการเรี ยบร้อยแล้ว ทาให้บริ ษทั ฯ มีความสามารถใน
การสร้างรายได้ และความสามารถในการกาไรเพิ่มขึ้น นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ได้มีการตัดจ่ายทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ออกไป
เป็ นค่าใช้จ่ายในปี 2560 ทาให้กาไรในปี 2560 ลดลงกว่าปี 2559 แต่เป็ นการลดภาระค่าใช้จ่ายในปี ต่อ ๆ ไป โดยกลยุทธ์และ
เป้ าหมายของบริ ษทั ในการลงทุนในธุรกิ จกลุ่มพลังงานทดแทนของบริ ษทั บริ ษทั คาดการณ์วา่ การเข้าสู่ ธุรกิจพลังงานเป็ นการ
ลงทุนในกลุ่มธุรกิจพลังงานที่ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่ องและมัน่ คงซึ่ งจะเป็ นการสร้างรายได้ที่มีเสถียรภาพแบบต่อเนื่ องให้กบั
บริ ษทั และช่วยกระจายความเสี่ ยงจากธุรกิจอุตสาหกรรมฟอกหนังซึ่งเป็ นธุรกิจหลักในปั จจุบนั ที่มุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์เบาะ
หนังและชิ้นส่ วนหนังสาหรับรถยนต์ ทาให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนให้แก่บริ ษทั ในระยะยาวได้ และถือได้ว่า
การลงทุนดังกล่าวจะสามารถสร้างผลการดาเนินงานที่ดี ทาให้รายได้ กาไร และสร้างกระแสเงินสดรับที่แน่นอนให้กบั บริ ษทั ได้
ในอนาคต
 การตลาดและการแข่ งขันของกลุ่มพลังงาน

นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริ การที่สาคัญ
สาหรับกลุ่มธุรกิจพลังงานมี 2 ผลิตภัณฑ์ คือ ส่ งออกชิ้นไม้สับ, ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน
ซึ่งการผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเป็ นการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าเท่านั้น ส่ วนการส่งออกชิ้นไม้สับ
ในปี 2559 มีการส่ งออก 100% ไปยังกลุ่มประเทศญี่ปุ่นและจี น ในปี 2560 มีรายได้จากการส่ งออกชิ้นไม้สับ 52.71 ล้านบาท
และในปี 2561 บริ ษทั ไม่มีรายได้จากการส่งออกชิ้นไม้สบั
แนวโน้มและภาวะอุตสาหกรรม
ในปี 2564 รายได้ของบริ ษทั ที่ มาจากกลุ่มพลังงานมีเพียงรายได้จากการผลิตและจาหน่ ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงาน
ทดแทน มี สัดส่ วนต่อรายได้คิดเป็ นร้อยละ 19.48 ของรายได้จากการขายและบริ การของบริ ษทั ตามลาดับ ในการวิเคราะห์
แนวโน้มและภาวะอุตสาหกรรมจึงมีความจาเป็ นต้องแยกการวิเคราะห์ออกดังนี้
ในช่ วงที่ ผ่านมา ภาพรวมของการใช้พลังงานทดแทนเพื่อการผลิ ตไฟฟ้ าของไทย มี แนวโน้มเติบโตดี โดยมี ปัจจัย
สนับสนุนที่สาคัญจากภาครัฐที่ตอ้ งการผลักดันการใช้พลังงานทดแทนให้มากขึ้น เพื่อทดแทนการใช้เชื้อเพลงฟอสซิลให้ได้ร้อย
ละ 20 ของการใช้พลังงานขั้นสุ ดท้ายภายในปี 2579 ในส่ วนของภาคการผลิตไฟฟ้า ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงเป้ าหมายที่ทางการได้
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
วางไว้ตามแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2558-2579 (PDP 2015) พบว่าเป้ าหมายปี 2579 จะมีการผลักดันการใช้
พลังงานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟ้าสูงราว 19,684.40 เมกาวัตต์ ในขณะที่ในช่วงปลายปี 2559 มีการดาเนินการผลิตตามเป้ าหมาย
ไปแล้ว 8,271.24 เมกาวัตต์ หรื อร้อยละ 42.0 ของเป้ าหมายตามที่คาดการณ์ไว้
พบว่า กลุ่ ม พลัง งานที่ มี แ นวโน้ ม การผลิ ต เข้าใกล้เป้ า หมายที่ สุ ด ได้แ ก่ พลัง งานชี ว มวล รองลงมาคื อ พลังงาน
แสงอาทิตย์ และขยะ ส่ วนพลังงานลมนั้นถือว่าห่ างไกลเป้ าหมายมากพอสมควร ทั้งนี้ ในส่ วนของพลังงานชี วมวลนั้น ถือเป็ น
พลังงานทดแทนในกลุ่ ม แรกๆ ที่ ภ าครั ฐให้ การสนับ สนุ น เนื่ อ งจากไทยเป็ นประเทศเกษตรกรมท าให้มี วสั ดุ เหลื อ ใช้ท าง
การเกษตรปริ มาณมาก ซึ่ งสามารถนามาใช้เป็ นพลังงานทางเลือกเพื่อผลิตไฟฟ้าได้ ทาให้ปริ มาณการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลเข้า
ใกล้เป้ าหมายค่อยข้างเร็ วกว่าประเภทอื่นๆ อย่างไรก็ดีสาหรับในระยะยาว โอกาสด้านการลงทุนในพลังงานประเภทนี้ จะเหมาะ
สาหรับผูป้ ระกอบการในธุรกิจการเกษตรที่ มีวตั ถุดิบอยูแ่ ล้ว เช่น โรงงานน้ ามันปาล์ม โรงงานน้ าตาล โรงไม้ยาง โรงสี ฯลฯ ที่
ต้องการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในธุรกิจของตนเอง เพื่อลดภาระต้นทุนค่าไฟฟ้าและสามารถขายไฟส่ วนที่เหลือบางส่ วน
คืนกลับให้ กฟผ. ในรู ปของการขายไฟแบบผูผ้ ลิตไฟรายเล็กและรายเล็ก มาก (SPP และ VSPP) มากกว่าที่ จะเป็ นการเข้ามา
ลงทุนของผูป้ ระกอบการรายใหม่ที่ไม่ได้มี By Product หรื อเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตอยูก่ ่อนแล้ว
สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟ้าของไทย
พลังงานทดแทน
หน่วย มิ.ย. 2563
ส.ค. 2564 เป้ าหมาย ปี 2568 เป้ าหมาย ปี 2579
พลังงานลม
MW
1,506.82
1,546.22
371.16
3,002.00
แสงอาทิตย์
MW
2,982.62
2,982.28
2,484.94
6,000.00
ขยะ
MW
324.44
348.48
440.00
550.00
ก๊าซชีวภาพ
MW
542.24
569.79
533.94
1,280.00
พลังงานน้ าขนาดเล็ก
MW
189.00
190.39
228.89
376.00
ชีวมวล
MW
3,465.38
3,763.77
3,571.06
5,570.00
พลังงานทดแทน
หน่วย มิ.ย. 2563
ส.ค. 2564 เป้ าหมาย ปี 2568 เป้ าหมาย ปี 2579
พลังงานน้ าขนาดใหญ่
MW
2,919.66
2,919.66
2,906.40
2,906
พลังงานทดแทนอื่น ๆ
MW
0.30
0.30
(พลังความร้อนใจ้พิภพ)
รวม
MW
11,930.46
12,320.89
10,536.39
19,684.00
ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ข้อมูลล่าสุดเดือนสิ งหาคม 2564)

ในระยะหลัง ภาครัฐได้เริ่ มหันมาให้การสนับสนุ นการผลิ ตไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทนประเภทอื่ น ๆ เพิ่ มมากขึ้ น
เพื่อให้กา้ วไปสู่ แผนที่ ได้ต้ งั เป้ าหมายไว้ ว่าจะต้องมีสัดส่ วนการใช้พลังงานทดแทนให้ถึงร้อยละ 20 ของการใช้พลังงานขึ้ น
สุดท้าย โดยกาหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าในรู ปแบบ FIT ให้มีระยะเวลาสัญญาซื้อขายไฟฟ้านาน 20-25 ปี จูงใจให้เกิดการลงทุนใน
ธุรกิจพลังงานทดแทนอื่นๆ มากขึ้น อาทิพลังงานแสงอาทิตย์ ขยะ และพลังงานลม ซึ่งก็ได้รับการตอบรับดีพอสมควร
สาหรับแนวโน้มธุ รกิ จพลังงานทดแทนในปั จจุบนั ยังสามารถเติ บโตต่อไปได้โดยแผนพัฒนากาลังผลิ ตไฟฟ้ าของ
ประเทศเป็ นแผนหลักในการจัดหาพลังงานไฟฟ้ าของประเทศให้เพี ยงพอกับ ความต้องการใช้ เพื่ อ รองรั บการเติ บ โตทาง
เศรษฐกิจของประเทศรวมถึงจานวนประชากรที่ เพิ่มขึ้น กระทรวงพลังงาน (พน.) ร่ วมกับการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
(กฟผ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้จดั ทาแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2561-2580 (PDP2018) ซึ่งกรอบ
ระยะเวลาของแผนมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ปี 2561-2580)
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
การจัดทาแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทยที่ ผ่านมา จะพิจารณาให้น้ าหนักความสาคัญเฉพาะการจัดหา
ไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการไฟฟ้าในภาพรวมของทั้งประเทศเป็ นหลักโดยไม่ได้พิจารณาถึงเงื่อนไขด้านการกระจายระบบ
ผลิตไฟฟ้า หรื อการบริ หารแหล่งเชื้อเพลิงที่มีรายละเอียดแยกตามภูมิภาครวมถึงการกาหนดโรงไฟฟ้าเพื่อความมัน่ คงในแต่ละ
พื้นที่ ประกอบกับสถานการณ์ การใช้ไฟฟ้าที่ ผา่ นมามีการเปลี่ยนแปลงไปจากค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าเดิมที่ใช้จดั ทา
แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2558 - 2579 (PDP2015) อีกทั้ง แผน PDP2015 ได้ดาเนินการมาเป็ นระยะเวลา
หนึ่ งแล้ว กระทรวงพลังงานจึ งได้นาแผน PDP2015 มาทบทวนและปรับปรุ ง เพื่อให้การวางแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้ าของ
ประเทศสอดคล้อ งกับ ความต้อ งการใช้ไ ฟฟ้ าที่ เปลี่ ย นแปลงไปอัน เป็ นผลมาจากการเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ และการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดา้ นการผลิตไฟฟ้ าที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสะท้อนกับแนวนโยบายของรัฐบาล และ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีการพิจารณาการพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความต้องการใช้ไฟฟ้าและศักยภาพการ
ผลิตในแต่ละภูมิภาค นอกจากนี้ ยังได้คานึ งถึงความเชื่ อมโยงระหว่างการลงทุ นในการผลิตไฟฟ้ า ความมัน่ คงของระบบส่ ง
ไฟฟ้ าเพื่อให้การบริ หารจัดการของระบบไฟฟ้าเกิดความคุม้ ค่าสู งสุ ด และการส่ งเสริ มกิจการไฟฟ้ าเพื่อเพิ่มการแข่งขันภายใต้
การกากับดูแลให้มีประสิ ทธิภายสูงสุดและคงไว้ซ่ ึงความมัน่ คง
แนวทางการจัดทาแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทย พ.ศ.2561 - 2580 (PDP2018)
แนวทางการจัดทาแผน PDP2018 ประกอบด้วย 4 ส่วนหลักได้แก่
1) โรงไฟฟ้าตามนโยบายการส่งเสริ มของภาครัฐ : ส่งเสริ มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้แก่ ขยะชุมชนและ
โรงไฟฟ้าชีวมวลประชารัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็ นต้น
2) โรงไฟฟ้าหลักประเภทเชื้ อเพลิงฟอสซิ ล ประกอบด้วย โรงไฟฟ้ า กฟผ. ผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ผูผ้ ลิต
ไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) และรับซื้ อไฟฟ้าจากต่างประเทศ โดย (1) จัดสรรโรงไฟฟ้าหลักเพื่อความมัน่ คงรายภูมิภาคแบ่งเป็ น
7 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนื อ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคกลาง ภาคใต้ และเขตนครหลวง (2)
จัดสรรโรงไฟฟ้าหลัก ตามความจาเป็ นและเพียงพอต่อการรักษาความมัน่ คงของระบบไฟฟ้ารายภูมิภาค ทั้งนี้ กฟผ. ยังเป็ นผูด้ ูแล
รักษาความมัน่ คงของระบบไฟฟ้า
3) โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน (AEDP) ประกอบด้วย ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ าร่ วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ า และพลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ โดยมีเป้ าหมายการรับซื้ อเป็ น
รายปี ตามนโยบายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และรับซื้ อด้วยราคาไม่เกินกว่า Grid parity เพื่อรักษาระดับราคาไฟฟ้ า
ขายปลีกไม่ให้สูงขึ้น
4) นโยบายอนุรักษ์พลังงานภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงานที่สามารถพิสูจน์ความเชื่อมัน่ ด้วยคุณภาพและสามารถแข่งขัน
ด้วยราคาไม่เกินกว่า Grid Parity
แนวทางการจัดสรรโรงไฟฟ้ า
การจัดสรรโรงไฟฟ้าหลักรายภูมิภาค จะพิจารณาจัดสรรโรงไฟฟ้าหลักเพิ่มเติม เพื่อรักษาความมัน่ คงของระบบไฟฟ้า
ในแต่ละภาค โดยคานึ งถึงการใช้ศกั ยภาพเชื้ อเพลิงและโครงสร้างพื้นฐานที่ มีอยู่ในแต่ภาค ลดการลงทุนเพิ่มเติม มี ช่องว่าง
สาหรับการผลิตไฟฟ้าจากเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนใหม่ ๆ ในอนาคตอย่างเหมาะสม ไม่เพิ่มภาระข้อผูกพันของโรงไฟฟ้ า
ของระบบหลักในระยะยาว โดยคานึ งถึงความเสี่ ยงที่จะเกิดจาก Disruptive Technology ลดการลงทุนซ้ าซ้อนระหว่างโรงไฟฟ้า
หลักและพลังงานหมุนเวียน อันจะเป็ นภาระค่าไฟฟ้ าต่อประชาชน รักษาระดับกาลังผลิตไฟฟ้ าในระบบไฟฟ้ าหลักไม่ให้ลด
น้อยลงกว่าเดิม และเพิ่มโรงไฟฟ้ าหลักในพื้นที่ เขตนครหลวง ลดการพึ่งพากาลังผลิตไฟฟ้ าจากภาคอื่น ๆ เพื่อให้แต่ละภาคมี
ความมัน่ คงจากกาลังผลิตภายในภาคเองเป็ นลาดับแรก
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทย พ.ศ.2561 - 2580 (PDP2018)
แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2561 - 2580 (PDP2018) จะมีกาลังผลิตไฟฟ้าในระบบ 3 การไฟฟ้ า
ในปลายปี 2580 รวมสุทธิ 77,211 เมกะวัตต์ โดยประกอบด้วยกาลังผลิตไฟฟ้าในปั จจุบนั ณ สิ้นปี 2560 เท่ากับ 46,090 เมกะวัตต์
โดยเป็ นกาลังผลิตของโรงไฟฟ้ าใหม่รวม 56,431 เมกะวัตต์ และมีการปลดกาลังผลิตโรงไฟฟ้ าเก่าที่ หมดอายุในช่วงปี 2561 2580 จานวน 25,310 เมกะวัตต์
กาลังผลิตไฟฟ้ าในช่ วงปี 2561 - 2580
- กาลังผลิตไฟฟ้า ณ ธันวาคม 2560
- กาลังผลิตไฟฟ้าใหม่ ในช่วงปี 2561 - 2580
- กาลังผลิตไฟฟ้าที่ปลดออกจากระบบ ในช่วงปี 2561 - 2580
- รวมกาลังผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น ณ สิ้นปี 2580

46,090
56,431
-25,310
77,211

เมกะวัตต์
เมกะวัตต์
เมกะวัตต์
เมกะวัตต์

กาลังผลิตไฟฟ้ าใหม่ ในช่ วงปี 2561 - 2580 เท่ ากับ 56,431 เมกะวัตต์ แยกตามประเภทโรงไฟฟ้ า ดังนี้
- โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
20,766 เมกะวัตต์
- โรงไฟฟ้าพลังน้ าแบบสูบกลับ
500 เมกะวัตต์
- โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่
2,112 เมกะวัตต์
- โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่ วม
13,156 เมกะวัตต์
- โรงไฟฟ้าถ่านหิ น/ลิกไนต์
1,740 เมกะวัตต์
- ซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ
5,857 เมกะวัตต์
- โรงไฟฟ้าใหม่/ทดแทน
8,300 เมกะวัตต์
- มาตรการอนุรักษ์พลังงาน
4,000 เมกะวัตต์
รวม
56,431 เมกะวัตต์
โรงไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียนตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP)
โรงไฟฟ้ าตามนโยบายการส่ งเสริมของภาครัฐ
การส่งเสริ มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของภาครัฐมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปั ญหาสังคมส่วนรวม ได้แก่ ปั ญหา
ขยะชุมชน รวมถึงการส่งเสริ มการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล และก๊าซชีวภาคในพื้นที่พิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็ นต้น ซึ่งเป็ น
การบูรณาการการทางานร่ วมกันระหว่างภาครัฐ ชุมชนและเอกชน ตอบสนองเป้ าหมายการสร้างความเจริ ญเติบโตในท้องถิ่น
ส่งผลต่อความมัน่ คง กระจายรายได้ และสร้างงานในพื้นที่ มีการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด การดาเนิ นการ
มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
- สร้างระบบบูรณาการและการมีส่วนร่ วมครอบคลุมทั้งภาครัฐ ชุมชน และเอกชน ส่งผลต่อความมัน่ คง กระจายรายได้ และการ
จ้างงานสู่ชุมชนในพื้นที่
- สร้างความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ และเสริ มสร้างความมัง่ คัง่ ให้กบั ชุมชน
- เสริ มสร้างความมัน่ คงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ
- ส่งเสริ มการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่
- กระจายอานาจ (Decentralization) จากส่วนกลางสู่ทอ้ งถิ่น/ภูมิภาค
- สร้างให้ชุมชนในพื้นที่มีความรู ้สึกเป็ นเจ้าของและรักษาระบบส่ง-จ่ายไฟฟ้า
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
โดยมีการกาหนดเป้ าหมายการส่งเสริ มพลังงานหมุนเวียนตามศักยภาพพื้นที่ซ่ ึงพิจารณาข้อมูลจากกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ทั้งนี้ มีเป้ าหมายรวม 520 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย
- โรงไฟฟ้าขยะ
400
เมกะวัตต์
- โรงไฟฟ้าชีวมวลประชารัฐในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
120
เมกะวัตต์
โรงไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียนใหม่และมาตรการอนุรักษ์ พลังงาน
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จะพิจารณาจัดหากาลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพ
พลังงานหมุนเวียนคงเหลือของประเทศ และรองรับพฤติกรรมของผูใ้ ช้ไฟฟ้ าที่ เปลี่ยนแปลงไป รวมถึง การเปลี่ยนแปลงของ
Disruptive Technology ด้านพลังงานไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้น และยังคงสอดคล้องกับข้อตกลงของ COP21 ประกอบด้วย ชีวมวล ก๊าซ
ชี วภาค พลังงานแสงอาทิ ตย์ พลังงานแสงอาทิ ตย์ทุ่ นลอยน้ าร่ วมกับโรงไฟฟ้ าพลังน้ า และพลังงานหมุน เวียนอื่ น ๆ โดยมี
เป้ าหมายการรับซื้ อเพือ่ รักษาระดับราคาไฟฟ้าขายปลีกไม่ให้สูงขึ้น ทั้งนี้ยงั ได้คานึงถึงมาตรการอนุรักษ์พลังงานในอนาคตที่จะ
มีความเชื่อถือได้ และมีตน้ ทุนที่สามารถแข่งขันกับโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้อีกด้วย
(หน่วย : เมกะวัตต์)
พลังงานหมุนเวียน / อนุรักษ์ พลังงาน
กาลังผลิตตามสัญญา
กาลังผลิตทีเ่ ชื่ อถือได้
พลังงานแสงอาทิตย์
10,000
4,250
ชีวมวล
3,376
2,296
ก๊าซชีวภาพ
546
325
พลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ าร่ วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ า
2,725
1,158
พลังงานลม
1,485
189
ขยะอุตสาหกรรม
44
26
มาตรการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า
4,000
รวม ณ ปี 2580
18,176
12,244
หมายเหตุ 1. ทั้งนี้จะมีการดาเนินโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ภาคประชาชน) ปี ละ 100 เมกะวัตต์ เป็ นระยะเวลา 10 ปี
2. ควรดาเนินการจัดหาพลังงานหมุนเวียนบนพื้นฐานของการแข่งขันที่ไม่เกินอัตราเฉลี่ยขายส่ง (Grid Parity)
ที่มา : แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 - 2580 (PDP2018) สานักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน

อย่างไรก็ตาม อุปสรรคอย่างหนึ่ งของพลังงานขยะก็คือ ข้อจากัดในการจัดหาวัตถุดิบที่ ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้ า
เนื่ องจากการผลิตไฟฟ้ า 1 เมกะวัตต์จะต้องใช้ขยะที่ มีศกั ยภาพถึง 100 ตันต่อวัน ซึ่ งแหล่งขยะในประเทศไทยที่ มีปริ มาณมาก
ขนาดนั้น มี อยู่ไ ม่ มากนัก และคุ ณ ภาพของการคัดแยกขยะยังอยู่ในระดับ ต่ า ประกอบกับ การเลื อ กเทคโนโลยีที่ จะใช้ผ ลิ ต
กระแสไฟฟ้าก็เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญ เพราะหากเลือกใช้ไม่เหมาะสม ก็อาจส่ งผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อมโดยเฉพาะมลพิษ
ในอากาศ และท้ายที่สุดจะต้องได้รับความเห็นชอบด้านสิ่ งแวดล้อมจากภาคประชาชนร่ วมด้วย จึงจะสามารถทาการเสนอขาย
ไฟฟ้าให้กบั กฟผ. ได้
ประมาณการจากศูนย์วิจยั กสิ กรคาดว่า มูลค่าการลงทุนในธุ รกิจพลังงานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟ้ าในช่วงปี 2559 2561 น่าจะอยูท่ ี่ราว 1.1 - 1.5 แสนล้านบาท โดยเป็ นการลงทุนในพลังงานแสงอาทิตย์มากที่สุด รองลงมาคือ พลังงานลม ชีวมวล
และขยะ ตามลาดับ ส่ วนในระยะถัดไปจนถึงปี 2579 หรื อสิ้นสุ ด แผน PDP 2015 (ปี 2562 - 2579) คาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดใน
ธุรกิจพลังงานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟ้าถึง 5.35 ล้านบาท
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ที่มา: K SME Analysis
การลงทุนในช่วงปี
2559-2561

ประเภทของพลังงานทดแทน

MW
พลังงานลม
พลังงานแสงอาทิตย์
ชีวมวล
ขยะ
รวม

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

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

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

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

ที่มา: กกพ. รวบรวมและประมาณการโดยศูนย์วิจยั กสิ กรไทย

จะเห็นได้วา่ พลังงานทดแทน ยังเป็ นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตต่อไปได้ ซึ่ งน่าจะเป็ นโอกาสทางธุรกิจของผูป้ ระกอบการ
SME ในสายงานที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับพลังงานทดแทน ให้สามารถเติบโตไปพร้อมๆ กันได้ ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรมี
การติดตามข่าวสารด้านการลงทุนอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะประเด็นความคืบหน้าของโครงการ หรื อมาตรการต่างๆ ที่อาจส่ งผล
กระทบต่อธุรกิจทั้งเชิงบวกและลบ รวมไปถึงปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนิ นโครงการ เพื่อเตรี ยมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ
ที่อาจะส่ งผลต่อเนื่ องมายังธุรกิจของตน นอกจากนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ การสร้างเครื อข่ายพันธมิตรทางการค้า ที่จะเอื้อให้ธุรกิจ
ของผูป้ ระกอบการสามารถเข้าไปเป็ นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่ธุรกิจพลังงานทดแทนได้
ปั จจุ บัน รัฐบาลให้ความสาคัญ กับการจัดการด้านพลังงาน และส่ งเสริ มนโยบายด้านพลังงานทดแทนเป็ นวาระ
แห่ งชาติโดยเพิ่มปริ มาณการรับซื้ อไฟฟ้าตามผานพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2555-2564 (AEDP) จาก
9,201 เมกกะวัตต์ เป็ น 13,927 เมกกะวัตต์ จะเป็ นที่มาของการเพิ่มการลงทุนในงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้ า งานระบบไฟฟ้ าและ
เครื่ องกล รวมถึงการลงทุนด้านโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียนทาให้มีการเพิม่ ขนาดของตลาด งานระบบ
สายส่ง 115-500 เควี สถานีไฟฟ้าย่อย รวมถึงงานก่อสร้างโรงฟ้าพลังงานทดแทนประเภทต่างๆ ซึ่งเป็ นการลงทุนระดับ SPP และ
SPP ส่ งผลให้บริ ษทั ต่างๆมีโอกาสที่จะขยายการเติบโตของรายได้และกาไรในระยะยาว ซึ่ งในช่วงของแผน PDP 2015 ได้ระบุ
ถึงแผนงานการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า ดังนี้
1. โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าเพือ่ สนองความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น จานวน 9 โครงการ
2. โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าเพือ่ เสริ มความมัน่ คงระบบไฟฟ้า จานวน 7 โครงการ
3. โครงการปรับปรุ งและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่ อมสภาพตามอายุการใช้งานจานวน 5 โครงการ
4. โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับการเชื่อมต่อโรงไฟฟ้า จานวน 9 โครงการ (เพื่อรองรับการซื้อไฟฟ้าจาก IPP,
SPP และซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ)
5. โครงการเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้าระหว่างประเทศแบบระบบต่อระบบ (Grid to Grid)
6. โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริ ด (Smart Grid)
ซึ่งโครงการพัฒนาระบบส่งทั้งหมดนี้ เป็ นโครงการแผนงานที่ กฟผ. มีแผนศึกษาเพื่อขออนุมตั ิอีกจานวน 19
โครงการ
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
กลุ่มธุรกิจออกแบบและจัดจาหน่ ายยานพาหนะ
ซึ่ งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ 2 ประเภทคื อ กิ จการออกแบบและจัดจาหน่ ายเรื อและรถโดยสารขนาดเล็กที่ ผลิตด้วย
อะลูมิเนียม
 ลักษณะผลิตภัณฑ์

กลุ่มธุรกิจออกแบบและจัดจาหน่ ายยานพาหนะ
1. เรื ออะลูมเิ นียม - เป็ นธุรกิจรับออกแบบผลิตประกอบเรื ออะลูมิเนี ยมและยานพาหนะอื่นๆโดยใช้อะลูมิเนียม เป็ นวัสดุในการ
ผลิตเรื อซึ่งเป็ นนวัตกรรมใหม่โดยเรื อโดยสารมีนวัตกรรมลอยตัว กรณี ฉุกเฉิ นจะไม่จม แม้มีน้ าเข้ามาท่วมเต็มลาเรื อประกอบกับ
แม่พิมพ์ทุกชิ้นส่วนที่ใช้มีคุณภาพสู ง ทดแทนการ พับ ตัด ต่อ เชื่อม แบบเดิม และ ใช้โครงสร้างที่แข็งแรงและมีขนาดใหญ่เพื่อ
ลดรอยต่อ เพิ่ ม ความแข็งแรง ซึ่ งได้ผ่านการทดสอบทางวิศวกรรม มี น้ าหนัก เบา แข็งแรง ซ่ อ มบ ารุ งน้อย และมี อ ัต ราการ
สิ้ นเปลืองน้อยกว่าและมีความปลอดภัยสู งไม่วา่ จะเป็ นเรื อส่ วนบุคคล สปี ดโบ้ท และเรื อขนาดเล็ก ซึ่ งเป็ นเทคโนโลยีที่มีความ
ทันสมัยและมีนวัตกรรมที่ล้ าหน้าผ่านการรับรองมาตรฐานสากล
ทั้งนี้ สวทช.ให้การสนับสนุนทาการวิจยั และพัฒนาโครงสร้างเรื อและรถโดยสารโดยใช้กลไกของโปรแกรมสนับสนุน
การพัฒ นาเทคโนโลยี่และนวัต กรรม (ไอแทป) รวมถึ งงบดาเนิ น งานด้วยเงิ น กู้ดอกเบี้ ยต่ าการยื่น ขอรั บ การพิ จารณาบัญ ชี
นวัตกรรมและการลดภาษีวิจยั 300% ส่ วนความร่ วมมือก้าวต่อไปนั้น จะเป็ นการวิจยั และพัฒนายานพาหนะสมัยใหม่รวมถึง
ชิ้นส่วนโครงสร้างและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนร่ วมวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี่การผลิตแม่พิมพ์ การออกแบบและผลิต
โครงสร้างน้ าหนักเบา การพัฒนาบุคลากรและกาลังคนที่เกี่ยวข้อง
ในส่วนของเรื ออะลูมิเนียมซึ่งจะมาแทนที่เรื อไฟเบอร์กลาส เนื่องจากแข็งแรงและเบากว่า ซึ่งหมายถึงต้นทุนเชื้อเพลิง
ที่ต่าลงและมีอายุใช้งานนานกว่า 30 ปี โดยไม่ตอ้ ง re-Coating เพื่อลดปั ญหาการอมน้ า โดยได้ร่วมมือกับ สวทช. วิจยั และพัฒนา
ให้มีประสิ ทธิ ภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้น ต่อมาได้นาสิ่ งที่ วิจยั และพัฒนากับเรื อมาต่อยอดผลิตรถโดยสารอะลูมิเนี ยม ซึ่ งขึ้นรู ป
เสริ มความแข็งแรงของโครงสร้างตามจุดเสี่ ยงต่าง ๆ ทาให้มีความปลอดภัยสูงและอายุการใช้งานยาวนาน
นับว่าเป็ นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมไทยที่เป็ นยานพาหนะสมัยใหม่โดยนาเรื่ องความเป็ นมาตรฐานสากลและความปลอดภัย
มาเป็ นที่หนึ่งพร้อมเป็ นผูน้ าด้านการพัฒนาคมนาคมและคุณภาพการท่องเที่ยว
นอกจากนี้ ได้ลงนามในบันทึ กข้อตกลง (“MOU”) เมื่ อวันที่ 25 มิ ถุนายน 2563 ร่ วมกับ 1.กรมเจ้าท่ า 2. สานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ 3. บริ ษทั บ้านปู เน็กซ์ จากัด โดยมีกาหนดระยะเวลาความร่ วมมือ 3 ปี
จนถึ ง มิ ถุนายน 2566 ในการร่ วมมื อด้านการพัฒ นาการออกแบบ การผลิต และมาตรฐานสาหรับเรื อไฟฟ้ า ระบบอัดประจุ
แบตเตอรี่ และชิ้นส่ วนที่ เกี่ ยวเนื่ อง ที่ มีคุณภาพและปลอดภัย โดยการร่ วมมือเป็ น ในครั้งนี้ จะเป็ นการพัฒนามาตรฐานและ
ก่อให้เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับเรื อไฟฟ้า รวมถึงข้อกาหนดหรื อกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการจดทะเบียนใช้เรื อไฟฟ้าที่ มี
ความปลอดภัยในประเทศ ซึ่ งจะผลักดันให้เกิ ดการผลิตเรื อไฟฟ้ าและอุปกรณ์ ที่เกี่ ยวข้องขึ้นภายในประเทศเพื่อให้สามารถ
นาไปใช้งานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการใช้งานเชิงพาณิ ชย์ต่อไปได้ และส่งเสริ มการการเติบโตของอุตสาหกรรมการ
ส่งออกเรื อไฟฟ้าของประเทศไทยอย่างยัง่ ยืน
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
2. รถโดยสารขนาดเล็ก – สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ มีมินิบสั นวัตกรรมใหม่ Aluminum Bus ภายใต้แบรนด์ “สกุลฎ์ซีบสั ” (Sakun C)
ซึ่ งรถมิ นิบัสอะลูมิเนี ยมสัญชาติ ไทย หนึ่ งเดี ยวในประเทศที่ ใช้เทคโนโลยี่สมัยใหม่ในการผลิตตัวถังแบบปั๊ มรู ปทั้งคันตาม
มาตรฐานการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ทนั สมัย เพื่อลดรอยต่อเพิ่มความปลอดภัยให้กบั ผูโ้ ดยสาร โดยรายละเอียดของ
Light Weight Aluminum Bus ซึ่ งจะมาทดแทนรถตู ้ ผลิตด้วยโครงสร้างตัวถังอะลูมิเนี ยมน้ าหนักเบาทาให้ประหยัดน้ ามัน ทั้ง
แข็งแรง ทนทาน มีความปลอดภัยสูง ไม่เป็ นสนิ ม และไม่ผุ โดยหลังคาไร้รอยต่อ น้ าไม่รั่วซึ ม พื้นห้องผูโ้ ดยสารจะเป็ นชนิดไม่
ลามไฟ และด้วยเทคโนโลยี่สมัยใหม่ในการผลิตตัวถังแบบปั๊ มขึ้นรู ปทั้งคัน รวมถึงใช้หุ่นยนต์เชื่ อมประกอบแบบสากล และ
ควบคุมการผลิตโดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้วยเทคโนโลยีช่ ้ นั สูง ที่มีประสบการณ์ยาวนาน ทาให้เชื่อมัน่ ในเรื่ องของมาตรฐานและคุณภาพ
สาหรับรถโดยสารขนาดเล็กเครื่ องยนต์ดีเซล 19+1 ที่นงั่ ตามมาตรฐาน ม.2 จ. กรมขนส่งทางบก โครงสร้างและตัวถัง
อะลูมิเนี ยมน้ าหนักเบา < 3,200 Kg.จะไม่เป็ นสนิ ม อายุการใช้งานยาวนาน และใช้ได้ทุกพื้นที่ ใกล้ทะเล ช่วงล่างระบบเบรก
ตัวถังถูกออกแบบให้เหมาะสมและปลอดภัยที่ สุดสาหรับการโดยสารพร้อมระบบ GPS / กล้องด้านใน-นอก / ระบบตรวจจับ
รถ-รถและ พฤติกรรมผูข้ บั ขี่
ทั้งยังเตรี ยมจะพัฒนาเพิ่มทั้งรถบัสดี เซล รถบัสอี วี (โดยใช้ E-Body, E-Platform) ที่ จะช่วยให้ผูป้ ระกอบการไทยที่
ต้องการพัฒนารถไฟฟ้า สามารถนาไปใช้พฒั นาและต่อยอดได้รวดเร็ วยิง่ ขึ้น พร้อมนี้ได้ร่วมกับ สวทช. พัฒนายานยนต์สมัยใหม่
เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจไทยและการพัฒนาองค์ความรู ้อย่างยัง่ ยืน
นอกจากนี้ ยงั ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นผูผ้ ลิตตัวถังรถโดยสารตามรุ่ นที่ได้ตกลงกันแต่เพียงผูเ้ ดี ยวเพื่อจาหน่ ายเป็ นรถ
โดยสารขนาดเล็กให้แก่ลูกค้าในประเทศที่มีความสนใจสัง่ ซื้อ โดยได้ลงนามทาสัญญาความร่ วมมือผลิตและจาหน่ายรถโดยสาร
ขนาดเล็กไม่เกิน 20 ที่นงั่ กับ บริ ษทั ฮีโน่มอเตอร์ สเซลส์ (ประเทศไทย) ไปเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ รถยนต์เพื่อการ
พาณิ ชย์ ของ ฮีโน่ ดังกล่าวนั้น มีส่วนร่ วมในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยทุกภาคส่ วนมาเป็ นระยะเวลา
ยาวนานกว่า 56 ปี
และยังได้ร่วมกันกับ บริ ษทั ปตท จากัด (มหาชน) ในการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยได้ลง
นามบัน ทึ กความเข้าใจในการพัฒ นาธุ รกิ จเกี่ ยวกับ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ า เช่ น รถเที่ ยวการพาณิ ชย์, รถไฟ, รถเกี่ ยว
การเกษตร และร่ วมกันศึกษาโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า, โรงงานประกอบยานยนต์ไฟฟ้า และโรงงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงงานประกอบแบตเตอรี่ เป็ นต้น โดยได้ลงนามไปเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 โดยมีกาหนดระยะเวลา
3 ปี จนถึง มิถุนายน 2565.
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ภาพเรื ออลูมิเนียม และ รถโดยสารขนาดเล็ก

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :

37

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
 งานทีย่ งั ไม่ ได้ ส่งมอบ

กลุ่มธุรกิจออกแบบและจัดจาหน่ ายยานพาหนะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั สกุลฎ์ซี มีงานที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ โดยแบ่งเป็ นรถโดยสาร จานวน 17 คัน มูลค่า
รวมทั้งสิ้น 37.95 ล้านบาท และเรื อโดยสาร จานวน 2 ลา โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลักษณะผลิตภัณฑ์
Minibus 7M Diesel
เรื อ EV
เรื อดับเพลิง

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

กลุ่มลูกค้ า
บริ ษทั เอกชน
บริ ษทั เอกชน
บริ ษทั เอกชน

สถานะ

จานวน

วันทีค่ าดว่ าจะส่ งมอบ

17
1
1

Q2/2565
Q2/2565
Q2/2565

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

รับรองความถูกต้อง :
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)


ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ

สิ นทรัพย์ถาวรหลักของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย
รายละเอียดทรัพย์ สิน
1. ทีด่ นิ และส่ วนปรับปรุงทีด่ นิ
1.1 ทีด่ นิ
โฉนดเลขที่ 2993 ที่ต้งั ซ.ฟอกหนัง กม.30
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 3040 ที่ต้งั ซ.ฟอกหนัง กม.30
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 5051 ที่ต้งั ซ.ฟอกหนัง กม.30
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 5052 ที่ต้งั ซ.ฟอกหนัง กม.30
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 6179 ที่ต้งั ซ.ฟอกหนัง กม.30
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 7464 ที่ต้งั ซ.ฟอกหนัง กม.30
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 264294 ที่ต้งั ซ.ฟอกหนัง
กม.30 อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 15443 ที่ต้ งั โรงงานฟอกหนัง
ก.ม.30 (หอพัก) อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ขนาด
(ไร่ -งาน-วา)

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี (ล้ านบาท)
31 ธ.ค. 2563
31 ธ.ค. 2564

ลักษณะกรรมสิทธิ์

0-1-00

1.70

1.70

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

0-1-00

1.70

1.70

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

0-1-00

1.70

1.70

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

0-1-00

1.70

1.70

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

0-0-72

1.22

1.22

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

1-0-10

6.97

6.97

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

0-3-09

5.25

5.25

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

0-0-74

1.63

1.63

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

รับรองความถูกต้อง :

39

ภาระผูกพัน

ถูกจานองเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับสถาบันการเงิน
วงเงินเท่ากับ 40 ล้านบาท LH BANK

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
รายละเอียดทรัพย์ สิน
โฉนดเลขที่ 7465 ที่ต้งั ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 7468 ที่ต้งั ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ

ขนาด
(ไร่ -งาน-วา)
3-1-42

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี (ล้ านบาท)
31 ธ.ค. 2563
31 ธ.ค. 2564
17.45
17.45

ลักษณะกรรมสิทธิ์
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

1-1-15

6.70

6.70

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

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

1-1-04

9.07

9.07

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

โฉนดเลขที่ 106927 ที่ต้งั เมืองใหม่
แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

0-0-84.4

2.45

2.45

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

โฉนดเลขที่ 106929 ที่ต้งั เมืองใหม่
แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

0-0-54.7

1.59

1.59

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

โฉนดเลขที่ 106930 ที่ต้งั เมืองใหม่
แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

0-0-50.0

1.45

1.45

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

โฉนดเลขที่ 106931 ที่ต้งั เมืองใหม่
แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

0-0-80.0

2.32

2.32

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

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

0-0-83

1.49

1.49

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

โฉนดเลขที่ 96205 ที่ต้ งั หมูบ่ า้ นร่ มเย็น
บางปิ้ ง สมุทรปราการ

0-0-16

1.30

1.30

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :

ภาระผูกพัน

40

ถูกจานองเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับสถาบันการเงิน
วงเงินเท่ากับ 100 ล้านบาท LH BANK

ถูกจานองเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับสถาบันการเงิน
วงเงินเท่ากับ 52 ล้านบาท LH BANK

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
รายละเอียดทรัพย์ สิน
โฉนดเลขที่ 7125 ที่ต้งั ซ.ฟอกหนัง กม.30
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 7126 ที่ต้งั ซ.ฟอกหนัง กม.30
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 7455 ที่ต้งั ซ.ฟอกหนัง กม.30
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 7457 ที่ต้งั ซ.ฟอกหนัง กม.30
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 7458 ที่ต้งั ซ.ฟอกหนัง กม.30
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 7459 ที่ต้งั ซ.ฟอกหนัง กม.30
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 7461 ที่ต้งั ซ.ฟอกหนัง กม.30
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 7462 ที่ต้งั ซ.ฟอกหนัง กม.30
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 7463 ที่ต้งั ซ.ฟอกหนัง กม.30
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 4556 ที่ต้งั โรงงานแพรกษา
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 82093 ที่ต้ งั โรงงานแพรกษา
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ขนาด
(ไร่ -งาน-วา)
2-0-13

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี (ล้ านบาท)
31 ธ.ค. 2563
31 ธ.ค. 2564
13.82
13.82

ลักษณะกรรมสิทธิ์
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

1-2-07

10.32

10.32

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

7-2-23

51.39

51.39

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

2-0-35

14.20

14.20

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

2-0-19

13.92

13.92

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

2-0-34

14.18

14.18

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

1-0-30

7.31

7.31

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

2-0-60

14.62

14.62

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

2-0-00

13.60

13.60

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

9-2-83

69.89

69.89

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

9-0-37

65.47

65.47

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

รับรองความถูกต้อง :

ภาระผูกพัน

41

ถูกจานองเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับสถาบันการเงิน
วงเงินเท่ากับ 203.24 ล้านบาท KTB

ถูกจานองเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับสถาบันการเงิน
วงเงินเท่ากับ 108 ล้านบาท BBL

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
รายละเอียดทรัพย์ สิน
โฉนดเลขที่ 15931 ที่ต้ งั โรงงานแพรกษา
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 81825 ที่ต้ งั โรงงานแพรกษา
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 77725 ที่ต้ งั โรงงานแพรกษา
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 82094 ที่ต้ งั โรงงานแพรกษา
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 95255 ที่ต้ งั โรงงานแพรกษา
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 81792 ที่ต้ งั ถนนสุขมุ วิท
กม.34 อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 264431 ที่ต้งั ถนนสุขมุ วิท
กม.34 อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 124964 ที่ต้งั อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 5180 ที่ต้งั ต.ศาลาลาดวน
อ.เมือง จ.สระแก้ว
โฉนดเลขที่ 5185 ที่ต้งั ต.ศาลาลาดวน
อ.เมือง จ.สระแก้ว
โฉนดเลขที่ 5186 ที่ต้งั ต.ศาลาลาดวน
อ.เมือง จ.สระแก้ว

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ขนาด
(ไร่ -งาน-วา)
4-0-46

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี (ล้ านบาท)
31 ธ.ค. 2563
31 ธ.ค. 2564
29.63
29.63

ลักษณะกรรมสิทธิ์
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

4-0-76

30.17

30.17

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

0-1-04

1.87

1.87

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

7-0-00

50.40

50.40

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

5-0-00

36.00

36.00

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

16-0-4

88.37

88.37

บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ (PALA)

2-2-51.3

16.82

16.82

บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ (PALA)

0-0-24.8

4.96

54-0-66

41.17

41.17

บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ (GP2)

02-02-63

2.39

2.39

บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ (GP2)

16-1-15

6.77

6.77

บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ (GP2)

รับรองความถูกต้อง :

4.96 บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ (CWTG)

42

ภาระผูกพัน
ถูกจานองเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับสถาบันการเงิน
วงเงินเท่ากับ 66 ล้านบาท
ถูกจานองเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับสถาบันการเงิน
วงเงินเท่ากับ 100 ล้านบาท KTB
ถูกจานองเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับสถาบันการเงิน
วงเงินเท่ากับ 100 ล้านบาท LH BANK
สารองเพื่อเป็ นหลักประกันขอวงเงินสิ นเชื่อในอนาคต
สารองเพื่อเป็ นหลักประกันขอวงเงินสิ นเชื่อในอนาคต
ใช้เป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับสถาบันการเงิน วงเงิน
เท่ากับ 100 ล้านบาทให้ CWT LH BANK
ไม่ติดค้ าประกัน
สารองเพื่อเป็ นหลักประกันขอวงเงินสิ นเชื่อในอนาคต

ถูกจานองเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับสถาบันการเงิน
วงเงินเท่ากับ 1,027.15 ล้านบาท

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
รายละเอียดทรัพย์ สิน
โฉนดเลขที่ 79612 ที่ต้ งั ต.บ้านมะเกลือ
อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ขนาด
(ไร่ -งาน-วา)
15-1-61

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี (ล้ านบาท)
31 ธ.ค. 2563
31 ธ.ค. 2564
3.08
3.08

ลักษณะกรรมสิทธิ์
บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ (GP1)

ภาระผูกพัน
เพื่อเป็ นหลักประกันขอวงเงินสิ นเชื่อในอนาคต

30.00

30.00

บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ (BSF3)

ถูกจานองเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับสถาบันการเงิน
วงเงินเท่ากับ 200 ล้านบาท

15.52

14.885

บริ ษทั ย่อยเช่าจากเทศบาลนคร
นครสวรรค์

บริ ษทั ย่อยเช่ามีภาระหนี้สินสาหรับสัญญาเช่ากับเทศบาล
ปี ที่ 1-3 จานวน 1.00 ล้านบาทต่อปี และปรับค่าเช่า
เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 10 ต่อปี ในทุกๆ 3 ปี

64.92

60.23

บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ (GP2)

20.00

19.40

บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ (BSF3)

ถูกจานองรวมกับที่ดินเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับ
สถาบันการเงิน วงเงินเท่ากับ 1,027.15 ล้านบาท
ถูกจานองรวมกับที่ดินเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับ
สถาบันการเงิน วงเงินเท่ากับ 200 ล้านบาท

รวมทีด่ นิ และส่ วนปรับปรุงทีด่ นิ

796.48

790.30

2. อาคารและส่ วนปรับปรุงอาคาร

83.01

83.93

โฉนดเลขที่ 156555 ที่ต้งั ต.บางกระเจ้า
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

153-2-55.50

1.2 ทีด่ นิ ภายใต้ สัญญาเช่ า
โฉนดเลขที่ 127929 ที่ต้งั ต.บ้านมะเกลือ อ.
เมือง จ.นครสวรรค์
1.3 ส่ วนปรับปรุงทีด่ นิ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

ถูกจานองรวมกับที่ดินเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับ
สถาบันการเงิน วงเงินเท่ากับ 569.24 ล้านบาท

0.17

- บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ (SKC)

-

1.15

0.92 บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ (PALA)

-

7.57

7.09 บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ (CWTG)

-
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
รายละเอียดทรัพย์ สิน

ขนาด
(ไร่ -งาน-วา)

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี (ล้ านบาท)
31 ธ.ค. 2563
31 ธ.ค. 2564
111.58
111.51

ลักษณะกรรมสิทธิ์
บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ (GP2)

48.30

46.62

รวมอาคารและส่ วนปรับปรุงอาคาร

251.78

248.68

3. เครื่ องจักร

256.60

256.87

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

86.53
610.86

440.15
583.42

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

159.54

151.35

บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ (BSF3)

1,113.53

1,424.25

18.07
11.51
42.95
390.31

13.93
10.18
38.06
10.14

2,624.63

2,535.56

รวมเครื่ องจักร
4. อุปกรณ์ สานักงาน
5. เครื่ องตกแต่ งสานักงาน
6. ยานพาหนะ
7. งานระหว่ างก่อสร้ าง
รวมทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :

บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ (BSF3)

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ
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ภาระผูกพัน
ถูกจานองรวมกับที่ดินเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับ
สถาบันการเงิน วงเงินเท่ากับ 1,027.15 ล้านบาท
ถูกจานองรวมกับที่ดินเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับ
สถาบันการเงิน วงเงินเท่ากับ 200 ล้านบาท
ถูกค้ าประกันกับสถาบันการเงิน วงเงินเท่ากับ 102.47
ล้านบาท
ถูกจานองรวมกับที่ดินเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับ
สถาบันการเงิน วงเงินเท่ากับ 646.69ล้านบาท
ถูกจานองรวมกับที่ดินเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับ
สถาบันการเงิน วงเงินเท่ากับ 200 ล้านบาท
ติดภาระผูกพันจานวน 19.75 ล้านบาท
ถูกค้ าประกันกับสถาบันการเงิน วงเงินเท่ากับ
75.82 ล้านบาท

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
 1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
ณ วันที่ 31 ธ.ค.2564 บริ ษทั ถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อยทั้งหมด 4 บริ ษทั , บริ ษทั ร่ วม 1 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยทางอ้อม 6 บริ ษทั
โดยแบ่งการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั เป็ น 3 กลุ่มธุรกิจได้แก่
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์หนัง ได้แก่ ฟอกหนัง , หนังและชิ้นส่วนหนังเบาะรถยนต์, ของเล่นสุนขั และเฟอร์นิเจอร์
2. กลุ่มพลังงาน ได้แก่ ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
3. กลุ่มออกแบบและจัดจาหน่ายยานพาหนะ ซึ่ งประกอบกิจการออกแบบและจัดจาหน่ายเรื อและรถโดยสารขนาดเล็ก
ที่ผลิตด้วยอลูมิเนียม
ทั้งนี้ เมื่อ 16 ธันวาคม 2562 ที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้มีมติอนุ มตั ิการปรับโครงสร้างกิจการ โดยการโอนกิจการบางส่ วน
(Partial Business Transfer :PBT) โดยคาดว่าจะเริ่ มและดาเนินการเสร็ จสิ้นภายในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565
1.3.1 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

(
ั ั นา แ น นอร กรุ
บมจ ย

100%
2 บริ ั ย่ อย
บจก พลา รัพย
"PALA"

100%

25%
12. บริ ั ร่ ม
NHK SPRING
(COMBODIA) "CNHK"

บริ ั ย่ อย (Holding
Company)
บจก ัย ั นา กรน "CWTG"

100%

100%

4 บจก

(CWT

50.01%
13. บริ ั ย่ อย
บจก กุล
อิน
น ัน "SKC"

100%
14. บริ ั ย่ อย
บจก ัย ั นา แ น นอร
"CWTT"

ัย ั นา กรน แมน นจ มน

5 บจก กรน พา อร

80%

6 บจก

100%

7 บจก กรน พา อร

60%

8 บจก บล

"GP2"

ัย ั นา อกพอรต "CWTX"

"GP1"

กลุม
่ ธุรกิจผลิตหนัง 1, 2 ,12 ,14
กลุม
่ ธุรกิจพลังงาน 3-11

ลาร ารม

"BSF3"

5%

9 บจก แอด าน

9%

10 บจก รัก บาน รา "RBR"

100%

11 บจก กรน พา อร

กลุม
่ ธุรกิจออกแบบ 13
และ จัดจาหน่ายยานพาหนะ

พา อร อน อร ัน

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน

"GP4
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(
ั ั นา แ น นอร กรุ
บมจ ย
Holding Company

100%
2 บริ ั ย่ อย
บจก พลา รัพย
"PALA"

100%

25%
12. บริ ั ร่ ม
NHK SPRING
(COMBODIA) "CNHK"

บริ ั ย่ อย (Holding
Company)
บจก ัย ั นา กรน "CWTG"

100%

100%

80%

4 บจก

50.01%
13. บริ ั ย่ อย
บจก กุล
อิน
น ัน "SKC"

100%
14.บริ ั ย่ อย
บจก ัย ั นา แ น นอร
"CWTT"

ัย ั นา กรน แมน นจ มน "CWTGM"

5 บจก กรน พา อร

6 บจก

(CWT

"GP2"

ัย ั นา อกพอรต "CWTX"

100%

7 บจก กรน พา อร

60%

8 บจก บล

"GP1"

Holding Company
กลุม
่ ธุรกิจผลิตหนัง 1, 2 ,12 ,14
กลุม
่ ธุรกิจพลังงาน 3-11

ลาร ารม

"BSF3"

5%

9 บจก แอด าน

9%

10 บจก รัก บาน รา "RBR"

100%

พา อร

11 บจก กรน พา อร

กลุม
่ ธุรกิจออกแบบ 13
และ จัดจาหน่ายยานพาหนะ

อน อร ัน "APCON"

"GP4"

ปัจจุบันโครงสร้ างบริษัท ณ. 31 ธันวาคม 2564 บริษัทถื อหุ้นในบริษัทย่ อยทั้งหมด 4 บริษัท, บริษัทร่ วม 1 บริษัท และ
บริษัทย่ อยทางอ้ อม 6 บริษัท
การปรับโครงสร้ างกิจการ
ภายใต้แผนการปรั บโครงสร้ างกิ จการของบริ ษ ัทฯ บริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการโอนกิ จการบางส่ วนของบริ ษทั (Partial
Business Transfer: PBT) ซึ่ งได้แ ก่ ธุ ร กิ จ ฟอกหนั ง สั ต ว์ โดยกิ จ การผลิ ต และจ าหน่ า ยซึ่ งมี ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ 4 ประเภท ได้แ ก่
1) ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ฟอก 2) ผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลี้ยง 3) ผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ หนัง 4) ผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิ้นส่ วน
หนังสาหรับรถยนต์ รวมถึงทรัพย์สินและหนี้ สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ในการประกอบธุ รกิจดังกล่าว สัญญา ใบอนุญาต
และบัตรส่ งเสริ มการลงทุนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าวทั้งหมด ให้แก่บริ ษทั ย่อยที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่
เพื่อรับโอนกิจการดังกล่าว (“บริษัทย่ อย”) โดยบริ ษทั ฯ จะถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100 ในบริ ษทั ย่อย (“การโอนกิจการ”)
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะทาการโอนกิจการบางส่วนตามหลักเกณฑ์ของพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามประมวลกฎหมายรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรั ษฎากร (ฉบับที่ 516) พ.ศ. 2554 และประกาศอธิ บดี กรมสรรพากร เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กนั ของบริ ษทั มหาชนจากัด หรื อบริ ษทั จากัด เพื่อยกเว้นรัษฎากร รวมทั้งประกาศอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับเรื่ องดังกล่าว (รวมเรี ยกว่า “หลักเกณฑ์ PBT”)
การโอนกิ จการบางส่ วนให้ แก่ บ ริ ษ ัท ย่อ ยดังกล่ าวเป็ นการปรั บ โครงสร้ างการด าเนิ น ธุ ร กิ จของบริ ษ ัท ฯ จึ งไม่ มี
ผลกระทบที่ มีนยั สาคัญต่อทรัพย์สินรวมของกลุ่มบริ ษทั แต่อย่างใด และรายการดังกล่าวไม่ถือเป็ นการจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มา
หรื อจาหน่ ายไปซึ่ งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิ งหาคม (และที่ แก้ไขเพิ่มเติ ม) และประกาศคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิ บตั ิการของบริ ษทั จดทะเบี ยนในการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งทรัพย์สิน พ.ศ.
2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และไม่เป็ นรายการที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามเกณฑ์การทารายการที่เกี่ยวโยงกันตาม

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่ เกี่ ยวโยง ลงวันที่ 31 สิ งหาคม 2551
(และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการ
ของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที่ เกี่ ยวโยงกัน พ.ศ.2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิ กายน 2546 (และที่ แก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ดี การ
โอนกิ จการบางส่ วนดังกล่าว ถือเป็ นการโอนธุรกิ จบางส่ วนที่ สาคัญของบริ ษทั ฯ ตามหลักเกณฑ์ของมาตรา 107 (2) (ก) แห่ ง
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่ งจะต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นด้วยคะแนน
เสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
มูลค่าการโอนกิ จการดังกล่าวจะตี ราคาตามมูลค่าบัญชี (Book Value) หรื อราคาตามวิธีการปรับปรุ งมูลค่าทางบัญชี
(Adjusted Book Value) หรื อราคายุติธรรมของทรัพย์สิน (Fair Value) แล้วแต่ประเภทของทรัพย์สินและหนี้ สินของกิ จการที่
โอน ณ วันโอนกิจการเพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ PBT ซึ่ งมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ทรัพย์สินทั้งหมดของกิจการที่จะโอนหักด้วย
หนี้ สินทั้งหมดของกิจการที่จะโอน) ที่จะโอนทั้งหมดคาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 445 ล้านบาท เทียบเคียงจากงบแสดงฐานะทาง
การเงิ นของบริ ษทั ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 (อย่างไรก็ดี มูลค่าการโอนกิ จการที่ แท้จริ งจะขึ้นอยู่กับช่ วงเวลาที่ ทาการโอน
กิ จการดังกล่าว) ในการนี้ เพื่ อ ให้การโอนกิ จการบางส่ วนเป็ นไปตามประกาศ หลักเกณฑ์ PBT บริ ษ ัท ย่อ ยจะต้องมี มูล ค่ า
ทรัพย์สินสุทธิมากกว่าทรัพย์สินและหนี้สินที่จะรับโอนมาจากบริ ษทั ณ วันโอนกิจการ ดังนั้น บริ ษทั ย่อยจะเพิ่มทุนจดทะเบียน
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ PBT โดยบริ ษทั ฯ จะจองซื้อหุน้ สามัญเพื่อเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งจานวน
ประมาณการใช้ค่ าใช้จ่ายอัน เกี่ ย วกับ การโอนกิ จ การดัง กล่ าวข้างต้น ได้แ ก่ ค่ าที่ ป รึ ก ษากฎหมายและภาษี อ ากร
ค่าธรรมเนี ยม การจดทะเบี ยนต่าง ๆ กับหน่ วยงานราชการที่ เกี่ ยวข้อง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่ เกี่ ยวข้องกับการดาเนิ นการ โอน
กิจการบางส่วน เป็ นต้น เป็ นเงินประมาณ 5 ล้านบาท
ทั้งนี้ การโอนกิจการบางส่วนคาดว่าจะเริ่ มและดาเนินการเสร็ จสิ้นภายในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 โดยเริ่ มนับแต่วนั
โอนกิจการ บริ ษทั ฯ จะหยุดดาเนิ นกิจการที่เกี่ยวข้องกับสายงานการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ฟอกหนังสัตว์ท้ งั หมด และให้
บริ ษทั ย่อยเป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจดังกล่าวต่อไป โดยบริ ษทั จะเปลี่ยนลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษทั เป็ นบริ ษทั โฮลดิ้งซึ่ ง
ดาเนิ นธุ รกิ จด้านการลงทุน (Holding Company) และบริ ษทั จะลงทุน ผ่านบริ ษทั ย่อยและ/หรื อ บริ ษทั ร่ วมต่าง ๆ รวมถึ งการ
ประกอบ และ/หรื อ ลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ที่มีศกั ยภาพในการสร้างรายได้และกาไรเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ผถู ้ ือหุ ้นต่อไป โดยมี
บริ ษัท ที่ จัด ตั้ง ใหม่ เป็ นบริ ษัท แกน โดยบริ ษ ั ท จะปฏิ บั ติ ต ามเกณฑ์ บ ริ ษ ัท โฮลดิ้ ง (Holding Company) ของส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย ทั้งนี้ ภายหลังการโอนกิ จการ
ดังกล่าวบริ ษทั จะยังคงสถานะเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้ อมูลของบริษัทย่ อยทีจ่ ดั ตั้งขึน้ เพื่อรับโอนกิจการบางส่ วน
ทุนจดทะเบียนเริ่ มต้น 1 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ 10,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ ้นละ 100 บาท
ทุนจดทะเบียน:
นอกจากนี้ เพื่อให้การโอนกิจการบางส่ วนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ PBT บริ ษทั ย่อยจะต้องมีมูลค่า
ทรัพย์สินสุ ทธิ มากกว่าทรัพย์สินและหนี้ สินที่จะรับโอนมาจากบริ ษทั ฯ ณ วันโอนกิจการ ดังนั้น
บริ ษทั ย่อยจะเพิ่มทุนจะทะเบี ยนเพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ PBT โดยบริ ษทั ฯ จะจองซื้ อหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งจานวน
บริ ษทั ฯ จะถื อหุ ้นในบริ ษทั ย่อย ในสัดส่ วนร้อ ยละ 100 และเพื่ อให้เป็ นไปตามกฎหมายเรื่ อ ง
ผู้ถือหุ้น:
จ านวนผู ้ถื อ หุ ้ น ผู ้บ ริ ห ารของบริ ษ ัท ฯ อี ก 2 ท่ า น ได้แ ก่ ชื่ อ นายวี ร ะพล ไชยธี รั ต ต์ และ
ดร.ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์ ท่านละ 1 หุน้
ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ 4 ประเภท ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ฟอก 2) ผลิตภัณฑ์ของเล่น
วัตถุประสงค์ :
สัตว์เลี้ยง 3) ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์หนัง 4) ผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิ้นส่วนหนังสาหรับรถยนต์
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หลักการและเหตุผลในการปรับโครงสร้ างกิจการ
การปรับโครงสร้างกิจการในครั้งนี้ เพื่อให้บรรลุตามแผนกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ ในการบริ หารการดาเนิ นธุ รกิ จแต่ละ
ประเภทให้ชัดเจนและเพื่ อ สร้ างธุ รกิ จที่ ยงั่ ยืน และเติ บ โตอย่างต่ อเนื่ อง และเพิ่ มโอกาสในการขยายธุ รกิ จ รวมทั้งเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพในการดาเนินกิจการ และการบริ หารงานของกลุ่มบริ ษทั โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้
- เพื่อโอกาสในการขยายธุรกิจและโอกาสในการหาผูร้ ่ วมทุนหรื อพันธมิตรทางธุรกิจ
การปรับโครงสร้างกิจการจะทาให้บริ ษทั มีความคล่องตัวและมีความยืดหยุน่ เพิ่มขึ้นในการลงทุนดาเนิ นธุรกิจใหม่ ซึ่ ง
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์หลักของบริ ษทั ฯ และช่วยเพิ่มโอกาสในการหาผูร้ ่ วมทุนหรื อพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ ไม่วา่ จะเป็ น
บุคคล นิ ติบุคคล หรื อสถาบันการเงิน ที่มีความสนใจหรื อความชานาญเฉพาะธุรกิจนั้น ๆ โดยที่ไม่ตอ้ งร่ วมลงทุน หรื อรับความ
เสี่ ยงในธุรกิจอื่น ๆ ของกลุ่มบริ ษทั ซึ่งจะช่วยเพิม่ ความน่าสนใจในการลงทุน รวมถึงความสามารถในการแข่งขันของบริ ษทั และ
เพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในระยะยาว
- เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการดาเนินกิจการและการบริ หารงานองค์กรให้เหมาะสม
การปรับโครงสร้างกิจการจะช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินกิจการและการบริ หารงานองค์กรของกลุ่มบริ ษทั ให้
มีความยืดหยุน่ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของธุรกิจ และเป็ นการแบ่งแยกความเสี่ ยงในการประกอบธุรกิจออก
จากกัน ส่งผลให้การบริ หารงานองค์กรเกิดความคล่องตัวมากยิง่ ขึ้น
ขั้นตอนในการปรับโครงสร้ างกิจการ สรุปได้ ดงั นี้
- บริ ษทั ฯ จะจัดประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เพื่ออนุ มตั ิแผนการปรับโครงสร้าง
กิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) และการดาเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้าง
กิจการ และที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการปรับโครงสร้างโดยการโอนกิจการบางส่วนแล้ว
- ภายหลังได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นแล้ว บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อยเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 โดยบริ ษทั ย่อย
ดังกล่าวชื่อ บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี จากัด “CWTT” เพื่อรับโอนกิจการบางส่วนตามรายละเอียดข้างต้นแล้วเช่นกัน
- ในวันรับโอนกิ จการบางส่ วนบริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการโอนกิ จการของบริ ษทั ฯ ในส่ วนของธุ รกิ จผลิ ตและจาหน่ าย
ผลิ ต ภัณ ฑ์ 4 ประเภท ได้แ ก่ 1) ผลิ ต ภัณ ฑ์ ห นัง สั ต ว์ฟ อก 2) ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องเล่ น สั ต ว์เลี้ ย ง 3) ผลิ ต ภัณ ฑ์ เฟอร์ นิ เจอร์ ห นั ง
4) ผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิ้นส่วนหนังสาหรับรถยนต์ ซึ่งรวมถึงสัญญา ทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจดังกล่าว ใบอนุญาตและบัตรส่งเสริ มการลงทุน รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าวทั้งหมด ในราคาตาม
มู ล ค่ า บัญ ชี (Book Value) หรื อ ราคาตามวิ ธี ก ารปรั บ ปรุ ง มู ล ค่ า ทางบัญ ชี (Adjusted Book Value) หรื อ ราคายุติ ธ รรมของ
ทรัพย์สิน (Fair Value) แล้วแต่ประเภทของทรัพย์สินและหนี้ สินตามที่ได้หารื อกับหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ PBT ซึ่งคาดว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ทรัพย์สินทั้งหมดของกิจการที่จะโอนหักด้วยหนี้สินทั้งหมดของกิจการที่จะ
โอน) ที่จะทาการโอนมีมูลค่าประมาณ 445 ล้านบาท และจะดาเนิ นการเพิ่มทุนจดทะเบี ยนบริ ษทั ย่อยให้ไม่น้อยกว่าทรัพย์สิน
สุทธิ ที่จะรับโอนในวันที่รับโอนกิจการบางส่ วนเพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ PBT ทั้งนี้ บริ ษทั อาจยื่นขอยกเว้นภาษีที่เกี่ยวกับ
การโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่โอน เพิ่มเติมภายใต้หลักเกณฑ์ PBT
นอกจากนี้ เพื่อให้การปรับโครงสร้างกิจการของกลุ่มบริ ษทั เป็ นไปด้วยความสะดวกเรี ยบร้อย ที่ประชุมคณะกรรมการ
เห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น พิ จารณาอนุ มตั ิ การให้อานาจคณะกรรมการบริ ห ารของบริ ษ ัท ฯ และ /หรื อ บุ คคลที่
คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ฯ มอบหมายเป็ นผูม้ ีอานาจในการดาเนินการดังต่อไปนี้
1)
ดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรื อจาเป็ นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่ วนให้แก่
บริ ษทั ย่อยได้ทุกประการ ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการกาหนดหรื อเปลี่ยนแปลงวันโอนกิจการ การกาหนด
หรื อเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายกิจการบางส่วน การกาหนดหรื อเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ย่อยให้
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
สอดคล้องกับมูลค่ากิจการที่โอนเพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอน
กิจการบางส่ วนให้แก่กนั ของบริ ษทั มหาชนจากัด หรื อบริ ษทั จากัด เพื่อการยกเว้นรัษฎากร รวมถึงประกาศ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพากร
2)
พิจารณาทบทวน ปรับเปลี่ยนแผนการ และ/หรื อ ขั้นตอนการปรับโครงสร้างกิจการตามที่จาเป็ นและสมควร
เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะกระทบกับการดาเนิ นการปรับ
โครงสร้างกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อเพื่อให้การดาเนินการปรับโครงสร้างกิจการมีความคล่องตัว
3)
จัด ท า เจรจา และ/หรื อ ลงนามสั ญ ญาโอนกิ จ การบางส่ ว น และ/หรื อ สั ญ ญาใด ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การ
ดาเนินการ ปรับโครงสร้างกิจการ ตลอดจนการจัดทาและลงนามในคาขอ และ/หรื อเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่ วน รวมทั้งการติดต่อ จัดทาคาขอ หรื อเอกสารใด ๆ
และการยื่นคาขอ และ/หรื อเอกสารดังกล่าวต่อหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง และดาเนิ นการอื่ นใดที่ จาเป็ น หรื อ
เกี่ยวเนื่องกับการปรับโครงสร้างกิจการเพื่อให้การปรับโครงสร้างกิจการสาเร็ จลุล่วง
4)
ดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ นหรื อเกี่ยวเนื่องกับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนเพื่อให้การ
ปรับโรงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนสาเร็ จลุล่วงภายใต้กรอบของกฎหมาย
ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างกิจการในส่ วนการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริ ษทั ย่อย คาดว่าจะเริ่ มและดาเนินการเสร็ จสิ้ น
ภายในปี 2563 แต่เนื่องจากในปี 2563 – 2564 บริ ษทั ยังเผชิญกับสถานการณ์แพร่ ระบาดเชื้อไวรัสCOVID-19 ส่งผลให้ปัจจัยต่าง ๆ
ในการดาเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป จึงชะลอโครงการดังกล่าวไว้ก่อน
การกากับดูแลกิจการและการบริหารงาน
การปรั บ โครงสร้ างกิ จการในครั้ งนี้ จะมี ก ารโอนย้ายทรั พ ย์สิ น และหนี้ สิ น ที่ เกี่ ยวข้องกับ ธุ รกิ จผลิ ต และจ าหน่ าย
ผลิตภัณฑ์หนังทั้งหมด ซึ่งรวมถึงผูบ้ ริ หารและพนักงานจากสายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมายังบริ ษทั ย่อย ดังนั้น ผูบ้ ริ หารหลักของ
บริ ษทั ย่อยจะยังคงเป็ นคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารชุดเดิมที่เคยบริ หารธุรกิจดังกล่าวในบริ ษทั
โดยบริ ษทั ฯ จะยังคงกากับดูแลและกาหนดนโยบายในการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ย่อยอีกชั้นหนึ่ ง ผ่านคณะกรรมการ
บริ ษทั ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นคณะกรรมการในบริ ษทั ย่อย โดยบุคคลที่จะเข้าไปเป็ นกรรมการของบริ ษทั ย่อยนั้นจะต้องเป็ น
บุ คคลซึ่ งที่ ประชุ มของคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติ เห็ นชอบและจะมี การกาหนดขอบเขตหน้าที่ และความรั บผิดชอบของ
กรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าไปบริ หารจัดการบริ ษทั ย่อยไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้บริ ษทั ฯ สามารถกากับดูแลการดาเนิ น
กิจการของบริ ษทั ย่อยได้อย่างเต็มที่
ผลกระทบของการปรับโครงสร้ างกิจการต่ อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่ อยทีจ่ ดั ตั้งขึน้ ใหม่
การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ฟอกหนังสัตว์ให้แก่บริ ษทั ย่อยในครั้งนี้ จะไม่
ส่ งผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ เนื่ องจากเป็ นการโอนกิ จการบางส่ วนให้กบั บริ ษทั ย่อยที่
บริ ษทั ฯถือหุน้ ทั้งหมด ดังนั้น ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานในงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ ภายหลังจากการปรับโครงสร้าง
จะไม่แตกต่างไปจากฐานะการเงินและผลการดาเนิ นการในงบการเงินรวมก่อนการปรับโครงสร้างกิจการ ยกเว้นแต่ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจากการโอนธุรกิจ เช่น ค่าภาษีอากรที่ เกี่ ยวข้อง และค่าธรรมเนี ยมต่าง ๆ เป็ นต้น การปรับโครงสร้างกิจการครั้งนี้ จึงไม่
ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ อย่างมีนยั สาคัญ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ผลกระทบของการปรับโครงสร้ างต่ อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ฟอกหนังสัตว์ให้แก่บริ ษทั ย่อยในครั้งนี้ ภาย
หลังการปรับโครงสร้างแล้วเสร็ จบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมดในบริ ษทั ย่อยที่ จดั ตั้งขึ้นใหม่เพื่อรับโอนกิ จการโดยที่ โครง
สร้างการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง การปรับโครงสร้างกิจการครั้งนี้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่ วกับการทารายการ
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่า การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์หนังให้แก่บริ ษทั
ย่อยในครั้ งนี้ เป็ นไปเพื่ อ แย่งแยกสายงานทางธุ รกิ จ ให้ มีค วามชัดเจน ซึ่ งจะช่ ว ยให้ การบริ ห ารความเสี่ ยงในแต่ ละธุ รกิ จ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่งขึ้ น เพื่ อ สร้ างธุ รกิ จ ที่ ยงั่ ยืน และเติ บ โตอย่างต่ อ เนื่ อ ง เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการด าเนิ น กิ จ การและการ
บริ หารงานรวมทั้งเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั รายการดังกล่าว
จึงมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นควรอนุมตั ิแผนการปรับโครงสร้างกิจการ โดยการโอนกิจการ
บางส่วนดังกล่าว
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรื อกรรมการของบริษัททีแ่ ตกต่ างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
-ไม่มี-

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน

รับรองความถูกต้อง :
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

รายละเอียดโครงสร้ าง บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
วันจดทะเบียน
ชื่อบริ ษทั
ประกอบธุรกิจ
รายชื่อผูถ้ ือหุน้
จานวนหุน้
สัดส่วน% ทุนจดทะเบียน (บาท)
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ณ. 31 ธ.ค.64
7/7/2537
(1) บมจ.ชัยวัฒนาแทนเนอรี่ กรุ๊ ป ผลิตและจาหน่ายหนัง
1. นายวีระพล ไชยธีรัตต์
132,349,086
21.00
756,123,753
"CWT"
สาเร็ จรู ป, หนังเบาะรถยนต์, 2. บริ ษทั ไชยดียงิ่ จากัด
108,828,452
17.27
1 บาท / หุน้
เฟอร์นิเจอร์ และของเล่น
3. นางจารุ ณี ชินวงศ์วรกุล
32,059,300
5.09
630,103,128
สุนขั
4. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
30,000,000
4.76
(ชาระครบแล้ว)
จ.สมุทรปราการ
5. บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
13,543,345
2.15
6. นายวิทยา นราธัศจรรย์
12,495,400
1.98
7. นายพฤทธิ์ นราธัศจรรย์
9,700,000
1.54
8. นายสาธิต รุ่ งเรื องฤทธิ์
8,210,000
1.30
9. นายณพพร วงศ์นภากาญจน์
4,800,000
0.76
10. นายธีรเสฎฐ์ มโนเกษมสันต์
4,250,000
0.67
11. ผูถ้ ือหุน้ รายอื่น ๆ
273,867,545
43.48
630,103,128
100
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ณ. 31 ธ.ค.64
1/7/2539
(2) บจ. พลาทรัพย์
ให้เช่าพื้นที่
1. บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป
7,999,993
100
80,000,000
" PALA " บริ ษทั ย่อย
จ.สมุทรปราการ
2. นายวีระพล ไชยธีรัตต์
1
10 บาท / หุน้
3. ดร.ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์
1
(ชาระครบแล้ว)
4. นางวานิพรรณ เกษมทองศรี
1
5. นายอนุพงศ์ สิ กขมาน
1
6. นางวนิดา สิ กขมาน
1
7. นางณฐวรรณ์ ไชยธีรัตต์
1
8. นางศิริภสั สร ไชยธีรัตต์
1
8,000,000
100

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :
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รายชื่อกรรมการ
1. นายวีระพล ไชยธีรัตต์
2. นางวนิดา สิ กขมาน
3. ดร.ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์
4. นายสุพจน์ ปานน้อย
5. นายชัชนนท์ โสภาจันทร์
6. นายธีระวัฒน์ ภู่ไพบูลย์
(ลาดับที่ 4-6 กรรมการตรวจสอบ)

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

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

รายละเอียดโครงสร้ าง บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
วันจดทะเบียน
ชื่อบริ ษทั
ประกอบธุรกิจ
รายชื่อผูถ้ ือหุน้
จานวนหุน้
สัดส่วน% ทุนจดทะเบียน (บาท)
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ณ. 31 ธ.ค.64
2/4/2558
(3) บจ. ชัยวัฒนา กรี น
ลงทุนในบริ ษทั กลุ่ม
1. บมจ.ชัยวัฒนาแทนเนอรี่ กรุ๊ ป
39,999,998
100
400,000,000
“ CWTG “
พลังงานฯ
2. นายวีระพล ไชยธีรัตต์
1
10 บาท / หุน้
3. ดร.ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์
1
(ชาระครบแล้ว)
40,000,000
100
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ณ. 31 ธ.ค.64
19/9/2559 (4) บจ.ชัยวัฒนากรี นแมนเนจเม้นท์ ให้คาปรึ กษาด้านการ
1. บจ.ชัยวัฒนา กรี น
499,998
100
5,000,000
“ CWTGM “
บริ หารจัดการโครงการ
2. นายวีระพล ไชยธีรัตต์
1
0.00
10 บาท / หุน้
พลังงานทดแทน
3. ดร.ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์
1
0.00
(ชาระครบแล้ว)
500,000
100
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ณ. 31 ธ.ค.64
12/6/2557 (5) บจ. กรี น เพาเวอร์ 2
ผลิตและจาหน่ายกระแส
1. บจ.ชัยวัฒนา กรี น
2,999,998
100
300,000,000
“ GP2 “
ไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล
2. นายวีระพล ไชยธีรัตต์
1
0.00
100 บาท / หุน้
จ.สระแก้ว
3. นายปารเมษฐ์ จิรัสย์โสภณ
1
0.00
(ชาระครบแล้ว)
9.6 MW
3,000,000
100
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ณ. 31 ธ.ค.64
28/1/2559 (6) บจ. ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ต
ส่งออกชิ้นไม้สบั
1. บจ.ชัยวัฒนา กรี น
799,990
80
10,000,000
/1
“ CWTX “
2. บจ. แก้วลาดวน กรุ๊ ป
200,000
20
10 บาท / หุน้
3. ดร.ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์
10
0.00
(ชาระครบแล้ว)
1,000,000
100

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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รายชื่อกรรมการ
1. นายวีระพล ไชยธีรัตต์
2. ดร.ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์

1. นายวีระพล ไชยธีรัตต์
2. ดร.ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์

1. นายวีระพล ไชยธีรัตต์
2. ดร.ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์

1. นายวีระพล ไชยธีรัตต์
2. ดร.ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

รายละเอียดโครงสร้ าง บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
วันจดทะเบียน
ชื่อบริ ษทั
ประกอบธุรกิจ
รายชื่อผูถ้ ือหุน้
จานวนหุน้
สัดส่วน%
ทุนจดทะเบียน (บาท)
รายชื่อกรรมการ
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ณ. 31 ธ.ค.64
2/4/2558
(7) บจ. กรี น เพาเวอร์ 1
ผลิตและจาหน่ายกระแส
1. บจ.ชัยวัฒนา กรี น
4,999,949
100
50,000,000 1. นายวีระพล ไชยธีรัตต์
“ GP 1”
ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ
2. นายวีระพล ไชยธีรัตต์
49
0.00
10 บาท / หุน้
ปั จจุ บั น ก าลั ง ด าเนิ นโครงการ จ.นครสวรรค์
3.ดร.ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์
1
0.00 (ชาระแล้ว 25,500,000 บาท)
ก่อสร้างและบริ หารจัดการระบบ
4. นายพิชยั ถิ่นสันติสุข
1
0.00
กาจัดขยะมูลฝอยชุมชนเพียงอย่าง
5,000,000
100
เดียวก่อน
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ณ. 31 ธ.ค.64
ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าจาก 1. บจ.ชัยวัฒนา กรี น
17/3/2558 (8) บจ. บลูโซลาร์ฟาร์ม 3
720,000
60.00
120,000,000 1. นายวิเศษ หาญสวัสดิ์
พลั
ง
งานแสงอาทิ
ต
ย์
2.
บจ.บลู
โ
ซลาร์
ฟ
าร์
ม
“ BSF3”
470,000
39.17
100 บาท / หุน้ 2. นายวีระพล ไชยธีรัตต์
จ.สมุทรสาคร
3. บจ. บลู โซลาร์
9,997
0.83
(ชาระครบแล้ว)
5 MW.
1. 4. น.ส.วิสุกาณฑ์ หาญสวัสดิ์
1
0.00
2. 5. นายวิเศษ หาญสวัสดิ์
1
0.00
3. 6.นายสมเกียรติ จิตรพรหมพันธุ์
1
0.00
1,200,000

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :

100

53

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

วันจดทะเบียน

ชื่อบริ ษทั

19/3/2555

(9) บจ.แอดวานซ์เพาเวอร์คอน
เวอร์ชนั่
“ APCON “

25/3/2548

(10) บจ. รักษ์บา้ นเรา
“ RBR”

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รายละเอียดโครงสร้ าง บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจ
รายชื่อผูถ้ ือหุน้
จานวนหุน้
สัดส่วน% ทุนจดทะเบียน (บาท)
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ณ. 31 ธ.ค.64
รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า 1. บมจ. อีซ่ ึน แอนด์ โค
2,199,999
20.95
1,050,000,000
2. นายวศิน เดชกิจวิกรม
1,899,501
18.09
100 บาท / หุน้
3. นายชูชาติ เพ็ชรอาไพ
1,750,000
16.67
(ชาระครบแล้ว)
4. นายศรี ศกั ร เดชกิจวิกรม
1,607,500
15.31
5. บจ.ชัยวัฒนา กรี น
525,000
5.00
6. บจ. ฐิติ กรุ๊ ป
485,000
4.62
7. นายสุรศักดิ์ เหล่าสายเชื้อ
370,000
3.52
8. ผูถ้ ือหุน้ รายอื่น ๆ
1,663,000
15.84
10,500,000
100

รับกาจัดขยะ และผลิต
กระแสไฟฟ้าจาก Biogass
จ.ปทุมธานี

รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ณ. 31 ธ.ค.64
1. นายณัฎฐ์ดนัย รักตประจิต
2.นายเกียรติศกั ดิ์ วังประเสริ ฐกุล
3. น.ส.ทิพยฉัตร รักตประจิต
4. บจ. ชัยวัฒนา กรี น
5. น.ส.พัชรนันท์ รักตประจิต
6. น.ส.จันทณา กระแสร์แสน
7. ผูถ้ ือหุน้ อื่น ๆ

รับรองความถูกต้อง :

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
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รายชื่อกรรมการ
1. นายสุธีร์ ฉุยฉาย
2. นายศฤงศาร สุทศั น์ชูโต
3. นายสนัน่ เอกแสงกุล
4. นายชูชาติ เพ็ชรอาไพ
5. นายชิษณุ อัมพะเศวต
6. นางสาวฉันทิมา คู่อรุ ณ
7. นายชัยวัฒน์ อุทยั วรรณ์
8. นายวีระพล ไชยธีรัตต์

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

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

รายละเอียดโครงสร้ าง บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
วันจดทะเบียน
ชื่อบริ ษทั
ประกอบธุรกิจ
รายชื่อผูถ้ ือหุน้
จานวนหุน้ สัดส่วน% ทุนจดทะเบียน (บาท)
รายชื่อกรรมการ
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ณ. 31 ธ.ค.64
7/7/2558
(11) NHK SPRING (CAMBODIA) ผลิตและจาหน่าย Sewing
1. บจ.เอ็นเอชเค สปริ ง
274,350
75.00
120,000,000 1.MR.NAOHKO TSUKAGOSHI
2.MR.MASAYUKI HORIE
CO.,LTD.
Cover สาหรับรถยนต์
(ประเทศไทย)
(usd 3,658,000)
3.MR.JAMRONG THATSANASUWAN
@328.05
“ CNHK”
ประเทศกัมพูชา
4. 2. บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป
91,450
25.00
4.MR.WEERAPON CHAITEERATH
(ชาระครบแล้ว)
5.
365,800
100
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ณ. 31 ธ.ค.64
4/8/2560
(12) บจ. สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่
รั บ ออกแบบ และผลิ ต เรื อ 1. บมจ.ชัยวัฒนาแทนเนอรี่ กรุ๊ ป
2,000,400
50.01
400,000,000 1. นายนาชัย สกุลฎ์โชคนาชัย
“ SKC “
อ ลู มิ เนี ยม , ป ระ ก อ บ ร ถ 2. นายนาชัย สกุลฎ์โชคนาชัย
1,199,600
29.99
100 บาท / หุน้ 2. น.ส.รุ จิภา สกุลฎ์โชคนาชัย
โดยสารขนาดเล็ก
3. สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
400,000
10.00
(ชาระครบแล้ว) 3. นายวีระพล ไชยธีรัตต์
จ.สุพรรณบุรี
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
4. น.ส.ดาริ กา ศรัณย์เกตุ
4. น.ส.บานชื่น ทองเมืองหลวง
200,000
5.00
5. นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
5. นายวีรพลน์ เตชะผาสุกสันติ
199,600
4.99
6. นายวีระพล ไชยธีรัตต์
400
0.01
4,000,000
100
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ณ. 31 ธ.ค.64
*
9/1/2563
(13) บจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี
ผลิตและจาหน่ายหนังสาเร็ จ 1. บมจ.ชัยวัฒนาแทนเนอรี่ กรุ๊ ป
9,998
99.98
1,000,000 1. นายวีระพล ไชยธีรัตต์
“ CWTT ”
รู ป, หนังเบาะรถยนต์,เฟอร์ 2. นายวีระพล ไชยธีรัตต์
1
0.01
100 บาท / หุน้ 2. นายธนกร ชัยวรโสภณ
นิเจอร์ และของเล่นสุนขั
3. ดร.ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์
1
0.01
(ชาระครบแล้ว)
10,000
100
หมายเหตุ : * จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการโอนกิจการบางส่วน (PBT) จาก บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ยังมิได้ดาเนินกิจการ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

วันจดทะเบียน
19/2/2564

ชื่อบริ ษทั
(14) บจ. กรี น เพาเวอร์ 4
“ GP4 “

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รายละเอียดโครงสร้ าง บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจ
รายชื่อผูถ้ ือหุน้
จานวนหุน้ สัดส่วน% ทุนจดทะเบียน (บาท)
รายชื่อกรรมการ
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ณ. 31 ธ.ค.64
ผลิตและจาหน่ายกระแส
1. บจ.ชัยวัฒนา กรี น
59,998
100
6,000,000 1. นายวีระพล ไชยธีรัตต์
2. นายวีระพล ไชยธีรัตต์
1
0.00
100 บาท / หุน้
3. ดร.ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์
1
0.00
(ชาระครบแล้ว)
60,000
100

รับรองความถูกต้อง :
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยคือ บริ ษทั พลาทรัพย์ จากัด, บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จากัด และ
บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จากัด จานวนรวม 580.02 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนการถือหุ ้นของบริ ษทั พลาทรัพย์ จากัด ร้อยละ
100.00 บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จากัด ร้อยละ 100.00 และบริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จากัดร้อยละ 50.01 ทั้งนี้ บริ ษทั ได้แต่งตั้ง
กรรมการของบริ ษทั เข้าเป็ นกรรมการของบริ ษทั ย่อย เพื่อทาหน้าที่ในการควบคุมและดูแลการดาเนินงานในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ล้านบาท
บริ ษทั พลาทรัพย์ จากัด (ราคาทุน)
80
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
เงินลงทุนวิธีราคาทุน
80

บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จากัด
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
เงินลงทุนวิธีราคาทุน

ล้านบาท
400
400

บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จากัด
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
เงินลงทุนวิธีราคาทุน

ล้านบาท
200.04
200.04

บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี จากัด
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
เงินลงทุนวิธีราคาทุน

ล้านบาท
1
1

บริษัท พลาทรัพย์ จากัด
ในปี 2539 บริ ษทั ได้เข้าลงทุนในบริ ษทั พลาทรัพย์ จากัด ในสัดส่ วนร้อยละ 60 ของจานวนหุ ้นทั้งหมด จากการชักชวน
โดยบริ ษทั เลทเธอร์ ไลน์ โปรดัก ส์ จากัด ผูป้ ระกอบธุ รกิ จเกี่ ยวกับหนังสัตว์ที่เข้าลงทุ นร่ วมกับบริ ษทั และถื อหุ ้นในบริ ษทั
พลาทรัพย์ จากัด ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของจานวนหุน้ ทั้งหมด
ในปี 2550 บริ ษทั พลาทรัพย์ จากัด ได้เปลี่ยนนโยบายทางธุรกิ จ เป็ นการให้เช่าพื้นที่ แทน และมีผลประกอบที่ เป็ นกาไร
สุ ทธิ เรื่ อยมาตั้งแต่ปี 2557 ทาให้บริ ษทั มีการโอนกลับค่าเผื่อด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั พลาทรัพย์ จากัด เรื่ อยมา จนในปี
2562 บริ ษทั ได้มีค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั พลาทรัพย์ จากัด เหลืออยู่เป็ นจานวน 3.90 ล้านบาท เนื่ องจากในปี
2562 บริ ษทั พลาทรัพย์ จากัด มีรายได้และกาไรสุ ทธิ เท่ากับ 34.37 ล้านบาท และ 6.74 ล้านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อ
เที ยบกับปี 2561 ที่ มีค่าเท่ากับ 33.07 ล้านบาท และ 5.80 ล้านบาท ตามลาดับ จึ งส่ งผลให้มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ (Net Realisable

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :

57

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
Value : NRV) ของเงินลงทุนในบริ ษทั พลาทรัพย์ จากัด เพิ่มขึ้น บริ ษทั จึงได้พิจารณาตั้งสารองเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
ลดลง 20.00 ล้านบาท และเมื่อปี 2563 บริ ษทั ได้โอนกลับค่าด้อยค่าการลงทุนในบริ ษทั ย่อยจานวน 3.90 ล้านบาท และไม่มีการ
ตั้งด้อยค่าเงินลงทุนดังกล่าว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั พลาทรัพย์ จากัด ยังคงดาเนินงานเป็ นปกติ และผูเ้ ช่าพื้นที่ยงั คงมีการเช่าอย่างต่อเนื่ องไม่
มีการยกเลิกสัญญาเช่าแต่อย่างใด
งบการเงินแบบย่ อของบริษัท พลาทรัพย์ จากัด
(หน่วย : พันบาท)
งบแสดงฐานะการเงินแบบย่ อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
3,757
2,700
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
10,996
5,095
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
108,011
108,039
หนี้สินหมุนเวียน
(22,954)
(24,632)
หนี้สินไม่หมุนเวียน
(6,732)
(6,732)
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
(93,078)
(84,470)
งบกาไรขาดทุนแบบย่ อสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
กาไร (ขาดทุน)สุทธิสาหรับปี

พ.ศ. 2564
34,401
25,793
8,608

พ.ศ. 2563
34,921
28,027
6,894

งบกระแสเงินสดแบบย่ อสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

พ.ศ. 2564
3,323
45
(2,312)
1,056

พ.ศ. 2563
7,801
14,356
(5,709)
2,106

บริษัท ชัยวัฒนา กรีน จากัด
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 บริ ษทั ได้เข้าลงทุ นซื้ อหุ ้นจากผูถ้ ือหุ ้นเดิ มในสัดส่ วนร้อยละ 100 ของ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น
จากัด ตั้งอยูท่ ี่ เลขที่ 419 หมู่ที่ 6 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนในกลุ่มพลังงาน
ทดแทนโดยมีทุนจดทะเบียน 400,000,000 บาท หุน้ สามัญ 40,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
นอกจากนี้บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จากัด ได้มีการลงทุนในบริ ษทั ย่อยเพิ่มเติมดังนี้คือ
 บริ ษ ัท ชัยวัฒ นากรี น แมนเนจเม้น ท์ จากัด ประกอบกิ จการให้คาปรึ ก ษาด้านการบริ หารจัดการโครงการพลังงาน
ทดแทน ลงทุนในสัดส่วน 100%
 บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 1 จากัด ประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ ลงทุนในสัดส่วน 100%
 บริ ษทั ชัยวัฒนาเอ็กพอร์ต จากัด ประกอบกิจการส่งออกชิ้นไม้สบั ลงทุนในสัดส่วน 80%
 บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จากัด ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าชีวมวล ลงทุนในสัดส่วน 100%

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
 บริ ษทั บลูโซล่าร์ฟาร์ม 3 จากัด ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ลงทุนในสัดส่วน 60%
 บริ ษทั กรี นเพาเวอร์ 4 จากัด ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้า ลงทุนในสัดส่วน 100%
งบการเงินรวมแบบย่ อของบริษัท ชัยวัฒนา กรีน จากัด
งบแสดงฐานะการเงินแบบย่ อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
งบกาไรขาดทุนแบบย่ อสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
กาไร (ขาดทุน)สุทธิสาหรับปี
งบกระแสเงินสดแบบย่ อสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดเพิม่ ขึ้น (ลดลง) สุทธิ

พ.ศ. 2564
24,186
165,867
1,208,124
(134,519)
(1,007,777)
(255,881)
พ.ศ. 2564
347,735
(331,794)
15,941
พ.ศ. 2564
107,167
2,222
(104,072)
5,317

(หน่วย : พันบาท)
พ.ศ. 2563
18,869
155,443
1,362,959
(123,189)
(1,108,150)
305,932
พ.ศ. 2563
350,183
(327,616)
22,067
พ.ศ. 2563
101,023
(47,764)
(44,329)
8,930

บริษัท สกุลฎ์ ซี อินโนเวชั่น จากัด
เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ .ศ .2561 บริ ษทั ได้เข้าลงทุนในบริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จากัด โดยซื้ อหุ ้นจากผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มใน
สัดส่ วนร้อยละ 50.01 ของบริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จากัด โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท หุ ้นสามัญ 10,000 หุ ้น มูลค่า
หุ ้นละ 100 บาท ซึ่ งการเข้าลงทุนดังกล่าวทาให้กลุ่มบริ ษทั มีอานาจควบคุมจึงได้นางบการเงินของบริ ษทั ย่อยนี้ มารวมไว้ในงบ
การเงินรวม
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จากัด ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 199,000,000 บาท จาก
ทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม 1,000,000 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นใหม่ เท่ า กับ 200,000,000 บาท แบ่ ง ออกเป็ นหุ ้ น สามัญ จ านวน
199,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท โดยเรี ยกชาระหุ ้นจานวน 50 บาทต่อหุ ้น บริ ษทั ได้เข้าลงทุนในหุ ้นสามัญเพิ่มทุนใน
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 50.01 ทั้งนี้เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุน้ เดิมในบริ ษทั ย่อย
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ครั้งที่ 6/2563 ได้มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษทั เข้าลงทุนเพิ่มเติม
ในบริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จากัด เนื่ องจากบริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จากัด มีความจาเป็ นต้องใช้เงิ นทุ นหมุนเวียน และ
สาหรับชาระค่าแม่พิมพ์รถบัส ทางบริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จากัด จึงได้มีมติเรี ยกเพิ่มทุนจาก 200 ล้านบาท เป็ น 400 ล้านบาท
สาหรับใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน ส่งผลให้บริ ษทั จะต้องเข้าซื้อหุน้ เพิ่มทุนดังกล่าวของบริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จากัด เพื่อรักษา

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
สัดส่ วนการถือหุ ้นเดิม ซึ่งคิดเป็ นจานวน 1,000,200 หุ ้น ในราคาหุ ้นละ 100 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 100,200,000 บาท โดยบริ ษทั
ได้เข้าทาสัญญาซื้อหุ ้นเพิ่มทุนและดาเนินการเพิ่มทุนเรี ยบร้อยแล้วในเดือนเมษายน 2563 ส่งผลให้บริ ษทั ถือหุน้ ในบริ ษทั สกุลฎ์ซี
อินโนเวชัน่ จากัด จานวน 2,000,400 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท รวมเป็ นเงินลงทุนจานวน 200,040,000 บาท
โดยมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิตามบัญชี ณ วันที่เข้าลงทุน เป็ นดังนี้
(หน่ วย : พันบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ทรัพย์สินระหว่างก่อสร้าง
รวมสิ นทรัพย์

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

เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สิน

80,007
18
80,025

ทุนชาระแล้ว
กาไรสะสม
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้

1,000
(410)
590
80,615

งบการเงินแบบย่ อของบริษัท สกุลฎ์ ซี อินโนเวชั่น จากัด
งบแสดงฐานะการเงินแบบย่ อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่ถือโดยบริ ษทั
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
งบกาไรขาดทุนแบบย่ อสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
กาไร (ขาดทุน)สุทธิสาหรับปี

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :

พ.ศ. 2564
4,775
43,429
464,708
(211,552)
(48,960)
(126,426)
(125,974)
พ.ศ. 2564
23,274
(72,794)
(49,520)

(หน่วย : พันบาท)
พ.ศ. 2563
649
64,487
487,136
(159,857)
(90,495)
(151,191)
(150,729)
พ.ศ. 2563
33,365
(79,222)
(45,857)
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสดแบบย่ อสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดเพิม่ ขึ้น (ลดลง) สุทธิ

พ.ศ. 2564
12,839
(8)
(8,072)
7,445

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

ในระหว่างปี 2562 บริ ษทั ได้เสร็ จสิ้ นการวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้ สินที่รับมาด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ
วันที่ ซ้ื อ โดยมีมูลค่ายุติธรรมไม่แตกต่างอย่างมีสาระสาคัญ กลุ่มบริ ษทั จึ งไม่ได้ปรับปรุ งประมาณการที่ เคยรับรู ้ไว้ ณ วันที่รับ
กิจการ
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 บริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นอื่นในบริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จากัด ได้ทาบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการจัด
โครงสร้างการถือหุน้ เพื่อรองรับแผนธุรกิจในอนาคต ซึ่งต่อมาผูถ้ ือหุน้ อื่นในบริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จากัด ได้แสดงเจตจานง
ที่จะซื้ อหุ ้นในบริ ษทั ที่ ถือโดยบริ ษทั คืนทั้งจานวน ซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการปฎิ บตั ิตามเงื่ อนไขบันทึ กข้อตกลงและ
เจรจากับสถาบันการเงินเพื่อจัดหาเงินกูม้ าซื้อหุน้ คืนจากบริ ษทั ทั้งหมด โดยขณะนี้สถาบันการเงินอยูร่ ะหว่างการพิจารณาสิ นเชื่อ
สาหรับการซื้อหุน้ คืน
และสาหรับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย สุทธิ ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ทุนชำระแล้ ว

สัดส่ วนเงินลงทุน

เงินลงทุนวิธีรำคำทุน

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

ประเภทกิจกำร

บริษทั ย่อยทำงตรง

พ .ศ.2564

พ .ศ.2563

พ .ศ.2564

พ .ศ.2563

พ .ศ.2564

พ .ศ.2563

บริ ษัท พลำทรั พย์ จำกัด

ให้ เช่ ำอสังหำริ มทรั พย์

80,000

80,000

100%

100%

80,000

80,000

บริ ษัท ชั ยวัฒนำ กรี น จำกัด

ลงทุนในธุรกิจพลังงำน

400,000

400,000

100%

100%

400,000

400,000

บริ ษัท สกุลฎ์ ซี อินโนเวชั่น จำกัด

ออกแบบและจำหน่ ำยยำนพำหนะ

400,000

400,000

50.01%

50.01%

บริ ษัท ชั ยวัฒนำ แทนเนอรี่ จำกัด

โรงฟอกหนัง

1,000

1,000

100%

100%

200,040
1,000
681,040

200,040
1,000
681,040

รวม

บริษัท ชัยวัฒนา กรีน จากัด
สาหรับเงินลงทุนในบริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จากัด นั้น เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ .ศ.2559 บริ ษทั ได้เข้าลงทุนโดยซื้อหุน้ จากผู ้
ถือหุน้ เดิมในสัดส่วนร้อยละ 100 ของบริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จากัด เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนในกลุ่มพลังงานทดแทน โดยมีทุนจด
ทะเบียน 400,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ 40,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท และบริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้มีการลงทุนใน
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมเพิ่มเติมในปี 2559 และ 2560 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :

61

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(หน่ วย : พันบำท)
ทุนชำระแล้ ว

บริษทั

สัดส่ วนเงินลงทุน

เงินลงทุนวิธีรำคำทุน

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

พ .ศ.2564 พ .ศ.2563 พ .ศ.2564

พ .ศ.2563 พ .ศ.2564

พ .ศ.2563

ประเภทกิจกำร

บริ ษัทย่ อยทำงอ้ อม

5,000

5,000

100%

100%

5,000

5,000

25,500
10,000
300,000
120,000
2,400

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

100%
80%
100%
60%
100%

100%
80%
100%
60%
-

25,500
9,600
370,000
72,000
2,400
484,500

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

บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น แมนเนจเม้นท์ จากัด ประกอบกิจการให้ คาปรึกษา
ด้ านการบริ หารจัดการโครงการ
พลังงานทดแทน

บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 1 จากัด
บริ ษทั ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ต จากัด
บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จากัด
บริ ษทั บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จากัด
บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 4 จากัด

ผลิตพลังงานไฟฟ้ าจากเชื้อเพลิงขยะ
ส่ งออกชิ้นไม้ สับ
ผลิตและจาหน่ ายไฟฟ้ า
ผลิตและจาหน่ ายไฟฟ้ า
ผลิตและจาหน่ ายไฟฟ้ า

รวม

เงินลงทุนในบริษทั ชัยวัฒนำ กรีน แมนเนจเม้ นท์ จำกัด
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 บริ ษทั ย่อยคือ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จากัด ได้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อยทางอ้อม คือ บริ ษทั ชัยวัฒนา
กรี น แมนเนจเม้น ท์ จากัด เพื่ อประกอบธุ รกิ จให้คาปรึ กษาด้านการบริ ห ารจัดการโครงการพลังงานทดแทน โดยมี ทุน จด
ทะเบี ยน 1,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ 100,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท บริ ษทั ย่อยได้ลงทุนร้อยละ 100 ในบริ ษทั ย่อย
ทางอ้อมดังกล่าว
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น แมนเนจเม้นท์ จากัด ได้รับการเพิ่มทุนจดทะเบี ยนจานวน 4 ล้านบาท
จากทุนจดทะเบี ยนเดิ มจานวน 1 ล้านบาท เป็ นทุนจดทะเบี ยนใหม่เท่ากับจานวน 5 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญจานวน
500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท ซึ่งบริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จากัด ได้ลงทุนในหุน้ สามัญเพิ่มทุนในบริ ษทั ย่อยนี้ ทั้งนี้เพื่อบริ หาร
สัดส่วนการการถือหุน้ เดิมในบริ ษทั ย่อย
งบการเงินแบบย่ อของบริษัท ชัยวัฒนา กรีน แมนเนจเม้ นท์ จากัด
งบแสดงฐานะการเงินแบบย่ อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ส่วนของผูถ้ ือหุน้

พ.ศ. 2564
6,021
2,607
1,753
(1,396)
(1,612)
(8,615)

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

งบกาไรขาดทุนแบบย่ อสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
กาไร (ขาดทุน)สุทธิสาหรับปี

พ.ศ. 2564
12,498
7,570
4,928

พ.ศ. 2563
11,350
6,528
4,822

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :

62

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสดแบบย่ อสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดเพิม่ ขึ้น (ลดลง) สุทธิ

พ.ศ. 2564
2,365
(248)
(587)
1,530

พ.ศ. 2563
5,732
(493)
(3,104)
2,134

เงินลงทุนในบริษทั เวสท์ แมนเนจเม้ นท์ 1 จำกัด
เมื่ อวันที่ 8 สิ งหาคม พ .ศ.2559 บริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จากัด ได้เข้าลงทุนโดยซื้ อหุ ้นจากผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มใน
สัดส่ วนร้อยละ 75 ของบริ ษทั เวสท์ แมนเนจเม้นท์ 1 จากัด เพื่อประกอบธุรกิจคัดแยกและจัดการขยะเพื่อเป็ นเชื้อเพลิงจาหน่าย
ให้กบั โรงไฟฟ้า โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ต่อมา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ .ศ.2562 บริ ษทั ได้ชาระบัญชีแล้วเสร็ จ โดย ณ วันดังกล่าว บริ ษทั มีหนี้ สินสูงกว่าสิ นทรัพย์เป็ น
จานวนเงิน 0.84 ล้านบาท ทาให้บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จากัด ไม่ได้รับเงินคืนทุนในบริ ษทั ณ วันที่ชาระบัญชี
เงินลงทุนในบริษทั กรีน เพำเวอร์ 1 จำกัด
เมื่ อวันที่ 8 สิ งหาคม พ .ศ.2559 บริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จากัด ได้เข้าลงทุนโดยซื้ อหุ ้นจากผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มใน
สัดส่ วนร้ อยละ 75 ของบริ ษ ัท กรี น เพาเวอร์ 1 จากัด เพื่อ ประกอบธุ รกิ จผลิ ตพลังงานไฟฟ้ าจากเชื้ อเพลิ งขยะ โดยมี ทุ น จด
ทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ต่อมาเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ .ศ.2559 บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 1 จากัด ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบี ยนจานวน 49,000,000 บาท
จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม 1,000,000 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นใหม่ เท่ า กับ 50,000,000 บาท แบ่ งออกเป็ นหุ ้ น สามัญ จ านวน
5,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท โดยเรี ยกชาระค่าหุน้ 2.50 บาทต่อหุน้ บริ ษทั ย่อยได้ลงทุนในหุน้ สามัญเพิ่มทุนในบริ ษทั ย่อย
ทางอ้อมดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 75 ทั้งนี้เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุน้ เดิมในบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จากัด ได้เข้าลงทุนเพิ่มเติมในหุ ้น บริ ษทั กรี นเพาเวอร์ 1 จากัด โดยซื้ อ
หุน้ จากผูถ้ ือหุน้ เดิมในสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนที่ชาระแล้วของ บริ ษทั กรี นเพาเวอร์ 1 จากัด คิดเป็ นจานวนหุ ้น 1,224,510 หุ ้น
ราคาหุน้ ละ 2.50 บาท และจานวนหุน้ 24,990 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 10 บาทคิดเป็ นจานวนเงิน 3.31 ล้านบาท ส่งผลให้บริ ษทั
ชัยวัฒนา กรี น จากัด ถือหุน้ ในสัดส่วน 100%
ต่อมาเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จากัด ได้จ่ายชาระค่าหุ ้นที่เรี ยกเพิ่มเติมจากบริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 1
จากัด เป็ นจานวนหุน้ 4,900,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 2.50 บาท คิดเป็ นเงิน 12.25 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุน้ เดิมใน
บริ ษทั

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :

63

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
งบการเงินแบบย่ อของบริษัท กรีน เพาเวอร์ 1 จากัด
งบแสดงฐานะการเงินแบบย่ อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ส่วนของผูถ้ ือหุน้

พ.ศ. 2564
1,579
2,249
26,496
(661)
(28,656)
(1,007)

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

งบกาไรขาดทุนแบบย่ อสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
กาไร (ขาดทุน)สุทธิสาหรับปี

พ.ศ. 2564
221
(4,473)
(4,252)

พ.ศ. 2563
184
(8,121)
(7,937)

งบกระแสเงินสดแบบย่ อสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

พ.ศ. 2564
(4,280)
30,130
(29,000)
(3,150)

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

เงินลงทุนในบริษทั ชัยวัฒนำ เอ็กพอร์ ต จำกัด
เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ .ศ.2559 บริ ษทั ได้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ ต จากัด เพื่อดาเนิ นธุรกิจส่ งออก
ชิ้นไม้สบั จากยูคาลิปตัสไปยังต่างประเทศ โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 100,000 หุ ้น มูลค่าหุน้ ละ 10
บาท บริ ษทั ได้ลงทุนร้อยละ 80 ในบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
ต่อมาเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ .ศ.2559 บริ ษทั ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ ต จากัด ได้มีการเพิม่ ทุนจดทะเบียนจานวน 9,000,000 บาท
จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม 1,000,000 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นใหม่ เท่ า กับ 10,000,000 บาท แบ่ งออกเป็ นหุ ้ น สามัญ จ านวน
1,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท บริ ษทั ได้ลงทุนในหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวในสัดส่ วนร้อยละ 80 ทั้งนี้ เพื่อ
รักษาสัดส่วนการถือหุน้ เดิมในบริ ษทั ย่อย
ต่อมาเมื่อวันที่ 29 สิ งหาคม พ .ศ.2559 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จากัด ครั้งที่
19/2559 ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ ให้ จั ด โค รงส ร้ างการบ ริ ห ารงาน ให ม่ จึ งอ นุ มั ติ ให้ เป ลี่ ยน แป ล งผู ้ ถื อ หุ ้ น จากบ ริ ษั ท
ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นธุรกิจลงทุนให้อยูภ่ ายใต้การถือหุ ้นของบริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น เพาเวอร์ จากัด
ในกลุ่มบริ ษทั ด้านพลังงานทั้งหมด
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ .ศ.2560 ได้อนุมตั ิให้บริ ษทั หยุดดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั เนื่ องจากธุรกิ จส่ งออกชิ้นไม้สับที่ ผ่านมามีการแข่งขันสู ง อีกทั้งค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึ้น เมื่อเทียบกับเงินดอล
ล่าร์สหรัฐส่งผลให้มีผลประกอบการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
เงินลงทุนในบริษทั กรีน เพำเวอร์ 2 จำกัด
เมื่อวันที่ 17 สิ งหาคม พ .ศ.2559 บริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จากัด ได้เข้าลงทุนโดยซื้ อหุ ้นจากผูถ้ ือหุ ้นเดิมใน
สัดส่วนร้อยละ 100 ของบริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จากัด โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 10,000 หุน้ มูลค่า
หุน้ ละ 100 บาท
ข้อมูลของสิ่ งตอบแทนทั้งหมดที่โอนให้และมูลค่าที่รับรู ้สาหรับสิ นทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาแต่ละประเภทที่สาคัญ
มีดงั นี้
สิ นทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมา
(หน่ วย : บาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
3,116
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
1,284,014
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
1,600,000
สิ นทรัพย์ สุทธิ
2,887,130
สิ ทธิในการดาเนินการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้า
67,112,870
สิ่ งตอบแทนที่โอนให้
70,000,000
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ .ศ.2559 บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จากัด ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 59,000,000 บาท จากทุน
จดทะเบี ยนเดิ ม 1,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบี ยนใหม่เท่ากับ 60,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญจานวน 600,000 หุ ้น
มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท บริ ษทั ย่อยได้ลงทุ นในหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวในสัดส่ วนร้ อยละ 100 ทั้งนี้ เพื่อรักษา
สัดส่วนการถือหุน้ เดิมในบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ .ศ.2560 บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จากัด ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 240 ล้านบาท จากทุน
จดทะเบียนเดิม จานวน 60 ล้านบาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จานวน 300 ล้านบาท โดยเรี ยกชาระค่าหุน้ 25 บาทต่อหุน้
ต่อมาในเดือนสิ งหาคม พ .ศ.2560 บริ ษทั ได้เรี ยกชาระค่าหุ ้นเพิ่มเติมจานวน 75 ล้านบาท และบริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จากัด
ได้ชาระค่าหุน้ ที่เรี ยกเพิ่มเติมดังกล่าวแล้วทั้งจานวน
อย่างไรก็ตาม ณ ปั จจุบนั บริ ษทั ได้นาใบหุ ้นของบริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จากัด ไปเป็ นหลักประกันวงเงินสิ นเชื่อระยะยาว
กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง
(หน่วย : พันบาท)
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
5,635
12
134,549
124,495
809,870
853,922
(87,649)
(81,842)
(476,129)
(549,515)
(386,276)
(347,072)

งบการเงินแบบย่อของบริษัท กรีน เพาเวอร์ 2 จากัด
งบแสดงฐานะการเงินแบบย่ อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ส่วนของผูถ้ ือหุน้

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนแบบย่ อสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
กาไร (ขาดทุน)สุทธิสาหรับปี

พ.ศ. 2564
298,522
(259,318)
39,204

พ.ศ. 2563
298,424
(254,293)
44,131

งบกระแสเงินสดแบบย่ อสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

พ.ศ. 2564
108,050
(26,566)
(75,862)
5,622

พ.ศ. 2563
84,330
(4,644)
(99,688)
(2)

เงินลงทุนในบริษทั บลูโซลำร์ ฟำร์ ม 3 จำกัด
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ .ศ.2559 บริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จากัด ได้เข้าลงทุนโดยซื้ อหุ ้นจากผูถ้ ือหุ ้นเดิมใน
สัดส่วนร้อยละ 49 ของบริ ษทั บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จากัด โดยมีทุนจดทะเบียน 120,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 1,200,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 100
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จากัด ได้เข้าลงทุนเพิ่มเติมในหุ ้นบริ ษทั บลูโซลาร์ ฟาร์ ม 3 จากัด โดยซื้ อ
หุน้ จากผูถ้ ือหุน้ เดิมในสัดส่วนร้อยละ 11 ของทุนที่ชาระแล้วของบริ ษทั บลูโซลาร์ ฟาร์ม 3 จากัด คิดเป็ นจานวนหุน้ 132,000 หุน้
ในราคาหุ ้นละ 100 บาท รวมเป็ นเงิ น 13.20 ล้านบาท ส่ งผลให้ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จากัด ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 60 ใน
บริ ษทั ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั บริ ษทั ได้นาใบหุน้ ไปเป็ นหลักประกันวงเงินสิ นเชื่อระยะยาวกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง
งบการเงินแบบย่ อของบริษัท บลูโซลาร์ ฟาร์ ม 3 จากัด
งบแสดงฐานะการเงินแบบย่ อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่ถือโดยบริ ษทั
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

พ.ศ. 2564
7,073
23,547
290,609
(23,974)
(142,094)
(93,097)
(62,064)

(หน่วย : พันบาท)
พ.ศ. 2563
4,869
22,914
301,370
(20,643)
(164,299)
(86,527)
(57,684)

งบกาไรขาดทุนแบบย่ อสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
กาไร (ขาดทุน)สุทธิสาหรับปี

พ.ศ. 2564
42,328
(31,378)
10,950

พ.ศ. 2563
41,943
(32,803)
9,140

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสดแบบย่ อสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดเพิม่ ขึ้น (ลดลง) สุทธิ

พ.ศ. 2564
23,132
(1,008)
(19,920)
2,204

พ.ศ. 2563
19,175
12
(18,120)
1,067

เงินลงทุนในบริษทั กรีน เพำเวอร์ 4 จำกัด
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 บริ ษทั ย่อย - บริ ษทั ชัยวัฒนากรี น จากัด ได้ลงทุนซื้ อหุ ้นสามัญในบริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 4 จากัด
ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนตั้งใหม่จานวน 59,998 หุ ้น มูลค่าที่ชาระแล้วหุ ้นละ 40 บาท ในราคารวม 2.4 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 100
ของทุนที่ชาระแล้ว
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปดังนี้
งบแสดงฐานะการเงินแบบย่ อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ส่วนของผูถ้ ือหุน้

(หน่วย : พันบาท)
2,192
14
(293)
(1,913)

งบกาไรขาดทุนและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแบบย่ อ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
กาไร (ขาดทุน)สุทธิสาหรับปี

5
492
(487)

งบกระแสเงินสดแบบย่ อสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

(213)
2,405
2,192

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
นอกจากนี้บริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและเงินลงทุนอื่นดังนี้
เงินลงทุนในบริษทั เอ็น เอช เค สปริง (กัมพูชำ) จำกัด
เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2558 บริ ษทั และบริ ษทั เอ็นเอชเค สปริ ง (ประเทศไทย) จากัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั เอ็นเอชเค
สปริ ง (กัมพูชา) จากัด เพื่อผลิตและจาหน่ าย sewing cover สาหรับชิ้นส่ วนรถยนต์ที่เมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา ตามสัญญา
ร่ วมทุนระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั เอ็นเอชเค สปริ ง (ประเทศไทย) จากัด โดยมีทุนจดทะเบียน 3,658,000 ดอลลาร์ สหรัฐ แบ่งเป็ น
หุน้ สามัญ 365,800 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 ดอลลาร์ สหรัฐ ตั้งแต่วนั ที่ 10 กรกฎาคม 2558 บริ ษทั ได้จ่ายชาระเงินลงทุนในบริ ษทั ที่
จัดตั้งใหม่ดงั กล่าวเป็ นจานวน 914,500 ดอลลาร์สหรัฐ (จานวน 91,450 หุน้ มูลค่าหุ ้นละ 10 ดอลลาร์สหรัฐ) คิดเป็ นสัดส่ วนการ
ลงทุนเท่ากับร้อยละ 25 ของจานวนหุน้ ทั้งหมดของบริ ษทั
ในปี พ.ศ. 2561 เนื่องจากบริ ษทั เอ็นเอชเค สปริ ง (กัมพูชา) จากัด ประสบภาวะขาดทุนจากการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง บริ ษทั จึง
พิจารณาบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนดังกล่าวจานวน 24.77 ล้านบาท จากเงินลงทุนทั้งหมดจานวน 31.08 ล้านบาท ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 ของบริ ษทั เอ็นเอชเค สปริ ง (กัมพูชา) จากัด
อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 ทาง เอ็นเอชเค ประเทศไทย ได้จดั ส่ งทีมวิศวะกรเพื่อเข้าไปปรับปรุ งกระบวนการผลิตให้มีประ
สิ ทธิมากขึ้น ประกอบกับบริ ษทั เอ็นเอชเค สปริ ง (กัมพูชา) จากัด ได้รับคาสัง่ ซื้อเพิ่มขึ้นจากผูผ้ ลิตรถยนต์หนึ่ ง ส่งผลให้ผลการ
ดาเนินงานดีข้ ึนในงวดปี ดังกล่าว
เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ร่ วมได้เสร็ จสิ้ นการตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั ร่ วมสาหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แล้ว โดยงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วดังกล่าวไม่แตกต่างอย่างมีสาระสาคัญจากงบการเงินที่จดั ทาโดย
ผูบ้ ริ หารบริ ษทั จึงไม่ได้ปรับปรุ งส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนและผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริ ษทั ร่ วมที่เคยรับรู ้ไว้
การบันทึ กเงิ นลงทุ น ในบริ ษ ัทร่ วมโดยวิธีส่วนได้เสี ยได้ใช้ขอ้ มูลทางการเงิ นของบริ ษทั ร่ วมสาหรั บปี สิ้ น สุ ดวัน ที่ 31
ธันวาคม 2564 และ 2563 ซึ่งจัดทาโดยผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ร่ วมและยังไม่ได้รับการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี
งบการเงินแบบย่ อของบริษัท เอ็นเอชเค สปริง (กัมพูชา) จากัด
งบแสดงฐานะการเงินแบบย่ อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์อื่น (ไม่รวมเงินสด)
หนี้สินรวม
สิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ร่ วม

พ.ศ. 2564
40,079
270,737
(241,247)
69,569

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

งบกาไรขาดทุนแบบย่ อสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
กาไร (ขาดทุน)สุทธิสาหรับปี

พ.ศ. 2564
347,045
(325,221)
21,824

พ.ศ. 2563
299,954
(299,338)
616
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
เงินลงทุนในบริษทั แอดวำนซ์ เพำเวอร์ คอนเวอร์ ชั่น จำกัด
เมื่อเดือนตุลาคม 2559 บริ ษทั ย่อยคือ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จากัด ได้เข้าลงทุนซื้ อหุ ้นจากผูถ้ ือหุ ้นเดิมในสัดส่ วนร้อยละ5
ของบริ ษทั แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชนั่ จากัด โดยมีทุนจดทะเบียน 700 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 7,000,000 หุน้ คิดเป็ น
จานวนหุน้ 350,000 หุน้
ต่อมาเมื่อเดือนมีนาคม 2560 บริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จากัด ได้เข้าลงทุนในหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 175,000
หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท รวมเป็ นเงิน 17.50 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุน้ เดิมในบริ ษทั ดังกล่าว ปั จจุบนั มี
จานวนหุน้ รวม 525,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนการลงทุนเท่ากับร้อยละ 5
เงินลงทุนในบริษทั รักษ์ บ้ำนเรำ จำกัด
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2559 บริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น เพาเวอร์ ) ได้ทา
บันทึกข้อตกลงขอความร่ วมมือในการลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้ าเพื่อจาหน่ายให้กบั การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคกับ บริ ษทั รักษ์บา้ น
เรา จากัด ซึ่ งบริ ษทั ได้จ่ายเงินมัดจาค่าหุ ้นก่อนที่ จะเข้าตกลงซื้ อหุ ้นเป็ นจานวนเงิน 17.16 ล้านบาท เวลาในการดาเนิ นการตาม
ข้อตกลงมีกาหนดให้เสร็ จสิ้ นในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ภายใต้เงื่อนไขให้มีการเข้าทา Due Diligence และหากภายหลังการ
ทา Due Diligence และพิจารณาแล้วว่าไม่สมเหตุสมผลในการลงทุ น บริ ษทั จะไม่มีการลงทุ นใดๆ และจะได้รับคืนเงิ นมัดจา
ดังกล่าว
ต่อมาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ .ศ.2560 บริ ษทั ย่อยได้ลงทุนซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนของบริ ษทั รักษ์บา้ นเรา จากัด จานวน 160,000
หุน้ ในมูลค่าหุน้ ละ 100 บาท รวมเป็ นเงิน 16 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนการถือหุ ้นร้อยละ 9.09 ของบริ ษทั ดังกล่าว โดยถือว่าเงิน
จ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทุนจานวน 16 ล้านบาทเป็ นการชาระเงินค่าหุ ้นเพิ่มทุนและบริ ษทั ย่อยได้รับคืนเงินจ่ายล่วงหน้าส่ วนที่
เหลือจานวน 1.16 ล้านบาท เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2560
เงินลงทุนในบริษทั ชัยวัฒนำ แทนเนอรี จำกัด
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 บริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นรายอื่นได้จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี จากัด เพื่อรองรับการ
โอนกิจการบางส่ วนจากบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ 4
ประเภทได้แก่ 1)ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ฟอก 2) ผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลี้ยง 3) ผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ 4) ผลิตภัณฑ์เบาะหนังและ
ชิ้นส่ วนหนังสาหรับรถยนต์ โดยมีทุนจดทะเบี ยน 1,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ 10,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท โดย
บริ ษทั ได้ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100 ถึงปั จจุบนั บริ ษทั ยังไม่มีการโอนกิจการแต่อย่างใด
1.3.2 บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่ อยหรื อบริษัทร่ วมเกินกว่ าร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นทีม่ สี ิทธิออก
เสียงของบริษัท
- ไม่มี 1.3.3 ความสัมพันธ์ กบั กลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
- ไม่มี -
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
1.3.4 ผู้ถือหุ้น
(ก) รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่ถือหุน้ สูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดงั นี้
รายชื่ อผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้นทีถ่ ือ ร้ อยละของทุนชาระแล้ ว
1. นายวีระพล
ไชยธีรัตต์
132,349,086
21.00
2. บริ ษทั ไชยดียงิ่ จากัด
108,828,452
17.27
3. นางจารุ ณี
ชินวงศ์วรกุล
32,059,300
5.09
4. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
30,000,000
4.76
5. บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
13,543,345
2.15
6. นายวิทยา
นราธัศจรรย์
12,495,400
1.98
7. นายพฤทธิ์
นราธัศจรรย์
9,700,000
1.54
8. นายสาธิต
รุ่ งเรื องฤทธิ์
8,210,000
1.30
9. นายณพพร
วงศ์นภากาญจน์
4,800,000
0.76
10. นายธีรเสฎฐ์
มโนเกษมสันต์
4,250,000
0.67
11. ผูถ้ ือหุน้ รายอื่น ๆ
273,867,545
43.48
รวม
630,103,128
100
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ กลุ่มไชยธีรัตต์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดงั นี้
รายชื่ อผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้นทีถ่ ือ
ร้ อยละของทุนชาระแล้ ว
นายวีระพล
ไชยธีรัตต์
132,349,086
21.00
นางกิมไน้
ไชยธีรัตต์
527,500
0.08
นางศิริภสั สร
ไชยธีรัตต์
70,511
0.01
นางณฐวรรณ์
ไชยธีรัตต์
16,500
0.00
รวม
132,963,597
21.09
* หมายเหตุ :
1) ดูรายละเอียดประกอบในข้อที่ 13 รายการระหว่างกันภายใต้หวั ข้อชื่อบุคคลและความเกี่ยวโยงกันในแต่ละบริ ษทั
2) รายละเอียดบริ ษทั ไชยดียงิ่ จากัด ซึ่งถือเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ อันดับที่ 2 ของบริ ษทั ตามรายชื่อผูถ้ ือหุน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รายละเอียดดังนี้
2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
:
ให้เช่าที่ดิน
วันเดือนปี ที่จดทะเบียน
:
2 กุมภาพันธ์ 2531
ที่ต้ งั บริ ษทั
:
99/49 หมู่ที่ 8 ตาบลบางเมือง อาเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
กรรมการบริ ษทั
:
1. นาย วีระพล ไชยธีรัตต์
2. นาง กิมไน้
ไชยธีรัตต์
3. นาง วนิดา
สิ กขมาน

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :

70
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
รายชื่อผูถ้ ือหุน้

:
รายชื่ อผู้ถือหุ้น
นายวีระพล ไชยธีรัตต์
นางกิมไน้
ไชยธีรัตต์
นางวานิพรรณ เกษมทองศรี
นางณฐวรรณ์ ไชยธีรัตต์
นางศิริภสั สร ไชยธีรัตต์
รวม

จานวนหุ้น
4,072,500
7,500
180,000
120,000
120,000
4,500,000

สัดส่ วน (%)
90.50
0.16
4.00
2.67
2.67
100

(ข) รายชื่อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบายการจัดการหรื อการดาเนินงานของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ
- ไม่มี  1.4 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 756,123,753 ประกอบด้วยหุ ้นสามัญ 756,123,753 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ
1.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว 630,103,128 บาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญ 630,103,128 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท
 1.5 การออกหลักทรัพย์ อื่น
1.5.1 การออกและเสนอขายหลักทรัพย์
ตามมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ได้ มมี ติดงั นี้
1) ให้ออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นแบบมอบอานาจทัว่ ไป ( General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม
(Right Offering) จานวนไม่เกิ น 105,017,188 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมอบหมายคณะกรรมการบริ ษทั
เป็ นผูก้ าหนดราคาเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ ้นมีสิทธิ จองหุ ้นใหม่เกิ นสิ ทธิ ของตนตามอัตราที่
กาหนดไว้น้ ี ได้ในการเสนอขายแต่ละคราว โดยมอบอานาจให้คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อคณะกรรมการบริ หาร
เป็ นผูพ้ ิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุน้ ที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมได้จองซื้อ นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริ ษทั
มีอานาจพิจารณาการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรื อหลายคราวก็ได้ รวมถึงมีอานาจในการกาหนด
วัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขาย ราคาเสนอขาย วันและเวลาเสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ
2) ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 5 (CWT-W5) ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ ้น
ในอัตราส่ วนหุ ้นสามัญเดิม 10 หุ ้นต่อ 1 หน่ วย จานวน 63,010,313 หน่ วย โดยได้จดั สรรเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563
จานวนทั้งสิ้น 62,993,848 หน่วย คงเหลือ 16,465 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 5 (CWT-W5) เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์
แห่ งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 และวันที่ เริ่ มซื้ อขาย 8 ตุลาคม 2563 โดยมี รายละเอียดของใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิดงั นี้

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :
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อัตราการใช้สิทธิ

:

ราคาใช้สิทธิต่อหุน้
ระยะเวลาการใช้สิทธิ

:
:

อายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ :

ใบสาคัญ แสดงสิ ทธิ 1 หน่ วยสามารถซื้ อหุ ้นสามัญ ได้ 1หุ ้น เว้น แต่จะมี การ
ปรับสิ ทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ
3.50 บาท ต่อหุน้ เว้นแต่จะมีการปรับสิ ทธิตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ
ครั้ งแรก ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2565 หากไม่ ต รงกับ วัน ท าการให้ เลื่ อ นวัน
กาหนดการใช้สิทธิเป็ นวันทาการถัดไป
ครั้งที่ สอง ณ วันครบกาหนดอายุใบสาคัญแสดงสิ ทธิ คือ วันที่ 29 กันยายน
2566 ทั้งนี้ หากวัน กาหนดการใช้สิท ธิ ค รั้ งสุ ดท้ายไม่ ตรงกับ วัน ท าการ ให้
เลื่อนวันกาหนดการใช้สิทธิ และวันกาหนดการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ายขึ้นมาเป็ น
วันทาการสุดท้ายก่อนหน้าวันกาหนดการใช้สิทธิเดิม
3 ปี นับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (วันที่ 30 กันยายน 2563)

1.5.2 การออกและเสนอขายหุ้นกู้
- ไม่มี  1.6 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
- บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราประมาณ
ร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิในแต่ละปี โดยจ่ายในปี ถัดไป ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ความสามารถในการจ่ายกับสถานการณ์ในขณะนั้นๆ ด้วย
- ส าหรั บ บริ ษ ัท ย่อ ย จะจ่ ายเงิ น ปั น ผลให้แก่ บ ริ ษ ัทแม่ ขึ้ นอยู่กับ ผลประกอบการ และความสามารถในการจ่ ายที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้นๆ
การจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ตั้งแต่ปี 2562 ถึง ปี 2564
ปี
อัตรากาไรสุทธิต่อหุน้
เงินปันผลต่อหุน้
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิ (%)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

2562
0.19
-

รับรองความถูกต้อง :

2563
0.19
-

2564
0.27
-
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2. การบริหารจัดการความเสี่ ยง
 2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง
ที่ผ่านมาบริ ษทั ได้มีการบริ หารความเสี่ ยงโดยกาหนดแนวทางในการบริ หารจัดการที่ป้องกันผลกระทบจากความเสี่ ยง
ต่าง ๆ ที่อาจทาให้องค์กรไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่ต้ งั เป้ าหมายไว้ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยว่าบริ ษทั จะ
สามารถดาเนินธุรกิจภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ ว
ในปั จจุบนั โดยผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกระดับในองค์กรรวมทั้งบริ ษทั ย่อย มีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงานตามแผนการ
บริ หารความเสี่ ยงควบคู่ไปกับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ องค์กร โดยมีคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงคอยกากับดูแล
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุตามเป้ าหมายทางธุรกิจ
 2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่ อการดาเนินธุรกิจของบริษัท
2.2.1 ความเสี่ยงต่ อการดาเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่ อย
ปั จจัยความเสี่ ยงในการประกอบธุรกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่ อาจจะเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการดาเนิ นงานใน
อนาคตของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
 ปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจอุตสาหกรรมฟอกหนัง
ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดบิ และความผันผวนราคาวัตถุดบิ
เนื่ องจากผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั เป็ นผลิตภัณฑ์ที่จาเป็ นต้องใช้วตั ถุดิบจากธรรมชาติ ได้แก่ หนังโค มาผ่านกระบวนการ
ผลิตต่างๆ เพื่อให้ออกมาเป็ นสิ นค้ากึ่งสาเร็ จรู ป และสิ นค้าสาเร็ จรู ป ดังนั้นบริ ษทั จึ งอาจประสบปั ญหาในเรื่ องการขาดแคลน
วัตถุดิบในการผลิตได้ ซึ่ งปั ญหาในประเด็นนี้ ทางบริ ษทั ก็ได้ตระหนักและมีการกาหนดนโยบาย และมาตรการในการป้ องกัน
เอาไว้เพื่อป้ องกันปั ญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ โดยการกระจายแหล่งของวัตถุดิบให้มีความหลากหลายและกระจายไปตาม
ภูมิภาคต่างๆ เช่น เอเชี ย ยุโรป ออสเตรเลีย อเมริ กา และอเมริ กาใต้ พร้อมทั้งมีการสื บเสาะหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอยู่
เสมอ พร้อมทั้งยังมีการทาสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าในเรื่ องของปริ มาณ คุณภาพของวัตถุดิบที่บริ ษทั ต้องการ ทาให้บริ ษทั สามารถ
ป้ องกันปั ญหาในเรื่ องของวัตถุดิบได้ และในอดีตที่ผา่ นมาบริ ษทั ไม่เคยประสบปั ญหาเรื่ องของการขาดแคลนวัตถุดิบมาก่อน
ในเรื่ องความผันผวนของราคาวัตถุดิบในอดี ตที่ ผ่านมา ราคาวัตถุดิบมีความผันผวนไม่มากนัก ยกเว้นในช่วงที่ เกิ ด
วิกฤตการณ์ เช่นโรควัวบ้าซึ่ งส่ งผลต่อปริ มาณวัตถุดิบอย่างมากหรื ออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล เช่นในช่วงหน้าฝน ราคา
วัตถุดิบจะมีการปรับตัวสู งขึ้น เพื่อลดความเสี่ ยงในเรื่ องดังกล่าว บริ ษทั ได้วางมาตรการป้ องกันเอาไว้โดยการสั่งซื้ อวัตถุดิบมา
เก็บไว้ในช่วงต้นปี แทน นอกจากนี้ หากในปี ใดที่ราคาวัตถุดิบมีการปรับตัวสูงขึ้นมาก บริ ษทั สามารถที่จะเจรจากับลูกค้าเพื่อทา
การปรับราคาสิ นค้าได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การเจรจาระหว่างบริ ษทั กับลูกค้า อย่างไรก็ตามในปี ที่ผ่านมา บริ ษทั ไม่ประสบปั ญหาเรื่ อง
ต้นทุนวัตถุดิบมีการปรับตัวสู งขึ้นมากนัก เนื่ องจากมาตรการในการสารองวัตถุดิบ ทาให้ไม่มีการเจรจาเพื่อปรับราคาสิ นค้ากับ
ลูกค้า
ความเสี่ยงจากการสู ญเสียลูกค้ ารายใหญ่ ในประเทศและเอเชีย
เนื่ องจากโครงสร้างรายได้ในปั จจุบนั ส่ วนใหญ่ของบริ ษทั มากกว่าร้อยละ 50 มาจากธุรกิจผลิตภัณฑ์เบาะหนังสาหรับ
รถยนต์ ซึ่ งลูกค้าที่ สาคัญของธุ รกิ จส่ วนนี้ จะได้แก่ บริ ษทั ผูผ้ ลิตเบาะหนังรถยนต์ให้กับบริ ษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์ และบริ ษทั ผลิ ต
รถยนต์ช้ นั นาของอเมริ กาและญี่ปุ่น ได้แก่ Honda Toyota และ Isuzu ทาให้รายได้ในอนาคตของบริ ษทั อาจประสบปั ญหาได้
หากในอนาคตบริ ษทั สูญเสี ยลูกค้ารายสาคัญของธุรกิจเบาะหนังรถยนต์ไป ซึ่งปั ญหาในส่วนนี้บริ ษทั ได้มีการวางแนวทางในการ
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :
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ป้ องกันเอาไว้ไม่วา่ จะเป็ นการพยายามกระจายแหล่งรายได้ไปยังบริ ษทั ผลิตรถยนต์อื่นๆ เพิ่มมากขึ้น การรักษาคุณภาพสิ นค้า
ของบริ ษทั ให้มีคุณภาพที่ดีและสม่าเสมอ การรักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูบ้ ริ หารระดับสูงและทีมงานของบริ ษทั รถต่างๆ ส่งผล
ให้ระดับความสาคัญและความสัมพันธ์ของบริ ษทั กับลูกค้ามีเพิ่มมากขึ้นเป็ นลาดับ ซึ่งโอกาสที่บริ ษทั จะสูญเสี ยลูกค้าเหล่านี้ไปมี
ความเป็ นไปได้ยาก
ความเสี่ยงด้ านเครดิต
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กูย้ มื เงินฝากธนาคารและสถาบัน
การเงิน และเครื่ องมือทางการเงินอื่นๆ โดยจานวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริ ษทั อาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื่อ คือ ลูกค้าตามบัญชี
ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สิ นทรัพย์ทางการเงินอื่น สาหรับลูกหนี้การค้า กลุ่มบริ ษทั บริ หารความเสี่ ยงโดยใช้นโยบายและ
ขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินอย่างมีสาระสาคัญ นอกจากนี้ กลุ่ม
บริ ษทั มีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้ การค้าอย่างสม่าเสมอทุกสิ้ นเดือน อัตราการตั้งสารองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นคานวนโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระ สาหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรูปแบบของความเสี่ ยงด้าน
เครดิตที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งโดยทัว่ ไปกลุ่มบริ ษทั จะพิจารณาตัดจาหน่ายลูกหนี้การค้าออกจากบัญชี เมื่อกลุ่มคาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้
รวมทั้งมีการดาเนินการตามกฎหมายในการติดตามมูลหนี้รายดังกล่าว
ความเสี่ยงจากการทีม่ สี ินค้ าทดแทนสินค้ าของบริษัท
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั เป็ นสิ นค้าที่มีสินค้าทดแทนที่ใกล้เคียง ซึ่งในอนาคตพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคอาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลง โดยหันไปนิ ยมสิ นค้าทดแทนอื่นๆ ที่ ได้รับการพัฒนาทางเทคโนโลยีให้มีคุณสมบัติเที ยบเท่าหนังแท้ เช่น หนัง
เทียม หรื อสิ นค้าอื่นอาจทาให้บริ ษทั ได้รับผลกระทบด้านรายได้ แต่บริ ษทั เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้น้ ี จะยังไม่มีสินค้าที่สามารถ
ทดแทนหนังแท้ได้ ประกอบกับปั จจุบนั บริ ษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์ช้ นั นาต่างๆ ได้หันมาให้ความสนใจในเรื่ องสิ่ งแวดล้อมมากขึ้น ทา
ให้โอกาสที่บริ ษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์จะหันมาใช้หนังเทียมแทนหนังสัตว์แท้เป็ นไปได้นอ้ ยมาก
ความเสี่ยงในเรื่ องนวัตกรรมในการผลิตสินค้ า
สาหรับสาขาของเล่นสัตว์เลี้ยง มีช่องทางน้อยในการพัฒนาร่ วมกับเทคโนโลยีส่ มัยใหม่เพราะสภาพของวัตถุดิบมีแบบ
จากัด อย่างไรก็ตามบริ ษทั ได้ดาเนิ นการพัฒนาวัตถุดิบที่มีอยูเ่ พื่อให้สินค้ามีรูปแบบและขนาดหลากหลายเพิ่มขึ้น รวมถึงสรรหา
วัตถุดิบอื่นผสมร่ วมกับวัตถุดิบเดิมเพื่อให้สินค้ามีความแตกต่างและเป็ นที่สนใจต่อลูกค้า
ความเสี่ยงในเชิงปริมาณเกีย่ วกับมูลค่ าของการด้ อยค่ าของสินค้ าคงเหลือและเงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
- ความเสี่ยงในเชิงปริมาณเกีย่ วกับมูลค่ าของการด้ อยค่ าของสินค้ าคงเหลือ
กลุ่มบริ ษทั ตระหนักถึงความเสี่ ยงด้านสิ นค้าคงคลังคือ ความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นจากการเสื่ อมสภาพของวัตถุดิบและสิ นค้า
ในช่วงที่เก็บรักษาในคลังสิ นค้าของบริ ษทั บริ ษทั จึงนาวัตถุดิบที่เข้ามาแปรสภาพเป็ นสิ นค้ากึ่งสาเร็ จรู ปเพื่อสามารถจัดเก็บสิ นค้า
ไว้ได้นานขึ้น นอกจากนี้ บริ ษทั เอาใจใส่ เป็ นพิเศษในการเก็บรักษาสิ นค้าให้อยู่ในสภาพดี โดยใช้หลักการและวิธีการบริ หาร
สิ นค้าคงคงคลังต่างๆ กันไป อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ได้ทาการตั้งสมมติฐานเพื่อคานวณค่าเผื่อลดมูลค่าสาหรับสิ นค้าเก่า ล้าสมัย
หรื อเสื่ อมคุ ณ ภาพ โดยทาการตรวจนับ สิ น ค้าคงเหลื อประจาไตรมาสและประจาปี พร้อมทั้งจัดทารายงานเพื่ อระบุ สินค้าที่
เคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย วิเคราะห์ปริ มาณสิ นค้าที่คงเหลือและการเคลื่อนไหวของสิ นค้าเพื่อระบุสินค้าที่คา้ งนานหรื อสิ นค้าที่
ไม่มีการเคลื่อนไหว วิเคราะห์เปรี ยบเทียบจานวนเงินสุทธิที่บริ ษทั ได้รับจากการขายสิ นค้าภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุน
ของสิ นค้าคงเหลือเพื่อประกอบการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริ ษทั มีสินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิ ที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่
ราคาใดจะต่ากว่า จานวน 427.78 ล้านบาทในงบแสดงฐานะการเงินรวมและจานวน 418.97 ล้านบาทในงบแสดงฐานะการเงิน
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
เฉพาะบริ ษทั สาหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริ ษทั มีสินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะ
ได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า จานวน 432.74 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและจานวน 418.21 ล้านบาทในงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะบริ ษทั โดยบริ ษทั บันทึกผลขาดทุนจากการลงลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือจานวน 4.25 ล้านบาท (คิดเป็ นร้อย
ละ 0.87 ของสิ นค้าคงเหลือทั้งหมด)ในต้นทุนขายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั สาหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
สาหรับปี 2564 บริ ษทั มีสินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับและแต่ราคาใดจะต่ า
กว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จานวน 402.42 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะทางการเงินรวมและจานวน 390.45 ล้านบาท ในงบ
แสดงฐานะการเงินเฉพาะบริ ษทั ซึ่งบริ ษทั บันทึกผลขาดทุนจากการลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือจานวน 12.71 ล้านบาท หรื อคิด
เป็ นร้อยละ 2.67 ของสิ นค้าคงเหลือทั้งหมด
- ความเสี่ยงในเชิงปริมาณเกีย่ วกับมูลค่ าของการด้ อยค่ าของเงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
สาหรับการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม เนื่ องจากการพิจารณาเกี่ยวกับการด้อยค่าของเงินลงทุน
ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจและข้อสมมติฐานที่ สาคัญที่ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั นามาใช้ในการประมาณค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนใน
บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ดังนั้นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ คือ การแสดงมูลค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
และค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมว่าเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ นโยบาย
การบัญชีสาหรับเงินลงทุน การด้อยค่าและรายละเอียดสาหรับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบ
หลักฐานประกอบการพิจารณาของผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ประเมิน
ความเหมาะสมของวิธีการประเมินมูลค่าและข้อสมมติที่สาคัญที่ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั นามาใช้ในประมาณค่าเผื่อการด้อยค่าของ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมแล้ว
บริ ษทั ได้มีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ได้แก่ บริ ษทั เอ็นเอชเค สปริ ง (กัมพูชา) จากัด โดย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มีเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วมแสดงราคาทุนในงบการเงินเฉพาะ
จานวน 6.31 ล้านบาท (สุ ทธิ จากค่าเผื่อการด้อยค่า จานวน 24.77 ล้านบาท) คิดเป็ นร้อยละ 0.20 ของสิ นทรัพย์รวม ทั้งนี้ บริ ษทั
บันทึกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมตามข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วม สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ซึ่งจัดทา
โดยผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ร่ วมและยังไม่ได้รับการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี
การตั้งด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าสาหรับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
ซึ่งบริ ษทั ฯ ลงทุนผ่าน บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จากัด (CWTG) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักทางด้านการลงทุนในกลุ่มพลังงาน โดยเงิน
ลงทุนดังกล่าวแสดงมูลค่าเงิ นลงทุ นวิธีราคาทุนในงบการเงิ นเฉพาะจานวน 681.04 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564 โดย CWTG ได้มีการบันทึ กการด้อยค่าของซึ่ งเงิ นลงทุ นในบริ ษทั ย่อยทางอ้อมดังกล่าว
บริ ษทั ได้มีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยทางอ้อมบางบริ ษทั ซึ่งได้แก่ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น แมนเนจเม้นท์
จากัด บริ ษทั กรี น พาวเวอร์ 1 จากัด และ บริ ษทั ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ ต จากัด ซึ่ งมีมูลค่าเงินลงทุนราคาทุนรวมจานวน 40.10 ล้าน
บาท และบริ ษทั ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวจานวน 19.62 ล้านบาท ทั้งนี้ เนื่ องจากบริ ษทั ย่อยทางอ้อมดังกล่าวมี
การหยุดดาเนินการ หรื อโครงการที่จะดาเนินการล่าช้าออกไป ส่งผลให้มีการด้อยค่าเงินลงทุนเกิดขึ้น
นอกจากนี้ บริ ษทั มีการลงทุนในบริ ษทั ย่อยทางตรงเพิ่มอีก 1 บริ ษทั ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของ บริ ษทั ชัย
วัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ได้มีมติอนุมตั ิแผนการปรับโครงสร้าง
กิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริ ษทั ย่อยนั้น บริ ษทั ได้ดาเนิ นการจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ย่อยแห่งใหม่ ชื่อว่า บริ ษทั
ชัยวัฒนา แทนเนอรี จากัด เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยมีทุนจดเบียน 1,000,000 บาท และบริ ษทั ถือหุน้ ในบริ ษทั ดังกล่าว
ในสัดส่วน 100%
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ความเสี่ยงจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
จากสถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดของโรคติ ด เชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 ท าให้เกิ ด การชะลอตัวของเศรษฐกิ จ และมี
ผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่ วนใหญ่ เช่น ระบบห่ วงโซ่อุปทาน การใช้จ่ายของผูบ้ ริ โภค การจากัดหรื อหยุดชะงักการ
ผลิต การดาเนินงานที่ล่าช้าขึ้น เป็ นต้น ความไม่แน่นอนจะจบลงเมื่อการปิ ดประเทศของหลาย ๆ ประเทศสิ้นสุดลงและเมื่อธุรกิจ
ต่าง ๆ กลับสู่ สภาวะปกติ ยิง่ ไปกว่านั้นการชะลอในอุตสาหกรรมยานยนต์ทวั่ โลกได้ส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของกลุ่ม
บริ ษทั อันเนื่องมาจากการลดลงของอุปสงค์ของเบาะรถยนต์ รวมถึงธุรกิจเรื อและรถโดยสารขนาดเล็กที่ผลิตด้วยอลูมิเนียม
เนื่องจากโครงสร้างรายได้ในปั จจุบันส่วนใหญ่ของบริ ษทั มากกว่าร้อยละ 60 มาจากธุรกิจผลิตภัณฑ์เบาะหนังสาหรับ
รถยนต์ ซึ่ งลูกค้าที่ สาคัญของธุ รกิ จส่ วนนี้ จะได้แก่ บริ ษทั ผูผ้ ลิตเบาะหนังรถยนต์ให้กับบริ ษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์ และบริ ษทั ผลิ ต
รถยนต์ช้ นั นาของอเมริ กาและญี่ปุ่น ได้แก่ Honda Toyota และ Isuzu ทาให้รายได้ในอนาคตของบริ ษทั อาจประสบปั ญหาได้
หากกลุ่มลูกค้าดังกล่าวเกิดการหยุดการผลิตชัว่ คราว อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติและโรคระบาด อาทิ โรค Covid-19 เป็ นต้น ซึ่ ง
จะส่ งผลกระทบให้บริ ษทั เหล่านั้นจะระงับการสั่งซื้ อสิ นค้าจากบริ ษทั เป็ นการชัว่ คราวจนกว่าจะกลับมาดาเนิ นการผลิตอีกครั้ง
ซึ่ งจะส่ งผลให้บริ ษทั สู ญ เสี ยรายได้ในช่ วงเวลาดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ บริ ษทั ต้องทบทวนปรั บแผนในการบริ หารจัดการเพื่ อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั ที่เปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหัน เช่น การบริ หารบุคลากรวันและเวลาในการปฎิบตั ิงาน, การ
บริ หารค่าใช้จ่ายในการขายการบริ หาร ต้นทุนการผลิต ฯลฯ
ในส่ วนของธุรกิจเรื อและรถโดยสารขนาดเล็กที่ผลิตด้วยอลูมิเนี ยม การชะลอตัวลงของเศรษฐกิจจากสถานการณ์การ
แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น ส่งผลให้ลูกค้าหลายรายยกเลิกคาสัง่ ซื้อสิ นค้าของกลุ่มบริ ษทั ฯ โดยเฉพาะใน
ส่วนของรถโดยสารขนาดเล็ก ส่งผลให้กลุ่มบริ ษทั ฯ มียอดคงเหลือรถโดยสารขนาดเล็กที่รอส่งมอบลดลง อย่างไรก็ตาม ในทาง
กลับกันสถานการณ์ดงั กล่าวไม่ส่งผลกระทบการดาเนิ นธุรกิจกลุ่มพลังงาน ซึ่ งมีคู่คา้ ที่มนั่ คง ส่ งผลให้กลุ่มธุรกิจนี้ มีรายได้และ
กระแสเงินสดที่ค่อนค้างคงที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดงั กล่าว
นอกจากนี้ ยงั ส่ งผลกระทบในการใช้ชีวิตประจาวันที่ ตอ้ งเปลี่ยนแปลงไป เพื่อควบคุมการแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัส
โดยบริ ษทั ได้มีการประเมิ นผลกระทบในหลายด้านโดยเฉพาะที่ อาจส่ งผลกระทบต่อการต่อเนื่ องทางธุ รกิ จโดยมี มาตรการ
ป้ องกันเพื่อลดความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวเนื่องจากการซื้อและขายสิ นค้าเป็ นเงินตราต่างประเทศ ซึ่ง
โดยหลักเป็ นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ และสกุลเงินยูโร โดยปี 2563 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีผลกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจานวน 2.35 ล้าน
บาท และปี 2564 มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจานวน 11.96 ล้านบาท ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ไม่มีผลกระทบต่อกาไรก่อนภาษีอย่าง
เป็ นสาระสาคัญจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยนของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ในส่ วนของผลกระทบจากอัตรา
แลกเปลี่ยนสาหรับกลุ่มบริ ษทั ยังอยูใ่ นเกณฑ์ต่า เนื่ องจากบริ ษทั ฯ มีขายไปต่างประเทศเพียงร้อยละ 3.62 ของรายได้รวมทั้งหมด
อย่างไรก็ดี ในส่ วนของการนาเข้าวัตถุดิบนั้น กลุ่มบริ ษทั มีการสั่งซื้ อวัตถุดิบบางส่ วนจากต่างประเทศเช่นกัน ส่ งผลให้มีการ
บันทึกขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเงินบาทอ่อนค่า
ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง
เมื่ อวัน ที่ 13 มี นาคม 2563 บริ ษ ัท กรี น เพาเวอร์ 1 จากัด ได้รับ หนังสื อแจ้งการได้รับคัดเลื อ กให้เป็ นผูด้ าเนิ น การ
โครงการบริ หารจัดการและการกาจัดขยะมูลฝอยชุมชนลงทุนโดยเอกชน เทศบาลนครสวรรค์ ซึ่ งอยูร่ ะหว่างเสนอผูม้ ีอานาจ
อนุ มตั ิจดั ซื้ อจัดจ้าง และคาดว่าจะเข้าทาสัญญาโครงการบริ หารจัดการและการกาจัดขยะมูลฝอยชุมชน ภายในเดือนมิถุนายน
2563 ซึ่งรายการดังกล่าวจาเป็ นต้องพึ่งพาการใช้เงินทุนจากบริ ษทั
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ต่อมา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ที่ ประชุมคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ครั้งที่ 6/2563 ได้มีมติ 1) อนุ มตั ิให้ CWTG
เข้าลงทุนเพิ่มเติมใน BSF3 โดยซื้อหุ ้นเพิ่มจากบริ ษทั บลูโซลาร์ ฟาร์ ม จากัด (ซึ่ งมิใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบี ยนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
(รวมทั้งที่ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)) จานวน 132,000 หุ ้น ในราคา 13,200,000 บาท ซึ่ งจะส่ งผลให้ CWTG จะถือหุ ้นใน BSF3 คิด
เป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 60 โดย CWTG ได้เข้าท าสัญ ญาซื้ อขายหุ ้น และด าเนิ นการรั บโอนหุ ้นจากบริ ษ ัท บลู โซลาร์ ฟาร์ ม จ ากัด
เรี ยบร้ อยแล้วในเดื อนเมษายน 2563 โดย CWTG จะต้องดาเนิ นการชาระค่าหุ ้นภายใน 1 ปี ตามเงื่ อนไขในสัญญาซื้ อขายหุ ้น
ระหว่าง CWTG กับบริ ษ ัท บลูโซลาร์ ฟาร์ ม จากัด และ 2) อนุ ม ัติให้บริ ษ ัทเข้าลงทุ นเพิ่ มเติ มใน SKC เนื่ องจาก SKC มี ความ
จาเป็ นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียน และสาหรับชาระค่าแม่พิมพ์รถบัส ทาง SKC จึงได้มีมติเรี ยกเพิ่มทุนจาก 200 ล้านบาท เป็ น 400
ล้านบาท สาหรับใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน ส่งผลให้บริ ษทั จะต้องเข้าซื้อหุน้ เพิ่มทุนดังกล่าวของ SKC เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ ้น
เดิม ซึ่งคิดเป็ นจานวน 1,000,200 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 100 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 100,200,000 บาท โดยบริ ษทั ได้เข้าทาสัญญาซื้ อ
หุน้ เพิม่ ทุนและดาเนินการเพิม่ ทุนเรี ยบร้อยแล้วในเดือนเมษายน 2563
ณ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั มี หนี้ สิ นที่ มีภาระดอกเบี้ ยรวมทั้งสิ้ น 1,546.00 ล้านบาท โดยแบ่ งเป็ นหนี้ สินระยะยาว
จานวน 551.08 ล้านบาท และหนี้ สินระยะสั้นจานวน 994.92 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นหุน้ กู้ CWT205A ที่กาลังจะครบกาหนด
ไถ่ถอนในเดื อนพฤษภาคม 2563 เป็ นจานวน 337.10 ล้านบาท และหุ ้นกู้ CWT209A ที่ กาลังจะครบกาหนดไถ่ถอนในเดื อน
กันยายน 2563 เป็ นจานวน 294.30 ล้านบาท รวมมูลค่าหุ ้นกูท้ ้ งั สิ้ นจานวน 631.40 ล้านบาท และเงินเบิ กเกินบัญชีและเงินกูย้ ืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงินจานวนทั้งสิ้น 311.20 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19) ส่ ง ผลต่ อ แผนการเสนอขายหุ ้ น กู้ข องบริ ษ ัท ฯ บริ ษ ัท ฯจึ ง มี ค วามจ าเป็ นที่ จ ะต้อ งเลื่ อ นก าหนดไถ่ ถ อนหุ ้ น กู้
CWT205A จากเดิ มคือวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ไปอีก 1 ปี เป็ นวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 โดยบริ ษทั ฯ มีการชาระคืนเงิ นต้น
บางส่ วนคิดเป็ นร้อยละ 30 ของยอดหุ ้นกูท้ ี่ คงค้าง คิดเป็ นจานวนเงิ นทั้งสิ้ น 101.13 ล้านบาท นอกจากนี้ จะมี “หุ ้นกูบ้ ริ ษทั ชัย
วัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564” ที่ กาลังจะครบกาหนดไถ่ถอนในเดือน
พฤศจิกายน 2564 บริ ษทั ฯ มีแผนจะจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนบางส่ วน และจัดหาวงเงินกูใ้ หม่เพื่อชาระคืนหุ ้นกูด้ งั กล่าว ซึ่ งหาก
บริ ษทั ฯ ไม่สามารถดาเนิ นการได้ตามแผน อาจส่ งผลกระทบต่อแผนการชาระคืนหุ ้นกูด้ งั กล่าว และบริ ษทั ก็อาจมีความเสี่ ยงใน
การผิดนัดชาระหนี้ได้
ในขณะที่ ณ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั มี เงิ น สดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสดอยู่จานวน 57.66 ล้าน และมี อตั ราส่ วน
สภาพคล่องเท่ากับ 0.67 เท่า และมีอตั ราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ วเท่ากับ 0.32 เท่า รวมถึงมีอตั ราส่ วนหนี้ สินสุ ทธิ ต่อกาไรก่อน
ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัดจาหน่าย (Net Debt to EBITDA Ratio) มากถึง 4.53 เท่า
กลุ่มบริ ษทั มี การติ ดตามความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการใช้เงิ น เบิ กเกิ นบัญ ชี และเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิ น เงินกูย้ ืมระยะยาว สัญญาเช่า หุ ้นกู้ เจ้าหนี้ การค้า และเงินหนี้ ยืม ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มี
หนี้ สินประมาณร้อยละ 52 ที่ จะครบกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี เมื่ อเที ยบกับมูลค่าตามบัญชี ท้ งั หมดของหนี้ สินดังกล่าวโดย
ระหว่างปี 2564 บริ ษทั ดาเนิ นการจ่ ายคื น ชาระหุ ้น กู้ CWT205A และ CWT209A เรี ยบร้ อยแล้ว กลุ่มบริ ษทั ได้ป ระเมิ น การ
กระจุกตัวของความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับการกูย้ ืมเงินเพื่อนาไปชาระหนี้ เดิมและได้ขอ้ สรุ ปว่า กลุ่มบริ ษทั มีความสามารถในการ
เข้าถึงแหล่งของเงินทุนที่ หลากหลายอย่างเพียงพอ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
จานวน 62.64 ล้านบาท มีอตั ราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว 0.97 เท่า และ 0.48 เท่าตามลาดับ นอกจากนี้
อัตราส่ วนหนี้ สินต่อ EBITOA และอัตราส่ วนหนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกาหนดชาระในหนึ่ งปี ต่อหนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ ย
ทั้งหมดจานวน 2.89 เท่า และ 0.40 เท่าตามลาดับ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ข้ อมูล
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่า
เสื่ อมราคา และค่าตัดจาหน่าย (Net Debt to EBITDA Ratio)
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกาหนดชาระภายใน
1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมด

หน่ วย
เท่า
เท่า
เท่า

2562
0.67
0.31
5.01

2563
0.67
0.32
4.53

2564
0.97
0.48
2.89

เท่า

0.63

0.64

0.40

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2563 มีมติอนุมตั ิให้เพิม่ ทุนจดทะเบียน
จานวน 168,027,501 บาท จากทุนจดทะเบี ยนเดิ มจานวน 630,103,128 เป็ นทุนจดทะเบี ยนใหม่จานวน 798,130,629 บาท เพื่อ
รองรับการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) โดยเสนอขายแก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม (Right
Offering) จานวนไม่เกิน 105,017,188 หุ ้น และเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริ ษทั ครั้งที่ 5 (CWT-W5) จานวนไม่เกิ น 63,010,313 หุ ้น โดยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวจะถูกจัดสรรในอัตราส่ วน 10
หุ ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่ งราคาใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวเท่ากับ 3.50 บาทต่อหุ ้น โดยการเพิ่ม
ทุนดังกล่าว จะส่งผลให้บริ ษทั มีกระแสเงินสดเข้ามาช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กบั ธุรกิจ และส่งผลให้กลุ่มบริ ษทั มีโครงสร้างฐานะ
ทางการเงินที่แข็งแกร่ งขึ้น
ความเสี่ยงจากการให้ การสนับสนุนทางการเงิน
บริ ษทั ในกลุ่มชัยวัฒ นาฯ มี การลงทุ นโครงการใหม่ ขยายธุ รกิ จ หรื อปรับปรุ งการดาเนิ นงาน เพื่อให้บริ ษทั มี การ
เติ บโตอย่างต่อเนื่ อง การลงทุ นดังกล่าวอาจลงทุนผ่านบริ ษทั ที่ จัดตั้งใหม่ และ/หรื อ ร่ วมทุ นกับพันธมิตร (Strategic Partner)
และ/หรื อ ผ่านบริ ษทั ในกลุ่มซึ่งบริ ษทั บางแห่งยังอยูใ่ นช่วงเริ่ มต้นโครงการ หรื อฐานะการเงิน ไม่แข็งแกร่ งเพียงพอ จึงยังต้องให้
การสนับสนุนทางการเงินในช่วงการก่อสร้างโครงการ (Cost Overrun Support) เพื่อให้บริ ษทั ดังกล่าวสามารถดาเนินการได้ตาม
กลยุทธ์และนโยบายการดาเนิ นธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั ในภาพรวมในบางกรณี บริ ษทั อาจประสบปั ญหาขาดสภาพคล่องหรื ออยู่
ในช่วงก่อนเริ่ มดาเนิ นการ จึงมีความจาเป็ นต้องรับการสนับสนุนทางการเงินจากผูถ้ ือหุ ้น การให้การสนับสนุนทางการเงิน ใน
แต่ละกรณี อาจเป็ นไปในรู ปแบบของสัญญาข้อตกลงการให้การสนับสนุนจากผูถ้ ือหุน้ (Sponsor Support Agreement) และ/หรื อ
และ/หรื อทุน (Equity) และ/หรื อการขยายวงเงินสิ นเชื่อทางการค้า และ/หรื อการให้เงินกูย้ มื และอื่น ๆ
ความเสี่ยงจากการจัดหาเงินทุน
ธุ รกิ จของ บริ ษทั ย่อย/ กลุ่มบริ ษทั พลังงาน เป็ นธุ รกิ จที่ ใช้ เงิ นลงทุ นสู งและเป็ นการลงทุนล่วงหน้า ในทางปฏิ บัติ
ถึงแม้บริ ษทั จะติดตามและบริ หารความเสี่ ยงทางธุรกิจอย่างใกล้ชิดแต่การใช้เงินทุนดังกล่าวยังอาจคลาดเคลื่อนไปจากแผนที่วาง
ไว้การประกอบธุรกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ที่มุ่งเน้นการสร้างความเติบโตอย่างมัน่ คงในระยะยาว และการเป็ นบริ ษทั ที่ มี
การกากับดูแลกิจการที่ดี ทาให้ บริ ษทั มีแผน ลงทุนเพื่อขยายธุรกิจอย่างระมัดระวังโดยคานึ งถึงแหล่งเงินทุน ต่าง ๆ โดยเฉพาะ
การจัดโครงสร้างเงินทุนที่สามารถดารง อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญต่าง ๆ ให้อยูร่ ะดับที่เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงของปั จจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเงินทุนอย่างต่อเนื่ อง บริ ษทั ฯ จึงมีความเชื่อว่าจะสามารถจัดหาเงินทุน เพื่อการขยายธุรกิจในอนาคตได้
เพียงพอ ด้วยต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม
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ความเสี่ยงจากการเปลีย่ นแปลงด้านเทคโนโลยีและดิจทิ ลั
เนื่ องจากการแข่งขันและการพัฒนาธุรกิ จในปั จจุบนั จาเป็ นต้องพึ่งพาการใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยและการเชื่ อมโยง
ข้อมูลของอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านอินเตอร์เนทมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพของธุรกิจ การสร้างประสบการณ์ทีดีให้กบั ลูกค้า ดังนั้น
บริ ษทั จึงได้มีการเตรี ยมการเพื่อรองรับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดงั กล่าว
ความเสี่ยงเกีย่ วกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต
การขยายการลงทุ น เพื่อกระจายความเสี่ ยงในการดาเนิ นธุ รกิ จเป็ นการสร้างความมัน่ คงและยัง่ ยืนทางรายได้ให้กับ
องค์ก รน ามาซึ่ งความต้องการทางพนักงานที่ มีความหลากหลายและชานาญการในแต่ละธุ รกิ จมากยิ่งขึ้ น ส่ งผลให้บริ ษ ัท
จาเป็ นต้องจัดหาทรัพยากรบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถและบริ หารบุคลากรที่มีช่วงอายุที่แตกต่างอย่างเหมาะสมเพื่อรองรับใน
การดาเนิ นธุ รกิจโดยจัดให้มีการเรี ยนรู ้และเพิ่มทักษะ เพื่อให้มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพและความต่อเนื่ องในการดาเนิ นธุรกิ จ
รวมถึงเพิ่มความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร โดยดาเนิ นการวิเคราะห์วางแผนร่ วมกันระหว่างฝ่ ายบริ หารและฝ่ ายจัดการ
เพื่อส่งเสริ มกระบวนการทางานระหว่างบริ ษทั ในเครื อ
ความเสี่ยงด้ านสถานการณ์ การเงิน
แม้วา่ ทัว่ โลกเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่ งส่ งผลกระทบในวงกว้าง บริ ษทั ได้
เตรี ยมพร้อมรับมือโดยมีการปรับลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่จาเป็ น นอกจากนี้ บริ ษทั ได้ประเมินสถานการณ์ และเตรี ยมแนวทาง
การเงินอย่างต่อเนื่ องโดยเฉพาะการวางแผนการชาระหุ ้นกูท้ ี่จะครบกาหนดในปี 64 ทั้งนี้ บริ ษทั ประสบผลสาเร็ จโดยได้รับการ
สนันสนุนที่ดีจากสภาพการเงินสาหรับวงเงินกูร้ ะยะยาวจานวนรวม 300 ล้านบาท
 ปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจพลังงานทดแทนโครงการโรงไฟฟ้ าชีวมวล
ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก
บริ ษทั ต้องประเมินการบริ หารความเสี่ ยงจากปั จจัยที่เกิดจากภายนอก โดยเฉพาะการดาเนินการธุรกิจภาคพลังงานและ
สาธารณู ปโภคพื้นฐานเนื่ องจากต้องใช้เงินลงทุนสู ง โดยควรพิจารณาปั จจัยหลักๆ ได้แก่ สภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎ
ระเบี ยบ ข้อบังคับ สภาวะอุตสาหกรรมการแข่งขัน สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการลงทุนที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการ
ลงทุ นในธุ รกิ จ จากการวิเคราะห์ และประเมิน อุปสรรคจากปั จจัยภายนอกต่อการขยายการเจริ ญเติ บโตและกาลังผลิตที่ อาจ
ก่อให้เกิดความเสี่ ยงในด้านกลยุทธ์ที่กระทบถึงภารกิจในการเพิ่มมูลค่ากิจการตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย และกลยุทธ์การ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ดังนี้
- แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ .ศ.2558-2579 (Power Development Plan: PDP 2015) มีการปรัสดั ส่วน
เชื้ อเพลิ งเพื่ อ ความสมดุ ล และความมั่น คงของระบบพลังงาน จึ งเป็ นข้อ จากัดที่ ท าให้บ ริ ษ ัท ไม่ ส ามารถขยายการ
เจริ ญเติ บโตในการลงทุ น โครงการผลิตไฟฟ้ าขนาดใหญ่ ในประเทศภายใน 10 ปี จากการปรั บลดสัดส่ วนสาหรั บ
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติจากร้อยละ 64 เหลือร้อยละ 50 ในขณะที่การสารองไฟฟ้าในระบบยังคงอยูใ่ นระดับสูงคือไม่
น้อยกว่าร้อยละ 30 โอกาสที่ มีคือการพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนซึ่ งเป็ นโครงการผลิตไฟฟ้ าขนาดเล็ก (SPP &
VSPP) ที่มีการปรับสัดส่วนเพิ่มขึ้น
- สภาวะเศรษฐกิจโลก กาลังเผชิญความไม่แน่นอนและความเสี่ ยงต่อการเจริ ญเติบโต เช่นความผันผวนของค่าเงิน ความ
อ่อนไหวด้านราคาน้ ามัน การไหลของเงินลงทุน และการค้าขายที่เบาบางลง
- ความผันผวนทางการเมือง ซึ่ งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ความไม่ชดั เจนของกฎระเบี ยบและกฎหมายในการ
ดาเนินธุรกิจ
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- การแข่งขันที่ มีความรุ นแรงมากยิง่ ขึ้น จะเห็นได้ว่ามีการรุ กของนักลงทุนจีนในภูมิภาคเอเชียที่มีขอ้ ได้เปรี ยบทั้งด้าน
เทคนิคและแหล่งเงินทุน รวมถึงการมีนกั ลงทุนจากหลากหลายธุรกิจที่สนใจเข้ามาลงทุนในธุรกิจพลังงาน
- พัฒนาการของนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี ที่มีผลกระทบต่อรู ปแบบการประกอบธุรกิจด้านพลังงาน เช่น Electrical
Vehicle, Energy Storage System
ความเสี่ยงจากความเพียงพอของปริมาณวัตถุดบิ
เนื่องจากเชื้อเพลิงชีวมวลถือเป็ นปั จจัยที่สาคัญสาหรับการดาเนินโครงการผลิตไฟฟ้าชีวมวล หากโรงไฟฟ้าชีวมวลไม่
สามารถจัดหาเชื้อเพลิงได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่ อง โรงไฟฟ้าก็จะไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เต็มกาลังการผลิต ซึ่ งจะกระทบต่อ
รายได้และผลตอบแทนของโครงการ ทั้งนี้ ทางบริ ษทั มีการทาข้อตกลงนอกเหนื อจากการซื้ อวัตถุดิบที่ มีอยูแ่ ล้วนั้น บริ ษทั ยังมี
นโยบายที่จะเจรจาเพิ่มเติมกับผูข้ ายเชื้อเพลิงชีวมวลรายอื่นๆ เพื่อให้มนั่ ใจว่ามีปริ มาณวัตถุดิบเพียงต่อการผลิตไฟฟ้า และเพื่อลด
การพึ่งพิงจากการซื้ อวัตถุดิบจากผูข้ ายเพียงเจ้าเดี ยว ปั จจุบนั มีผขู ้ ายรายอื่นที่ สามารถส่ งมอบสิ นค้า คือ เปลือกไม้ ในปริ มาณ
และ ราคา ตามที่บริ ษทั สัง่ ซื้ อได้ นอกจากนี้ ยังมีการซื้ อชานอ้อยจากโรงงานน้ าตาลในจังหวัดสระแก้วเข้ามาเป็ นเชื้อเพลิงเสริ ม
ซึ่ งให้ค่าความร้อนเทียบกับควันฉุ น การใช้เชื้อเพลิงลดต่าลง และในปี 2563 จะมีการศึกษาเรื่ องการนาใบอ้อยมาเป็ นเชื้ อเพลิง
เสริ ม ซึ่ งการดาเนิ นงานในปี ที่ ผ่านมา บริ ษทั จัดหาเชื้ อเพลิงได้ท้ งั ปริ มาณ คุณภาพ และราคาเป็ นไปตามแผนงาน และสามารถ
ควบคุมต้นทุนการใช้เชื้อเพลิงต่อรายได้จากการขายไฟฟ้าเทียบกับปี 2561 มีประสิ ทธิภาพดีข้ ึน
นอกจากนี้ ทางโครงการมีแหล่งซื้ อวัตถุดิบจากผูข้ ายรายอื่นที่มีความสามารถในการจัดหาเชื้อเพลิงให้แก่โครงการซึ่ ง
เพียงพอต่อความต้องการในปั จจุบนั ประกอบกับทางทีมงานได้ศึกษาเกี่ยวกับชนิ ดของวัตถุดิบที่จะใช้เป็ นเชื้อเพลิงหลากหลาย
แบบเพื่อลดความเสี่ ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งในปั จจุบนั บริ ษทั มีสญ
ั ญาซื้ อวัตถุดิบกับผูจ้ าหน่ายรายใหม่อีกหลาย
ราย ส่ งผลให้มนั่ ใจได้ว่าบริ ษทั จะมี แหล่งวัตถุดิบ สาหรั บใช้ในการผลิ ตไฟฟ้ าที่ เพียงพอ และบริ ษ ัทมี มาตรการรองรั บและ
เตรี ยมการเกี่ยวกับความเพียงพอของวัตถุดิบที่ใช้ในการดาเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลดังนี้
- ร่ วมมือกับพันธมิตรในจังหวัดสระแก้ว และจังหวัดใกล้เคียงสาหรับการจัดหาวัตถุดิบ ได้แก่ เปลือกไม้ยคู าลิปตัส และ
ชิ้นไม้สบั และมีแผนที่จะเปิ ดรับซื้อเชื้อเพลิงในรัศมีไม่เกิน 100 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้าในอนาคต
- ร่ วมมือกับพันธมิตรในจังหวัดชลบุรี สาหรับการจัดหาวัตถุดิบ ได้แก่ ใยทะลายปาล์ม และไฟเบอร์ และบริ ษทั ประเมิน
สถานการณ์ ในอนาคต พบว่าปริ มาณเชื้ อเพลิงมีไม่เพียงพอ และแนวโน้มราคาสู งขึ้น บริ ษทั จะดาเนิ นการส่ งเสริ ม
เกษตรกรในจังหวัดสระแก้วเพื่ อปลูก พืช พลังงานที่ โตเร็ ว ได้แก่ ไผ่ยกั ษ์ และกระถิ น ยักษ์ เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม
ปั จจุบนั บริ ษทั ยังไม่พบปั ญหาการขาดแคลนวัตถุดิบดังกล่าว ประกอบกับราคาเชื้อเพลิงมีแนวโน้มถูกลง
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้วางแผนจัดเก็บ Stock เชื้อเพลิงล่วงหน้า ประมาณ 45 วัน หรื อเป็ นปริ มาณราว 15,000 ตัน และ
มีสถานที่เก็บเชื้อเพลิงอยูภ่ ายในโครงการซึ่งจะมัน่ ใจได้วา่ โครงการจะมีเชื้อเพลิงเพียงพอสามารถขายไฟฟ้าได้ต่อเนื่องตลอดปี
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเชื้อเพลิงชีวมวล
เนื่ องจากต้นทุนค่าเชื้ อเพลิงถือเป็ นต้นทุนที่มีสัดส่ วนที่ สูงสาหรับโรงไฟฟ้ าชี วมวล ดังนั้น หากราคาเชื้อเพลิงชีวมวล
การปรับตัวสู งขึ้น จะส่ งผลกระทบต่อกาไรจากการดาเนิ นงานได้ ทั้งนี้ ทางบริ ษทั มีการเตรี ยมเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่รองรับ
เชื้อเพลิงชีวมวลได้ในหลายประเภท ดังนั้น หากราคาเชื้อเพลิงชีวมวลใดปรับตัวสู งขึ้น ก็สามารถใช้ประเภทอื่นทดแทนกันได้
และไม่ก่อให้เกิดความเสี ยหาย ทั้งนี้ ผบู ้ ริ หารยังมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาเชื้อเพลิงสม่าเสมอ โดยหากช่วงเวลาใดที่
เชื้อเพลงชี วมวลหลักที่ตอ้ งใช้มีราคาต่า ก็จะซื้ อในปริ มาณที่เพิ่มขึ้น และเก็บสะสมไว้ในที่ เก็บเชื้ อเพลิงทั้งในร่ มและกลางแจ้ง
ซึ่งการดาเนินงานดังกล่าวก็จะช่วยลดความเสี่ ยงด้านความผันผวนของราคาเชื้อเพลิงชีวมวลได้
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ความเสี่ยงจากความผันผวนของค่ าพลังงานความร้ อนจากเชื้อเพลิงชีวมวล
ท าให้ ก ระทบต่ อปริ ม าณการผลิ ต ไฟฟ้ า เนื่ อ งจากกระบวนการผลิ ต ไฟฟ้ าจากเชื้ อ เพลิ งชี วมวลนั้น มี การก าหนด
สมมติฐานในการคานวณค่าความร้อนที่ได้จากเชื้อเพลิงชีวมวลแต่ละประเภท ดังนั้น จึงอาจเกิดความเสี่ ยงจากค่าความร้อนของ
เชื้อเพลิงชีวมวลจะไม่เป็ นไปตามประมาณการ ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อปริ มาณการผลิตกระแสไฟฟ้าไม่เป็ นไปตามแผนที่วางไว้
อย่างไรก็ตาม ก่อนการรับซื้ อเชื้ อเพลิงชี วมวล บริ ษทั มีการกาหนดคุณภาพของเชื้ อเพลิงชี วมวล ซึ่ งถ้าเชื้ อเพลิงมีคุณภาพตรง
ตามที่กาหนด จึงจะรับเชื้อเพลิงเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต นอกจากนี้ ยังมีการก่อสร้างโรงเก็บเชื้อเพลิง เพื่อใช้เก็บเชื้อเพลิง
ชีวมวลฤดูฝน ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ ยงจากความผันผวนของค่าพลังงานร้อนที่จะได้จากเชื้อเพลิงชีวมวลได้
 ความเสี่ยงของโครงการบริหารจัดการขยะ
1. บริ ษทั ฯได้ทาสัญญาก่อสร้างและบริ การจัดการระบบกาจัดขยะมูลฝอยชุมชนกับเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ (เทศบาล) โดยเทศบาลตกลงให้บริ ษทั ก่อสร้างระบบกาจัดขยะมูลฝอยชุมชนและติดตั้งระบบบาบัดมลพิษในที่ดิน
อันเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของเทศบาล โดยบริ ษทั ได้รับสิ ทธิ ดาเนิ นการบริ หารจัดการระบบดังกล่าวเป็ นเวลา 25 ปี บริ ษทั ยังไม่มีการ
จัดทาแผนการลงทุนว่าบริ ษทั จะจัดสรรเงินลงทุนอย่างไรและจัดทางบประมาณสาหรับการลงทุนอย่างไร
2. โครงการโรงไฟฟ้ าขยะดังกล่าวมีการดาเนิ นการ 2 ระยะ ระยะแรกเป็ นการก่อสร้างระบบบริ หารจัดการและกาจัด
ขยะและระยะที 2 เป็ นการก่ อ สร้ างระบบผลิ ต ไฟฟ้ า ซึ ง ในระยะแรกนั้น โครงการจะรั บ ขยะชุ ม ชนมาจากเทศบาลนคร
นครสวรรค์ก่อนทีจะผ่านกระบวนการคัดแยกและจาหน่ายเป็ นผลิตภัณฑ์ทีนากลับมาใช้ใหม่ (รี ไซเคิล) โดยโครงการจะได้ค่า
จัด การขยะด้วย ซึ ง ก่ อนที จะเริ่ มโครงการระยะที 2 บริ ษทั จาเป็ นจะต้องได้รับ สัญ ญาซื้ อขายไฟฟ้ าเสี ยก่ อนหากบริ ษ ัทเริ่ ม
โครงการระยะที 2 อัตราส่ วนหนี้ สินทางการเงินต่อกาไรก่อนดอกเบี้ยยจ่าย ภาษี ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ายของบริ ษทั อาจ
เพิ่มสูงขึ้น
3. บริ ษทั อาจต้องเผชิ ญกับการดาเนิ นงานที่ เกิดจากความล่าช้าในการก่อสร้างหรื อจากประเด็นสิ่ งแวดล้อมหรื อการ
ต่อต้านจากชุมชนในท้องถิ่น
4. หากปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตามสัญญาให้เอกชนดาเนินการก่อสร้างและบริ หารจัดการระบบกาจัดขยะมูลฝอยชุมชนและ
ขยะบ่อฝังกลบที่ได้ลงนามไว้เมื่อ 14 สิ งหาคม 2563 เช่น หากเกิดการดาเนิ นการที่ ล่าช้าไม่เป็ นไปตามกรอบเวลาที่กาหนดหรื อ
ไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้ออื่น ๆ คู่สญ
ั ญาอาจมีสิทธิเรี ยกค่าปรับและค่าเสี ยหายจากบริ ษทั ได้
5. บริ ษทั ได้วางหลักประกันการเสนอราคาโครงการการบริ หารจัดการระบบกาจัดขยะมูลฝอยชุมชนและขยะบ่อฝั ง
กลบไว้จานวน 3 ฉบับ หากบริ ษทั ไม่สามารถปฏิ บัติตามสัญญา หรื อ คู่สัญญาอาจบอกเลิกสัญญาในกรณี ที่บริ ษทั ปฏิ บัติผิด
สัญญาอันเป็ นสาระสาคัญ ซึ่งอาจจะส่งผลให้คู่สญ
ั ญาริ บหลักประกันทั้งหมดหรื อบางส่วนได้
 ความเสี่ยงด้ านภาพลักษณ์ องค์ กร
โดยบริ ษทั มีการติดตามและตรวจสอบการบริ หารความเสี่ ยงด้านภาพลักษณ์ ขององค์กรอย่างใกล้ชิดสม่ าเสมอ โดย
ตระหนักดีวา่ ภาพลักษณ์ขององค์กรเป็ นส่ วนสาคัญที่นามาซึ่งความยัง่ ยืนของธุรกิจ บริ ษทั จึงมีแผนและมาตรการเชิงรุ งและเชิง
ลึกในการป้ องกันลดโอกาสในการเกิดความเสี่ ยงและเตรี ยมแผนในการบรรเทาผลกระทบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยให้มีผลน้อยที่สุด ไม่
ว่าจะเป็ นประเด็นของการต่อต้านของมวลชน ผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม และ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลัก
ธรรมาภิบาลตั้งแต่ก่อนเริ่ มการพัฒนา ระหว่างพัฒนาและการก่อสร้าง ช่วงการเดินเครื่ องเชิงพาณิ ชย์จนกระทัง่ สิ้นสุดสัญญาและ
อาจจาเป็ นที่ จะต้องมี มาตรการต่อเนื่ องหลังสิ้ นสุ ดโครงการเพื่ อป้ องกัน และสร้างความมัน่ ใจว่าจะไม่มีเหตุการณ์ อนั ไม่พึ ง
ประสงค์ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กรในเชิงลบได้เพียงพอด้วยต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม
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3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยัง่ ยืน
 3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้ านความยัง่ ยืน
นโยบาย และเป้ าหมาย :
คณะกรรมการบริ ษทั ฯสนับสนุนให้บริ ษทั ในการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อให้องค์กรสามารถพัฒนาให้มี
ความยัง่ ยืนในมิติต่าง ๆ ให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน และมีเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนและสอดคล้องกับการดาเนิ นธุรกิจของ
บริ ษทั จึงได้มีมติกาหนดนโยบายและเป้ าหมายในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยัง่ ยืน เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นความยัง่ ยืนดังนี้
1. การกากับดูแลกิจการที่ดี
2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม
3. การจ้างงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืน
4. การจัดการพลังงาน สภาพภูมิอากาศ น้ า และ ของเสี ย
5. การลงทุนธุรกิจที่สร้างผลตอบแทน โดยมุ่งเน้นธุรกิจด้านนวัตกรรมเพื่อความยัง่ ยืน
6. การประเมินด้านความยัง่ ยืนสาหรับธุรกิจใหม่อย่างรอบด้าน
7. การมีส่วนร่ วมพัฒนาชุมชน สังคม สิ่ งแวดล้อม
 3.2 การจัดการผลกระทบต่ อผู้มสี ่ วนได้ เสียในห่ วงโซ่ คุณค่ าของธุรกิจ
3.2.1 ห่ วงโซ่ คุณค่ าของธุรกิจ
การดาเนิ นงานกับผูม้ ี ส่วนได้เสี ยเป็ นเรื่ องที่ บ ริ ษทั ให้ความสาคัญ อย่างยิ่งและการดาเนิ นงานมาอย่างต่อเนื่ องโดย
คานึ งถึงกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยตลอดจนบริ หารจัดการความยัง่ ยืนของกิจกรรมตลอดห่ วงโซ่คุณค่าของธุรกิจตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ า เช่น
การจัดหาและสั่งซื้ อวัตถุดิบ กระบวนการผลิต จนถึงกิ จกรรมของธุ รกิ จปลายน้ า เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดจาหน่ าย
สิ นค้า จนส่ งมอบสิ นค้าให้กบั ลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม และสร้างความ
สมดุลระหว่างคุณค่า และ มูลค่าจากการดาเนิ นธุรกิจให้กบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายอีกทั้งสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความ
เชื่อมัน่ ในการดาเนินงานระหว่างบริ ษทั ฯ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
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ห่ วงโซ่ คุณค่ าของธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั
การบริ หารปัจจัยการ
ผลิต

การปฏิบตั ิการ

การจัดหาวัตถุดิบให้ได้
มาตรฐานมีคุณภาพตรง
ความต้องการและมี
ปริ มาณที่เพียงพอต่อ
การผลิต

การผลิตทุกขั้นตอน
ควบคุมการผลิตให้
ได้สินค้ที่มีคุณภาพ
เป็ นมิตรกับสิ่ งแวด
ล้อม มีมาตรฐานมี
ความปลอดภัยใน
การผลิตทุกขั้นตอน

การกระจายสิ นค้า การตลาดและการขาย
และบริ การ

จัดส่งสิ นค้าและ
บริ การที่ให้กบั
ลูกค้าได้ตาม
กาหนด

สร้างความพึงพอใจ
และความผูกพันแก่
ลูกค้าโดยผ่านการ
นาเสนอผลิตภัณฑ์
และบริ การที่มีคุณภาพ
ด้วยราคาเป็ นธรรม

การบริ การหลัง
การขาย

กิจกรรม
สนับสนุน

รับประกันสิ นค้า
คุณภาพสิ นค้าตรง
ตามข้อตกลงรับ
ข้อร้องเรี ยนและ
แก้ไขปั ญหา
สิ นค้าและบริ การ

การบริ หารเงินทุน
จัดระบบบัญชี
การเงิน,ทรัพยากร
บุคคล,การพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อให้
ได้บรรลุผลตาม
เป้ าหมาย

3.2.2 การวิเคราะห์ ผ้มู สี ่ วนได้ เสียในห่ วงโซ่ คุณค่ าของธุรกิจ
บริ ษทั ได้วิเคราะห์ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยในห่ วงโซ่ คุณค่าของธุ รกิ จออกเป็ น 7 กลุ่ม โดยพิจารณาจากความเกี่ ยวข้องกับการ
ดาเนิ นงานของบริ ษทั ในทุกมิติ ผลกระทบด้านความยัง่ ยืนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่อบริ ษทั และผลกระทบจากการดาเนิ นธุรกิจต่อ
กลุ่มผูม้ ี ส่วนได้เสี ย ประกอบด้วย ผูม้ ี ส่วนได้เสี ยภายนอก ได้แก่ คู่คา้ , ลูกค้า ,เจ้าหนี้ ,ชุ มชนและสังคม, หน่ วยงานภาครั ฐ /
หน่วยงานกากับดูแล และผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายใน ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้ และ พนักงาน
บริ ษทั ได้ให้ความสาคัญต่อสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย ไม่ว่าจะเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายใน หรื อ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอก
และได้มีการประเมินผูม้ ีส่วนได้เสี ยซึ่งเป็ นกระบวนการที่จะช่วยให้ทราบถึงความคิดเห็น ความคาดหวัง และข้อกังวลของผูส้ ่วน
ได้เสี ย รวมทั้งประเด็นที่องค์กรมีผลรกะทบและมีความคาดหวังต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย อันจะเป็ นข้อมูลสาคัญในการนาไปกาหนด
และทบทวนกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อความยัง่ ยืนขององค์กร

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

กลุ่มผู้มีส่วนได้ เสี ยภายนอก
ผู้มสี ่ วนได้ เสีย
1. คู่คา้ / ผูร้ ับเหมา

ความคาดหวังของผู้มสี ่ วนได้ เสีย

ความตอบสนองความคาดหวัง

- สิ นค้า มี ค วามปลอดภั ย ไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
สิ่ งแวดล้อม
- ปฏิ บัติ ตามข้อ กาหนดและเงื่ อนไขของสัญ ญา
ทางธุรกิจอย่างเป็ นธรรม
- สิ นค้ า มี คุ ณ ภาพ ปลอดภัย มี ก ารบริ การที่ ดี
สิ นค้าไม่ทาลายสิ่ งแวดล้อม
- ราคาสิ นค้าที่เหมาะสม

- ซื้อสิ นค้าที่ไม่ทาลายสิ่ งแวดล้อม

3. เจ้าหนี้

- ปฏิบตั ิตามเงื่อนไข ข้อตกลง

- นาเงินไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ ไม่เกิดข้อพิพาท และ
ไม่มีหนี้ผิดนัดชาระ

4. ชุมชนและสังคม

- ไม่มีมลพิษ ที่สงผลกระทบต่อการดารงชีวติ

- มีระบบบริ หารคุณภาพ ISO
- ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย และ ข้ อ ก าหนดที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ
สิ่ งแวดล้อม

5. หน่วยงานภาครัฐ
และ
หน่วยงานกากับดูแล

- ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง - มีระเบียบปฏิบตั ิในการทางาน และกฎเกณฑ์ในการปฏิบตั ิ
- มีการกากับดูแลกิจการที่ดี
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- มีการทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี

6. ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้

- ผลกระกอบการที่ดี ,ใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า

- ตรวจติ ด ตามผลการด าเนิ น งาน และ ติ ด ตามระบบการ
จัดการภายใน

7. พนักงาน

- สภาพแวดล้อมการทางานที่เหมาะสม
- มีความปลอดภัย สุขอนามัยที่ดี
- ค่าตอบแทนที่เป็ นธรรม เหมาะสมกับหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ
- มีความก้าวหน้าในอาชีพ และพัฒนาทักษะใน
การทางาน

- มีมาตรการตรวจวัดด้านสิ่ งแวดล้อม
- จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงาน
- ปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงาน เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบตั ิ
- มีการพิจารณาผลงานทุกปี และ จัดอบรมพัฒนา ความรู ้แก่
พนักงานอย่างต่อเนื่อง

2. ลูกค้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

- สร้างสัมพันธ์อนั ดี กบั คู่คา้ บนรากฐานแห่ งผลประโยชน์
ซึ่งกันและกัน
- ผลิตสิ นค้าด้วยความรับผิดชอบและปฏิ บัติตามกฎหมาย
และข้อกาหนดด้านสิ่ งแวดล้อม
- ลูกค้าพึงพอใจ ในสิ นค้าที่มีคุณภาพและราคาเป็ นธรรม
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
 3.3 การจัดการด้ านความยัง่ ยืนในมิตสิ ิ่งแวดล้ อม
ทางบริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นธุ รกิ จควบคู่ไปกับการใส่ ใจดู แลรักษาสิ่ งแวดล้อมในชุ มชนและสังคม ปฎิ บัติตามกฎหมาย
ระเบียบข้อกาหนดต่าง ๆ โดยมุ่งที่การให้ประโยชน์กบั คน, ชุมชน และสังคม นอกจากนั้นยังต้องคานึ งถึงบทบาทขององค์กร
ภาคธุ รกิ จที่ ตอ้ งปฏิ บัติอย่างสอดคล้องกัน คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ เห็ นสมควรให้กาหนดนโยบายด้านความรับ ผิด ชอบต่ อ
สิ่ งแวดล้อมดังต่อไปนี้
3.3.1 นโยบายและแนวปฎิบัตดิ ้ านสิ่งแวดล้ อม
คณะกรรมการได้ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบขององค์กรที่ สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยัง่ ยืน ได้มีมติใน
การประชุมคณะกรรมการบริ หาร ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ได้ให้นโยบายคานึ งถึงความปลอดภัยของสังคม
และสิ่ งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยอนุ มตั ิบริ ษทั สมัครเข้าร่ วมโครงการส่ งเสริ มโรงงานอุตสาหกรรมให้มี
ความรั บผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยัง่ ยืน (CSR-DIW) ภายใต้โครงการพัฒ นาเมื องอุตสาหกรรมเชิ งนิ เวศ นอกจากนี้
บริ ษ ัท ได้เข้าร่ วมโครงการอุ ต สาหกรรมสี เขี ยว ที่ จัด โดยกรมโรงงานอุ ต สาหกรรม กระทรวงอุ ต สาหกรรมเพื่ อ ให้ส ถาน
ประกอบการมีความรู ้เชิ งลึกในการบริ หารจัดหารผลิตเพื่อสิ่ งแวดล้อม และยังมีการกาหนดแนวทางปฏิ บตั ิไว้เป็ นลายลักษณ์
อักษรเพื่อให้พนักงานทุกหน่วยงานได้รับทราบและยึดถือปฏิบตั ิ ดังนี้
 บริ ษทั จะปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม
 บริ ษทั จะบริ หารงานโดยมีเป้ าหมายในการป้ องกันไม่ให้เกิ ดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ทบทวนและประเมินผลการ
ดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
 บริ ษทั จะส่งเสริ มให้พนักงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ มีจิตสานึกและความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม
 บริ ษทั จะให้ความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และฝึ กอบรมพนักงานเกี่ยวกับเรื่ องสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู ้และ
ประสบการณ์ กับ หน่ ว ยงานอื่ น เพื่ อ ให้ มี ก ารรั ก ษาสภาพแวดล้อ มและปรั บ ปรุ งการปฏิ บัติ ง านให้ เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
3.3.2 ผลการดาเนินงานด้ านสิ่งแวดล้ อม
 การจัดการพลังงาน
อุตสาหกรรมฟอกหนัง เป็ นอุตสาหกรรมที่ มีการใช้พลังงานสู งในรู ปแบบพลังงานความร้อน พลังงานไฟฟ้ า และ
พลังงานไอน้ า เป็ นต้น บริ ษทั จึ งตะหนักถึงการจัดการพลังงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ โดยมีเป้ าหมายที่ จะบริ หารจัดการพลังงาน
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งระบบโดยได้มีการจัดตั้งคณะทางานด้านการจัดการพลังงานขึ้นมาเพื่อดาเนิ นการอนุ รักษ์พลังงาน ตาม
กฎหมายการอนุ รักษ์พลังงานภายใต้พระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงานพ.ศ.2535(และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2550) และได้จดั ทารายานการจัดการพลังงาน จัดส่ งให้กบั กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
เป็ นประจาทุกปี และมีการจัดทาโครงการต่างๆ เพื่อเป็ นการลดการใช้พลังงานลง อาทิ เช่น โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าพัด
ลม Cooling Tower สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ไม่นอ้ ยกว่า 100,000 Kw-Hr./ปี , โครงการนาเศษวัสดุที่เหลือใช้และ
สามารถเผาได้ไปใช้ในการอุ่นน้ าป้ อนเข้า Boiler สามารถลดการใช้พลังงานความร้อนลงได้ มากกว่า 6,500,000 MJ/ปี

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ปริมาณการใช้ ไฟฟ้ า
(กิโลวัตต์ /ชั่วโมง)
ผลการตรวจการใช้ พลังงาน
แนวทางการบริหารจัดการ
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
1.กิจกรรม ในกระบวนการผลิตสิ นค้า 8,351,050 6,531,917 6,553,419 - นานวัตกรรมใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการ
ผลิตสิ นค้า เช่ น ใช้พลังงานแสงอาทิ ตย์ แทน พลังงาน
ไฟฟ้า
- มาตรการลดการใช้พ ลังงานไฟฟ้ าโดยการปรั บ ปรุ ง
ระบบคอนโทรลพัดลม Cooling Tower
-มาตรการลดการใช้พลังงานความร้อน ในการปรับปรุ ง
ระบบอุ่นน้ าร้อนป้ อน Boiler จากวัสดุเหลือใช้
2.กิจกรรม ในการจัดส่งสิ นค้า
30,739
43,248 - กาหนดให้ใช้ความเร็ วในการขับขี่ที่ 80-90 กม./ชม. ซึ่ง
ปริ มาณน้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ (ลิตร)
เป็ นระดับความเร็ วที่ ให้ประโยชน์ในเรื่ องการประหยัด
พลังงาน และยังช่วยรถอุบตั ิเหตุบนท้องถนนด้วย
- ไม่ติดเครื่ องยนต์ทิ้งไว้ขณะจอดรอรับ-ส่งสิ นค้า อันจะ
ทาให้สิ้นเปลืองพลังงานเชื้อเพลิง เกินจาเป็ น
- มี การบ ารุ งรั กษารถยนต์ และรถบรรทุ ก ที่ ใช้ในการ
ขนส่ง อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้รถยนต์และรถบรรทุกที่ใช้
มีสมถนะ ในการขับขี่ที่ดีอยูเสมอ
- ใช้ยานพาหนะที่ใช้แก๊ส เป็ นเชื้อเพลิง เป็ นหลัก
ปรับวิธีคิดปริ มาณการใช้เชิ้อเพลิง เป็ นอัตรา ความสิ้น
เปลืองของการใช้ (ก.ม./ลิตร) แทนปริ มาณการใช้
3.กิจกรรม ในอาคารสานักงาน
507,150 491,250 448,621 - เปลี่ ยนอุปกรณ์ ไฟฟ้ าส่ องสว่างโดยเปลี่ ยนหลอดไฟ
เป็ น LED
- ทาสวิสไฟแยกแต่ละจุด
- จัดสถานที่ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน
- ปรับ เปลี่ ยนเครื่ องปรั บอากาศให้เหมาะสมกับขนาด
ห้องทางาน
- ปิ ดเครื่ องปรับอากาศเวลาพัก
รวม

8,858,200 7,053,906 7,045,288

เป้าหมายการใช้ พลังงานในปี 2565
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะลดการใช้พลังงานลงอย่างน้อย 10 เปอร์เซนต์ในปี พ.ศ. 2565 โดยได้มีการจัดทาโครงการติดตั้ง
โซล่ารู ฟท็อป และให้ทาแผนงานการปรับปรุ งไลน์การผลิตเพื่อลดระยะเวลาในการผลิตลง

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
 การจัดการนา้
ในอุตสาหกรรมฟอกหนังใช้น้ าในกระบวนการผลิตเป็ นจานวนมาก บริ ษทั ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการใช้
ทรัพยากรน้ า และในอุตสาหกรรมฟอกหนังใช้น้ าในกระบวนการผลิตเป็ นจานวนมาก บริ ษทั ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการ
ใช้ทรั พยากรน้ า และผลกระทบที่ เกี่ ยวกับการนาน้ าจากแหล่งน้ ามาใช้ในกระบวนการผลิ ต และการปล่อยน้ าทิ้ งที่ อาจส่ งผล
กระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและชุมชน โดยได้ทาการปรับปรุ งเครื่ องจักรและสู ตรการผลิตเพื่อลดการใช้น้ าลง และ มีการแยกน้ าเสี ย
ในแต่ละกระบวนการผลิต ส่ งไปบาบัดที่ระบบบาบัดน้ าเสี ยของเขตอุตสาหกรรมฟอกหนัง กม.30 เพื่อลดภาระการบาบัด ของ
ระบบบาบัดน้ าเสี ยได้ดียิ่งขึ้น ส่ งผลให้คุณภาพน้ าที่ได้จากการบาบัดมีคุณภาพเป็ นไปตามมาตรฐาน ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบ
นิเวศและชุมชนรอบด้าน
โดยปี 2564 บริ ษทั มีปริ มาณการใช้น้ ารวม 240,000 ลูกบาศก์เมตร ลดลง จานวน 8,000 ลูกบาศก์เมตร หรื อร้อยละ 3.2
เมื่อเทียบกับปี 2563 มีปริ มาณการใช้รวม 248,000 ลูกบาศก์เมตร
กิจกรรมการใช้ ทรัพยากรนา้
1.ใช้ในกระบวนการผลิตสิ นค้า
2.ใช้ในอาคารสานักงาน
(ประปา+บาดาล)
รวม

ปริมาณการใช้ นา้ (ลูกบาศก์ เมตร)
แนวทางการบริหารจัดการ
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
209,400
207,400
199,600 -ปรับปรุ งเครื่ องจักร และสูตรการผลิต
40,800
40,600
40,400 -ส่ งเสริ มให้พนักงานใช้น้ าอย่างประหยัด โดยมี
การติดป้ ายรณรงค์
-ติดตั้งวาล์วน้ าอัตโนมัติ
250,200
248,000
240,000

ผลการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพนา้
กิจกรรมการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพนา้
1. BOD
2. COD
3. SS.

ค่ าการตรวจวิเคราะห์ นา้ (ppm.)
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
19
19
18
115
108
112
32
42
35

แนวทางการบริหารจัดการ

เป้าหมายการบริหารจัดการนา้ ปี 2565
ดาเนินการติดตั้งระบบ Pre Treatment ที่กระบวกการผลิต Beamhouse เพื่อคัดแยกสารแขวนลอยและไขมันออกจากน้ า
ทิ้ง ก่อนปล่อยไปสู่ระบบบาบัดน้ าเสี ยของเขตอุตสาหกรรมฟอกหนัง กม.30
 การป้องกันการจัดการการรั่วไหล
บริ ษทั ฯ มีการจัดการความเสี่ ยงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัยจากเหตุการณ์การรั่วไหล
ของสารเคมี หรื อ น้ าเสี ย ที่ เกิ ดในกระบวนการผลิ ตสิ นค้า อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ เช่ น จัดทาคู่มือการป้ องกันการรั่วไหลของ
สารเคมี หรื อน้ าเสี ยรวมถึงแผนการป้ องกันอันตรายจากเหตุการณ์ดงั กล่าวที่จะเกิดขึ้น และมีการซ้อมแผนการป้ องกันเป็ นประจา
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง และสถิติการรั่วไหลของสารเคมี หรื อน้ าเสี ยไม่มี

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
จากการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ในการป้ องกันและการจัดการรั่วไหลของสารเคมี หรื อ น้ าเสี ย ที่เกิดขึ้นจากขบวนการ
ผลิตเป็ นอย่างดี จึงทาให้ไม่มีการรั่วไหลของสารเคมี หรื อ น้ าเสี ย ที่มีนยั สาคัญเกิดขึ้นในปี 2564
 การจัดการมลพิษทางอากาศ
บริ ษทั คานึ งถึงผลกระทบจากมลพิษในอากาศซึ่งมาจากกระบวนการผลิตและสารเคมีที่อาจส่ งผลกระทบต่อพนักงาน
ผูร้ ั บเหมาที่ ป ฏิ บัติงานในพื้ นที่ โรงงานรวมถึงชุ มชุ นและสภาพแวดล้อมโดยรอบ นอกเหนื อจากการปฏิ บัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับมลพิษาอากาศอย่างเคร่ งครัดแล้ว บริ ษทั ได้บริ หารจัดการโดยใช้ระบบ Wet Scrapper และ Multi Cyclone เพื่อกาจัด
ฝุ่ นและสารมลพิษ ก่อนปล่อยสู่ บรรยากาศ และมีการตรวจวัดค่ามลพิษทางอากาศของบริ ษทั ปี ละ 1 ครั้ง ซึ่ งมีค่ามาตรฐานตามที่
กฎหมายกาหนด
ผลการตรวจวัดค่ ามลพิษทางอากาศ
กิจกรรมการตรวจวัดค่ ามลพิษ
1.Sulfur dioxide (SO2)
2.Nitrogen dioxide(NO2)
3.Carbon monoxide (CO)

ค่ าการตรวจวัดค่ ามลพิษ (ppm.)
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
5.02
4.92
4.61
266.45
287.13
279.17
<1.0
<1.0
<1.0

แนวทางการบริหารจัดการ

เป้าหมายการจัดการมลพิษทางอากาศในปี 2565
มีการจัดทาโครงการปรับปรุ ง ระบบการเผาไหม้ใน Boiler ให้มีประสิ ทธิภาพดียงิ่ ขึ้น
 การจัดการของเสียและวัสดุทไี่ ม่ ใช้ แล้ ว
บริ ษทั ได้มีการจัดการขยะและของเสี ยในกระบวนการดาเนิ นธุรกิจอย่างเป็ นระบบและ ปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการจัด การของเสี ยและยึด กลยุทธ์ก ารจัดการของเสี ยตามหลัก ที่ กฎหมายกาหนด เพื่ อลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อ ม อัน
เนื่องมาจากการกาจัดของเสี ย คือ การลดปริ มาณของเสี ยโดยการลดการใช้ (Reduce) การนาของเสี ยกลับมา ใช้ซ้ า (Reuse) และ
การนาของเสี ยกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ให้มุ่งเน้นการลดปริ มาณ การเกิดของเสี ยที่ส่งกาจัดทิ้งให้เหลือน้อยที่สุด และพิจารณา
วิธีการจัดการตามศักยภาพเพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า
การดาเนินการจัดการของเสียและวัสดุทไี่ ม่ ใช้ แล้ ว
ปริมาณในแต่ละกระบวนการ
ของเสีย และ วัสดุทไี่ ม่ ใช้ แล้ ว
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
1.เศษหนังที่เหลือจากกระบวนการผลิต 100 ตัน
80 ตัน
70 ตัน
ต้นน้ า (กิโล)
2.เศษหนังที่เหลือจากการบวนการผลิต 1,900,110 1,606,610 1,490,200
ปลายน้ า (ฟุต)
3.บรรจุภณั ฑ์ ของวัตถุดิบ
(ไม้พาเลท)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

100 ตัน

100 ตัน

100 ตัน

แนวทางการบริหารจัดการ
- ปรั บ ปรุ ง กระบวนการผลิ ต โดยใช้เครื่ อ งจัก รที่ มี
ประสิ ทธิภาพสูงเพื่อลดปริ มาณของเสี ยที่เกิดขึ้น
- นาเศษหนังมาผลิตเป็ นสิ นค้าตัวใหม่เพื่อจาหน่ ายมี
รายได้กบั เข้าบริ ษทั ฯ
- จาหน่ายขายเป็ นกิโลเพื่อนาไปสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่
-น าไม้พ าเลทมาเป็ นเชื้ อ เพลิ งในเตาเผา เพื่ อ อุ่ น น้ า
ป้ อนเข้า Boiler

รับรองความถูกต้อง :
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ของเสีย และ วัสดุทไี่ ม่ ใช้ แล้ ว
4.บรรจุภณั ฑ์ ของวัตถุดิบ
(ถังเคมี)
5.เศษวัสดุ กระดาษ

ปริมาณในแต่ละกระบวนการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
2.7 ตัน
1.7 ตัน
1.7 ตัน
150 ตัน

170 ตัน

200 ตัน

แนวทางการบริหารจัดการ
- ทาการส่ งคืนแก่บริ ษทั ผูผ้ ลิต ทุกครั้งที่ มีการรับเข้า
วัตถุดิบ เพื่อลดปริ มาณการจัดเก็บ
- ส่งเสริ มให้พนักงานใช้กระดาษรี ไซเคิล
- นาเศษวัสดุมาผลิตเป็ นสิ นค้าตัวใหม่เพื่อจาหน่ายมี
รายได้กบั เข้าบริ ษทั ฯ

เป้าหมายการจัดการของเสียและวัสดุทไี่ ม่ ใช้ แล้ วในปี 2565
จัดพื้นที่สาหรับวางของเสี ย และวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว แยกออกจากพื้นที่การผลิต พร้อมทาการคัดแยกของเสี ยและวัสดุที่ไม่
ใช้แล้วออกเป็ น ของเสี ยอันตราย และ ของเสี ยที่ไม่อนั ตราย ออกจากกัน เพื่อแยกการกาจัดที่แตกต่างกัน
 การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากกระบวนการทางธุ รกิ จเป็ นประเด็นด้าน
สิ่ งแวดล้อมที่บริ ษทั ให้ความสาคัญกับการจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรื อนกระจก ซึ่งกระบวนการและกิจกรรมการต่าง ๆ ล้วนเป็ น
สาเหตุสาคัญของการเกิดภาวะโรคร้อน และนับวันจะทวีความรุ นแรงมากขึ้นและคณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสาคัญในเรื่ อง
ดังกล่าวจึงได้มีนโยบายในเรื่ อง การจัดการเพื่อลดปั ญหาก๊าซเรื อนกระจก และการจัดทาคาร์ บอนฟุตพริ้ นท์ขององค์กร (Carbon
Footprint for Organization หรื อ Corporate Carbon Footprint : CCF) เป็ นวิธีการประเภทหนึ่ งในการแสดงข้อมูลปริ มาณก๊าซ
เรื อนกระจกที่ปล่อยจากการดาเนิ นงานขององค์กร อันจะส่ งผลให้องค์กรสามารถกาหนดแนวทางในการบริ หารจัดการเพื่อลด
การปล่อยก๊าซเรื อนกระจกได้อย่างมีประสิ ทธิภาพทั้งในระดับอุตสาหกรรมและระดับประเทศ
ทั้งนี้ บริ ษทั ยังมิได้มีโครงการจัดทาโครงการส่งเสริ มการจัดทาคาร์บอนฟุตพริ้ นท์ขององค์กรเนื่องจากเป็ นช่วงเริ่ มต้น
และอยูร่ ะหว่างการดาเนิ นการจึงยังไม่มีชื่อผูท้ วนสอบการจัดทาคาร์บอนฟุตพริ นท์ขององค์กรที่ข้ ึนทะเบียนกับองค์การบริ หาร
จัดการก๊าซเรื อนกระจก (อบก.) อย่างไรก็ตามบริ ษทั ยังมีความมุ่งมัน่ ในการลดผลกระทบทางลบต่อสิ่ งแวดล้อมหรื อการจัดการ
การปล่อยก๊าซเรื อนกระจก คาดว่าในปี ถัดไปบริ ษทั จะมีการรวบรวมกิจกรรมที่ส่งผลให้มีการปล่อยก๊าชเรื อนกระจกอันจะเป็ น
ข้อมูลเบื้องต้นในการพิจารณาจัดทาโครงการการส่งเสริ มการจัดทาคาร์บอนฟุตพริ้ นท์ขององค์กรต่อไป
 3.4 การจัดการด้ านความยัง่ ยืนในมิตสิ ังคม
3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัตดิ ้านสังคม
บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายและแนวปฏิ บัติของบริ ษทั ที่ สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบี ยบ และข้อบังคับที่ เกี่ ยวกับการ
จัดการด้านสังคมในกระบวนการดาเนิ นธุ รกิ จซึ่ งรวมถึงการเคารพสิ ท ธิ มนุ ษยชน และมีนโยบายที่ เกี่ ยวเนื่ องเพื่อการบริ หาร
จัดการด้านสังคมอย่างรอบด้าน ทั้งในด้านผลกระทบและการช่วยเหลือดูแลสิ่ งแวดล้อมและสังคมไปพร้อมกัน ได้แก่ นโยบาย
ด้านความปลอดภัยและอาชี ว อนามัย นโยบายด้านการดู แ ลพนัก งานและบุ คลากร นโยบายด้านความรั บ ผิ ดชอบต่ อลู กค้า
นโยบายด้านการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมและสิ่ งแวดล้อม ทั้งนี้ บริ ษทั มีการปรับและปรับแผนการทางานให้
ครอบคลุมถึงการบริ หารในภาวะสถานการณ์ต่าง ๆ อีกด้วย

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
เนื่ องจาก ปี 2563 และ ปี 2564 เป็ นปี ที่ทวั่ โลกต้องเผชิญกับปั ญหาการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาด
หนักรุ นแรงส่ งผลกระทบทั้งในด้านสุ ขภาพเศรษฐกิจ บริ ษทั ได้ขยายผลกิจกรรมไปสู่ การดูแลพนักงาน ลูกค้า ชุมชน และผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยต่าง ๆ ให้ปลอดภัยจากผลกระทบของวิกฤติไวรัสโคโรนา 2019 โดยบริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นงานและกิ จกรรมการทาง
ธุรกิ จเพื่อป้ องกันและลดผลกระทบในช่วงก่อนและหลังการแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โดยบริ ษทั ได้มีการประกาศ
ยกระดับมาตรการแนวปฏิบตั ิเพื่อลดความเสี่ ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้พนักงานทุกคนถือปฏิบตั ิโดยเคร่ งครัด
เพื่อยับยั้งการแพร่ ระบาดอย่างรวดเร็ วและเด็ดขาด
3.4.2 ผลการดาเนินงานด้ านสังคม
 ด้ านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ด้ านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
1) อัตราการเจ็บ ป่ วย หรื อ เกิ ด อุบัติ เหตุ จาก
การทางานของผูป้ ฏิบตั ิงาน

เป้าหมาย
เป็ นศูนย์

กลยุทธ์
- จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจาปี ให้กบั พนักงาน
- จัดกิจกรรมการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยให้กบั พนักงาน
- จัดประชุม Morning Talk เกี่ ยวกับความปลอดภัยทุกวัน เพื่อ
เพิ่มความตระหนักให้แก่พนักงาน

ผลการดาเนินการ
อัตราการการเจ็บป่ วย หรื อเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการทางานดังนี ้
การเจ็บป่ วย
ปี
ครั้ง
ร้ อยละ
ปี 2562
0
0
ปี 2563
0
0
ปี 2564
0
0
อัตราการเจ็บป่ วย หรื อเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการทางานจาแนกตามความรุ นแรงดังนี ้
สู ญเสียอวัยวะ หยุดงานเกิน
ตาย
ทุพพลภาพ
บางส่ วน
3 วัน
ปี
ราย ร้ อยละ ราย ร้ อยละ ราย ร้ อยละ ราย ร้ อยละ
ปี 2562
9
0.80
ปี 2563
7
0.06
ปี 2564
4
0.41

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :

การเกิดอุบัตเิ หตุ
ครั้ง
ร้ อยละ
20
1.78
11
0.09
6
0.61

หยุดงานไม่ เกิน
3 วัน
ราย ร้ อยละ
11
0.98
4
0.03
2
0.20

รวม
ราย
20
11
6

ร้ อยละ
1.78
0.09
0.61
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ด้ านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

เป้าหมาย

กลยุทธ์

2) อั ต ราการ ติ ด เชื้ อ หรื อ เจ็ บ ป่ วยจาก
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัส
โควิด-19

เป็ นศูนย์

- สื่ อสารกับพนักงานอย่างเป็ นรู ปธรรม
- ให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าบริ ษทั หากมีอาการผิดปกติ
ไข้สู ง ไม่ อ นุ ญ าตให้ เข้ามาในเขตบริ ษ ัท ให้ รีบ พบแพทย์เพื่ อ
ตรวจหาเชื้อ Covid-19 และรายงานผูบ้ งั คับบัญชาทราบทันที,ให้
พนักงานทุ กคนปฏิ บตั ิ ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุ ข
อย่างเคร่ งครัด
- แจกเจลแอลกอฮอล์ให้กบั พนักงาน
- ตั้งจุดวางแอลกอฮอล์เจลไว้ตามจุดต่าง ๆ
- รณรงค์ให้พนักงานดูแลตัวเอง แยกภาชนะ
- เหลื่อมเวลาทางาน รับประทานอาหาร
- ก าหนดมาตรการเพิ่ ม ความปลอดภัย ส าหรั บ ผูม้ าติ ด ต่ อ จาก
ภายนอก เช่ น กรอกแบบฟอร์ มคัดกรอง ,ใช้ระบบ Application
“ไทยชนะ” ก่อนได้รับอนุ ญาตให้เข้าพื้นที่ ,ฝากเอกสารไว้หน้า
สานักงาน ไม่ให้พนักงานสัมผัสกับบุคคลภายนอก
- สนับ สนุ น ให้ผูบ้ ริ ห ารพนักงานร่ วมประชุ มทาง Application
Zoom เพื่อลดการสัมผัสใกล้ชิด
- รณรงค์ให้ พ นั กงานทุ กคนฉี ด วัค ซี น และบริ ห ารจัด การให้
พนั ก งานทุ ก คนได้รั บ การฉี ด วัค ซี น เพื่ อ ลดการติ ด เชื้ อ และ
เสี ยชีวติ จากเชื้อ Covid-19

ผลการดาเนินการ
อัตราการการเจ็บป่ วยจากการระบาด Covid-19
ปี
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

การเจ็บป่ วยจากการระบาด Covid-19
ราย
ร้ อยละ
0
0
0
0
168
17.14

รับรองความถูกต้อง :
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ด้ านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

เป้าหมาย

กลยุทธ์

3) การรั่วไหลของสารเคมี หรื อ น้ าเสี ย -ไม่เกิดการรั่วไหล
- สนับสนุ นบ่ อบาบัดน้ าเสี ยในเขตอุตสาหกรรมฟอกหนัง
ที่เกิดจากการผลิต
-ไม่ มี ข ้อ ร้ อ งเรี ย นจาก เพือ่ ให้มีการดาเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสม
ชุมชน
- เข้าร่ วมโครงการส่ งเสริ มโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและชุ ม ชนอย่า งยัง่ ยื น (CSR-DIW)
ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ผลการดาเนินการ
- ไม่มีขอ้ ร้องเรี ยนจากชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- บริ ษทั ได้รับรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Award 2019 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อ 23 ก.ย.2562
- เข้าร่ วมโครงการอุตสาหกรรมสี เขียว จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม
 ด้ านการดูแล และ พัฒนาพนักงาน
ด้ านการดูแล และ พัฒนาพนักงาน
1) การวางแผนกาลังคน และ
การจ้างงาน

เป้าหมาย

กลยุทธ์

สรรหาพนั ก งานตาม - พยากรณ์กาลังคนที่ตอ้ งการในอนาคต และสารวจคนที่อยู่
แผน 85%
ปั จ จุ บั น และเปรี ยบเที ย บก าลัง คนที่ มี อ ยู่ปั จ จุ บั น และ
ต าแหน่ ง ที่ ว่ า งในอนาคต และต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดว้ ย
- สรรหาพนักงานให้เหมาะกับงานและคุณสมบัติตามJS
- เพิม่ ช่องทางการสรรหาหลายช่องทาง

ผลการดาเนินการ
ปี
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564

การวางแผนและการจ้ างงาน
จานวนคนตามแผน
% คนตามแผน
1,234
92.30
1,147
89.13
1,168
81.83

ด้ านการดูแล และ พัฒนาพนักงาน

เป้าหมาย

กลยุทธ์

2) การฝึ กอบรมและพัฒ นาพนักงาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพ

6 ช.ม.ต่อคนต่อปี

- ส่ ง เสริ มให้ บุ ค ลากรของบริ ษั ท ได้ เข้า ร่ ว มการอบรม
สัมมนาตามสายงานที่ เกี่ ยวข้องอยางสม่ าเสมอทั้งในและ
นอกสถานที่
- กาหนดเป้ าหมาย KPI ในหัวข้อการฝึ กอบรมเป็ น KPI ใน
MBO ของทุกฝ่ าย

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ผลการดาเนินการ
กิจกรรม/การอบรมในเรื่ องเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้ อม
ชื่ อโครงการ
กิจกรรรม “แลกแต้มรี ไซเคิล”
อบรม การคัดแยกขยะ

จานวนผู้เข้ าร่ วม (คน)
100
144

วิทยากรในการอบรม
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ ายผลิต

สรุ ปตัวเลขการพัฒนาพนักงาน
สรุปตัวเลขการ
พัฒนาพนักงาน
พนักงาน
ผูบ้ ริ หาร
รวม
เฉลีย่ ช.ม./คน/ปี

ปี 2562
จานวนอบรม
(ชม.)
(คน)
6,126
1,021
78
13
6,204
1,034
6

ด้ านการดูแล และ พัฒนาพนักงาน
3) การสื บทอดตาแหน่งงาน

ค่ าใช้ จ่าย
(บาท)
28,386
228,051
256,437

ปี 2563
จานวนอบรม
(ชม.)
(คน)
5,286
1,126
174
21
5,460
1,147
4.8

ค่ าใช้ จ่าย
(บาท)
6,618
83,436
90,054

ปี 2564
จานวนอบรม
ค่ าใช้ จ่าย
(ชม.)
(คน)
(บาท)
23,081
893
42,307
9,501
24
768,710
32,582
917 811,017
35.5

เป้าหมาย

กลยุทธ์

มีบุคลากรเข้ามาทดแทนร้อย
ละ 80

- บริ ษทั มีระบบการคัดสรรหาบุคลากรที่ จะเข้ามา
รั บ ผิ ด ชอบในต าแหน่ งส าคั ญ ๆในทุ กระดั บ
เหมาะสม และในการสรรหาบุคลากรเป็ นไปตาม
กระบวนการสรรหาจากภายในและภายนอก
- พัฒนาศักยภาพเพื่อเตรี ยมความพร้อมในการดารง
ตาแหน่งระดับบริ หารในอนาคต

ผลการดาเนินการ
- บริ ษทั ได้คดั สรรหาบุคลากรเข้ามาทดแทนในทุกตาแหน่งครบถ้วน
- มีระบบการโปรโมชัน่
- มีแผนการฝึ กอบรม
- มีการเลื่อนขั้น 2 ครั้งต่อปี
- มีการโยกย้ายแผนก ฝ่ าย เพื่อเติมความรู ้ให้แก่องค์กร และพนักงาน

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :

93

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ด้ านการดูแล และ พัฒนาพนักงาน

เป้าหมาย

กลยุทธ์

4) พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร - มี อตั ราการลาออกโดยสมัคร - การบริ หารคนเก่ง ส่งเสริ มให้มีการเติบโต
ใจลดลงจากปี ก่อน
- การพิจารณาประเมินผลงานทุกปี
- การจัด สวัสดิ การ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ที่ เ ป็ นมาตรฐาน
สากลให้กับพนักงาน และ การบริ ห ารค่าตอบแทน
อย่างเหมาะสมในแต่ละระดับ
- การสื่ อสาร เสริ มสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ด้วยการสื่ อสารด้วยกิ จกรรม
ต่าง ๆ
- ช่ ว งมี การแพ ร่ ระบาดของ Covid-19 ห ากพบ
พนักงานมีการติดเชื้อ หรื อ สัมผัสใกล้ชิดผูป้ ่ วย จัดถุง
ยังชีพ ซื้อประกันภัยให้
ผลการดาเนินการ
- มีการปรับเลื่อนตาแหน่งโดยพิจารณาจากผลการประเมินผลงานจานวน 26 ตาแหน่ง
- มีการจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
- มีการตรวจสุขภาพประจาปี
- ให้ทุนการศึกษาบุตรของพนักงาน
สรุ ปกิจกรรม ปี 2564
- จัดกิจกรรมวันตรุ ษจีน (งด-เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19)
- จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ (งด-เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19)
- จัดกิจกรรมทาบุญประจาปี (งด-เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19)
- จัดกิจกรรมร่ วมทาบุญสังฆทาน ทุก 3 เดือน (งด-เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19)
- จัดกิจกรรมร่ วมบริ จาคโลหิ ตกับสภากาชาดไทย ทุก 3 เดือน (งด-เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19)
- จัดกิจกรรมวันเกษียณอายุ
- จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กบั บุตรของพนักงาน
- จัดกิจกรรมวันส่งท้ายปี เก่าต้อนรับปี ใหม่ (งด-เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19)
- จัดกิจกรรม “CWT ชนะ”
สรุ ปความผุกพันต่ อองค์ กร

สรุ ปตัวเลขการสมัครใจลาออก
สรุ ปตัวเลขการประเมินความผูกพันต่อองค์กร

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ปี 2562
ราย
ร้ อยละ
38
3.47

ปี 2563
ราย ร้ อยละ
43
4.28
เพิม่ ขึ้นจากปี 62

รับรองความถูกต้อง :

ปี 2564
ราย
ร้ อยละ
39
3.59
ลดลงจากปี 63

94

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
 ด้ านเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัตติ ่ อแรงงาน
ด้ านเคารพสิทธิมนุษยชน และ
เป้าหมาย
กลยุทธ์
การปฏิบัตติ ่ อแรงงาน
- ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก สิ ทธิ ม นุ ษ ยชน ไม่มีขอ้ พิพาทและการร้องเรี ยน - รณรงค์ ใ ห้ บุ ค ลากรของบริ ษั ท ท าความเข้ า ใจ
สากลอย่างเคร่ งครัด
กฎหมายที่ เกี่ ยวข้อ งกับหน้าที่ และความรั บผิ ดชอบ
ของตนให้ครอบคลุมทุกด้าน
- ปรับปรุ งกระบวนการทางานเพื่อรองรับการปฏิ บตั ิ
ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ.
2562
- ปฏิ บั ติ ต ามแนวทางของคณ ะกรรมการสิ ท ธิ
มนุษยชนแห่งชาติ
ผลการดาเนินการ
- ไม่มีขอ้ พิพาทและการร้องเรี ยน
 ด้ านการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม
ด้ านการมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
เป้าหมาย
ชุมชนและสังคม
1) ส่งเสริ มให้ผบู ้ ริ หารพนักงานร่ วม - ผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยมี ความผูกพัน
ทากิจกรรมเพื่อสังคม
กับบริ ษทั และส่ งเสริ มกิจกรรม
และสิ นค้าของบริ ษทั
2) มีนโยบายรับเรื่ องร้องเรี ยนจาก - ไม่ มี ข ้อ ร้ อ งเรี ย นจากชุ ม ชน
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายทั้งภายใน และ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
ภายนอกบริ ษทั

กลยุทธ์
- พัฒนารู ปแบบกิจกรรมที่จะสนองความต้องการของ
ชุมชน โดยชุมชนและสังคมจะได้รับประโยชน์อย่าง
แท้จริ งและทัว่ ถึง
- มีช่องทางการแจ้งเรื่ องร้องเรี ยน และมีกระบวนการ
ตรวจสอบข้อร้องเรี ยน

ผลการดาเนินการ
สรุ ปกิจกรรมในการพัฒนาชุมชนและสังคม
- โครงการให้ความรู ้พฒั นาทักษะภาษาอังกฤษ ให้กบั นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5-6 โรงเรี ยนวัดราษฏร์โพธิ์ทอง
- จัดกิจกรรมสร้างรายได้ให้กบั ชาวบ้านในชุมชนสุนทรนิมิต โดยนาสิ นค้าจากโรงงานให้ชุมชนรับจ้างผลิต
- ให้ความรู ้กบั ชุมชนรอบโรงงานถึงวิธีทาน้ ายาล้างจานและ วิธีทาน้ าหมักชีวภาพ
ข้ อร้ องเรี ยนที่ได้ รับในปี 2564
- ไม่มีขอ้ ร้องเรี ยนใด ๆ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
 ด้ านความรับผิดชอบต่ อลูกค้ า
ด้ านความรับผิดชอบต่ อลูกค้ า

เป้าหมาย

กลยุทธ์

- สิ นค้ามีคุณภาพ

- ลูกค้าพึงพอใจในคุณภาพสิ นค้า

- ราคาเหมาะสม

- ลูกค้าพึ งพอใจในราคา ,แข่งขันใน
ตลาดได้

- ส่งมอบตรงเวลา

- ทั น ต่ อ ความต้อ งการลู ก ค้า ในทุ ก
กรณี

- มุ่งเน้นการพัฒนา นวัตกรรม - เป็ นผูน้ าด้านการผลิ ตเบาะหนังแท้
ให้ ทัน กับ ความต้อ งการของ ทั้ งด้ า นคุ ณ ภาพ และการผลิ ต ตาม
ตลาด
แบบที่ลูกค้าต้องการ

- คงคุ ณ ภาพการผลิ ต วัต ถุ ดิ บ ให้ ดี ส ม่ าเสมอ รวมทั้ง
ยกระดับ ฝี มื อ แรงงานในการผลิ ต ด้วยการทดสอบ
ทัก ษะฝี มื อ แรงงานก่ อ นบรรจุ เข้า ท างานอย่า งเป็ น
รู ปธรรม
- Sourcing วัต ถุ ก ดิ บ ที่ มี คุ ณ ภาพ ราคาเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์ของลูกค้าเพื่อควบคุมต้นทุนการผลิตให้อยู่
ในเกณฑ์
- มี ก ารวางแผนก าลังการผลิ ต ล่ ว งหน้าทุ ก ๆ 6 เดื อ น
ตามประมาณการ รวมทั้ งจั ด ให้ มี ส ต๊ อ คสิ นค้า ใน
ปริ มาณที่เหมาะสม การเข้าร่ วมโครงการ Industial 4.0
เพื่ อ ผลัก ดั น กระบวนการผลิ ต ให้ มี ค วามทั น สมั ย
รวดเร็ ว สามารถปรับตัวให้รองรับความต้องการของ
ลูกค้าได้
- จั ด หาเครื่ องจั ก ร ,อุ ป กรณ์ การผลิ ต ใหม่ ๆ เน้ น
นวัต กรรม ,ดี ไ ซน์ เพื่ อ ให้ ทัน สมัย และเป็ นไปตาม
ตลาดโลก เช่ น การเจาะรู ที่ สามารถออกแบบได้ตาม
ความต้อ งการของลู ก ค้า ,วัต ถุ ดิ บ ที่ มี ม วลเบา หรื อ
วัตถุดิบที่สามารถป้ องกันแบคทีเรี ยได้บางชนิด เป็ นต้น

ผลการดาเนินการ
ผลการสารวจข้ อมูลความพึงพอใจของลูกค้ า
ระดับความพึงพอใจ
รายชื่ อลูกค้ า
NHK. SPRING (THAILAND) CO.,LTD.
TS TECH (THAILAND) CO.,LTD.
NOZOMI ENTERPRISE (THAILAND) CO.,LTD.
DAMRONGSILP AUTOMOTIVE CO.,LTD.

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

85-100
มาก
ทีส่ ุ ด


70-84.99
มาก

55-69.99
ปานกลาง

40-54.99
น้ อย

20-39.99
น้ อยทีส่ ุ ด





รับรองความถูกต้อง :
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
 ด้ านการดูแล คู่ค้า และ ผู้รับจ้ าง
ด้ านการดูแล คู่ค้า และ ผู้รับจ้ าง

เป้าหมาย

กลยุทธ์

- การชาระเงิน และ การติดต่อธุรกิจ

- ปฏิ บตั ิตามข้อตกลงทางการ - มีการสื่ อสารแนวนโยบายของบริ ษทั อย่างสม่าเสมอ
ค้าอย่างเคร่ งครัด
- มาตรฐานคุณภาพและประสิ ทธิภาพ - รักษามาตรฐานคุณภาพที่สูง - เลื อ กคู่ ค ้า ที่ รั ก ษามาตรฐานที่ สู ง ในด้า นคุ ณ ภาพ
ประสิ ทธิภาพเชิงต้นทุนตามข้อกาหนดของบริ ษทั
- คู่ ค ้ า มี ค วามพึ ง พอใจและพร้ อ ม - รั ก ษาจุ ด สมดุ ล ซึ่ งเป็ นสิ่ ง - เลื อ กคู่ ค ้ า ที่ เสนอศั ก ยภาพที่ ยอดเยี่ ย มในด้ า น
เติบโตพัฒนาไปด้วยกัน
สาคัญในการทาธุรกิจร่ วมกัน นวัตกรรมต้นทุนการผลิต และกระบวนการด้านการ
ขนส่ ง โดยมี ต ้น ทุ น การค้า ที่ ส ามารถต่ อ รองและ
ควบคุมได้
ผลการดาเนินการ
- บรรลุเป้ าหมายทางธุรกิจที่กาหนดไว้ โดยมีผลประโยชน์ที่เป็ นธรรมทั้งสองผ่าย
ผลการสารวจข้ อมูลความพึงพอใจของคู่ค้า
รายชื่ อคู่ค้า
ในประเทศ
ต่างประเทศ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

85-100
มากทีส่ ุ ด


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

20-39.99
น้ อยทีส่ ุ ด



รับรองความถูกต้อง :
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
รู ปกิจกรรมต่ าง ๆ ของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
โครงการ “ CWT ชนะ ”

คณะผู้บริหารบริจาคทุนทรัพย์ และสิ่งของให้ กบั โรงเรียนบ้ านท่ าระพา เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ผู้บริหารมอบทุนการศึกษาให้ กบั บุตรของพนักงานประจาปี 2564

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :

99

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
กิจกรรมร้ อยใจผูกพันวันเกษียณ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :

100

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัทมอบเตียงสนามพร้ อมอุปกรณ์ ให้ โรงพยาบาลสนามราชานุกลู

พนักงานตรวจหาเชื้อ COVID-19

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
พนักงานกักตัวมีความเสี่ยง บริษทั มอบถุงยังชีพ

ฉีดพ่ นนา้ ยาฆ่ าเชื้อโรคในสานักงาน

ฉีดพ่ นนา้ ยาฆ่ าเชื้ อโรคในโรงงาน

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :

102

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ติดฉากกั้นนั่งรับประทานอาหารในโรงงาน

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

4. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
 4.1 การวิเคราะห์ การดาเนินงานและฐานะทางการเงิน
การวิเคราะห์ผลดาเนินงาน บริ ษทั จะวิเคราะห์ภายใต้งบการเงินรวมซึ่งรวมกลุ่มธุรกิจทั้งหมด 3 กลุ่มธุรกิจ คือ
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์หนัง ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ฟอก ผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์
และผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิ้นส่วนหนังสาหรับรถยนต์
2. กลุ่มธุรกิจพลังงาน ประกอบด้วยการผลิตและจาหน่ ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน รวมถึงโรงกาจัดขยะ
และผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากขยะ
3. กลุ่มออกแบบและจัดจาหน่ ายยานพาหนะ ประกอบด้วย การออกแบบและจัดจาหน่ายเรื อและรถโดยสารขนาด
เล็กที่ผลิตด้วยอลูมิเนียม
รำยได้ จำกกำรขำยและบริกำร
กลุ่มบริ ษทั มีโครงสร้างรายได้จากการขายและบริ การแบ่งตามส่ วนงานของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ของธุ รกิ จหลักของ
กลุ่มบริ ษทั ตามตารางด้านล่างดังนี้
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
รายได้ จากการดาเนินงาน
ดาเนินการโดย
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์หนัง
- ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ฟอก
CWT
177.28
8.82
104.62
6.68
162.29
9.25
- ผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลี้ยง
CWT
146.61
7.30
97.41
6.22
97.91
5.58
- ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์หนัง
CWT
27.75
1.38
47.22
3.02
52.87
3.01
- ผลิ ต ภัณ ฑ์เบาะหนังและชิ้ น ส่ วนหนัง
CWT
1,194.84
59.46
945.22
60.35 1,078.42
61.44
สาหรับรถยนต์
2. กลุ่มธุรกิจกลุ่มพลังงาน
- ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
GP2 และ BFS3
343.70
17.11
340.24
21.73
341.90
19.48
พลังงานทดแทน
3. กลุ่มออกแบบและจัดจาหน่ายเรื อและรถ
SKC
119.20
5.93
31.41
2.01
21.87
1.25
โดยสารขนาดเล็ก
รายได้ จากการขายและบริการรวม
2,009.38
100 1,566.12
100 1,755.26
100
ในปี 2564 กลุ่มบริ ษทั มีผลกาไรสุ ทธิ จานวน 151.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 53.67 ล้านบาท เมื่อเที ยบกับปี 2563 ที่ มีกาไร
สุ ทธิ เท่ากับ 98.11 ล้านบาท โดยกลุ่มมีรายได้จากการขายและบริ การรวมจานวน 1,755.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 189.14 ล้านบาท
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 12.08 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2563 ที่มีรายได้จากการขายและบริ การรวมจานวน 1,566.12 ล้านบาท
โดยมีสาเหตุหลักมาจากธุรกิจหนังผืนมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์หนังผืนสาหรับเบาะรถยนต์เพิ่มขึ้นจากจานวนผลิตรถตาม
รุ่ นที่ได้รับ สาหรับรายได้จากกลุ่มธุรกิจพลังงานซึ่ งเกิดจากขายไฟฟ้าเชิงพาณิ ชย์ในไตรมาสรายได้ใกล้เคียงกับปี ที่ผา่ นมาโดยปี
2564 รวมจานวน 341.90 ล้านบาท ขณะที่ ปี 2563 ที่ บริ ษทั มีรายได้จากกลุ่มธุรกิจพลังงานจานวน 340.24 ล้านบาท และรายได้
จากธุรกิจออกแบบและจัดจาหน่ายเรื อและรถโดยสารขนาดเล็กที่ ผลิตด้วยอลูมิเนี ยมในปี 2564 จานวน 21.87 ล้านบาท ลดลง
9.54 ล้านบาท ขณะที่ปี 2563 จานวน 31.41 ล้านบาท เนื่องจากลูกค้าชะลอคาสัง่ ซื้อ
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สาหรับปี 2563 กลุม่ บริ ษทั มีรายได้จากการขายและบริ การจานวน 1,566.12 ล้านบาท ลดลง 443.26 ล้านบาท หรื อคิด
เป็ นร้อยละ 22.05 เมื่อเทียบงวดเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (Covid-19) ที่ส่งผลกระทบต่อหลายธุรกิจและอุตสาหกรรมรวมถึงการชะลอในอุตสาหกรรมยานยนต์ทวั่ โลก โดย
กลุ่มผลิตภัณฑ์หนังซื่ งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ฟอก ผลิ ตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลี้ ยง ผลิ ตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ หนัง และ
ผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิ้นส่ วนหนังสาหรับรถยนต์ มีรายได้รวมในปี 2563 จานวน 1,161.83 ล้านบาทลดลงจากปี 2562 ที่ มี
รายได้จานวน 1,514.55 ล้านบาท ทั้งนี้ สาเหตุที่รายได้ของกลุ่มผลิตภัณฑ์หนังลดลงเนื่ องจากลูกค้าชะลอคาสั่งซื้ อ รวมถึงการ
นาเข้าวัตถุดิบล่าช้าจากการที่หลายประเทศพบเจอสถานการณ์การแพร่ ระบาด สาหรับรายได้จากกลุ่มธุรกิจพลังงานซึ่ งเกิดจาก
ขายไฟฟ้าเชิงพาณิ ชย์ใกล้เคียงกับปี ที่ผ่านมา โดยปี 2563 จานวน 340.24 ล้านบาท ขณะที่ปี 2562 ที่บริ ษทั มีรายได้จากกลุ่มธุรกิจ
พลังงานจานวน 343.70 ล้านบาท และรายได้จ ากธุ รกิ จออกแบบและจัด จ าหน่ ายเรื อและรถโดยสารขนาดเล็ก ที่ ผ ลิ ตด้ว ย
อลูมิเนี ยมในปี 2563 จานวน 31.41 ล้านบาท ลดลง 87.79 ล้านบาท ขณะที่ ปี 2562 รายได้จานวน 119.20 ล้านบาท เนื่ องจาก
ลูกค้าชะลอการสัง่ ซื้อ โดยการส่งมอบจะเกิดขึ้นในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564
รำยได้ อื่น
รายได้อื่นของกลุ่มบริ ษทั ประกอบด้วย รายได้ดอกเบี้ ย รายได้ค่าบริ หารจัดการ และรายได้ค่าเช่า เป็ นต้น โดยใน ปี
2564 กลุ่มบริ ษทั มีรายได้อื่นจานวน 31.71 ล้านบาท
สาหรับปี 2563 กลุ่มบริ ษทั มีรายได้อื่น จานวน 36.29 ล้านบาท กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจานวน 2.35 ล้านบาท
ต้ นทุนขำยและบริกำร
กลุ่มบริ ษทั มีโครงสร้างต้นทุนขายและบริ การแบ่งตามสายผลิตภัณฑ์ของธุรกิจหลักของกลุ่มบริ ษทั ตามตารางด้านล่างดังนี้
งบการเงินรวม
สายผลิตภัณฑ์ ตามธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท
1. ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ฟอก
2. ผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลี้ยง
3. ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์หนัง
4. ผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิ้นส่วนหนังสาหรับรถยนต์
5. ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
6. ออกแบบและจัดจาหน่ายเรื อและรถโดยสารขนาดเล็ก
ต้ นทุนขายและบริการรวม

ปี 2562
ล้ านบาท
112.20
116.47
24.27
993.16
218.59
102.90
1,567.59

ร้ อยละ
7.16
7.43
1.55
63.36
13.94
6.56
100

ปี 2563

ปี 2564

ล้ านบาท ร้ อยละ
77.69
6.74
71.02
6.16
34.51
2.99
730.47
63.37
212.73
18.46
26.25
2.28
1,152.67
100

ล้ านบาท ร้ อยละ
105.94
8.16
68.13
5.24
33.50
2.58
816.13
62.83
231.40
17.81
43.95
3.38
1,299.05
100

ปี 2564 ในส่ วนของต้นทุนขายและบริ การ กลุ่มบริ ษทั มีตน้ ทุนขายและบริ การรวมเท่ากับ 1,299.05 ล้านบาท หรื อคิด
เป็ นร้อยละ 74.01 ของรายได้จากการขายและบริ การรวม ซึ่ งเพิ่มขึ้นเมื่อเปรี ยบเที ยบกับงวดเดี ยวกันของปี ก่อน ที่ มีตน้ ทุนขาย
และบริ การรวมทั้งสิ้ น 1,152.67 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 73.60 ของรายได้จากการขายและบริ การรวม โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์
หนังมีตน้ ทุนขายและบริ การรวม 1,023.70 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 78.80 ของรายได้จากการขายและบริ การ ซึ่ งเพิ่มขึ้นเมื่อ
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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เปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2563 ที่มีตน้ ทุนขายและบริ การรวม 913.69 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 79.27 ของรายได้จาก
การขายและบริ การ โดยต้นทุนขายและบริ การของกลุ่มผลิตภัณฑ์หนังแบ่งเป็ นผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ฟอก ผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์
เลี้ยง ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ หนัง และผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิ้นส่ วนหนังสาหรับรถยนต์ ในปี 2564 จานวน 105.94 ล้านบาท
68.13 ล้านบาท 33.50 ล้านบาท และ 816.13 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 8.16, 5.24, 2.58 และ 62.83 ของต้นทุนขายและบริ การ
รวมตามลาดับ นอกจากนี้ ในกลุ่มยังมีการปรับปรุ งกระบวนการผลิตใหม่ทาให้ Productivity เพิ่มขึ้นประมาณ 10% สาหรับ
ต้นทุนขายของการผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทนปี 2564 จานวน 231.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 18.67
ล้า นบาทเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ ปี 2563 ที่ มี ต ้น ทุ น ขายจ านวน 212.73 ล้า นบาท แต่ อ ัต ราร้ อ ยละของการผลิ ต และจ าหน่ า ย
กระแสไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทนในปี 2564 คิดเป็ นร้อยละ 17.81 ของต้นทุนขายและบริ การรวม ลดลงจากปี 2563 ที่มีตน้ ทุน
ขายคิดเป็ นร้อยละ 18.46 ของต้นทุนรวม เนื่ องจากราคาเชื้อเพลิงลดลง สาหรับต้นทุนขายของธุรกิจผลิตและจาหน่าย สาหรับ
ธุรกิจกลุ่มออกแบบและจัดจาหน่ายยานพาหนะมีตน้ ทุนขายและบริ การปี 2564 จานวน 43.95 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 3.38
ของต้นทุนรวม เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มีตน้ ทุนขายจานวน 26.25 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 2.28 ของต้นทุนรวม เนื่องจากราคา
วัตถุดิบเพิม่ ขึ้นเช่นเดียวกัน
กำไรขั้นต้ น
ในปี 2564 กลุ่มบริ ษทั มีกาไรขั้นต้นจานวน 456.21ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 42.76 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 10.34
เมื่ อเที ยบกับกาไรขั้น ต้นของปี 2563 ที่ มีกาไรขั้น ต้นจานวน 413.45 ล้านบาท โดยมี สาเหตุมาจากยอดขายที่ ปรับ ตัวเพิ่ มขึ้ น
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ยังคงรักษาอัตราส่วนกาไรขั้นต้นได้ที่ร้อยละ 25.99 ลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อนซึ่งอยูท่ ี่ร้อยละ 26.40 โดย
กาไรขั้นต้นของกลุ่มผลิตภัณฑ์หนังปี 2564 จานวน 354.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 86.80 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.39 เมื่อเทียบ
กับกาไรขั้นต้นของปี 2563 ที่มีจานวน 268.01 ล้านบาท เนื่องจากรายได้เพิ่มขึ้น รวมถึงการปรับกระบวนการผลิตลดต้นทุนกลุ่ม
ธุรกิจออกแบบและจัดจาหน่ายเรื อและรถโดยสารขนาดเล็กมีขาดทุนขั้นต้นในปี 2564 จานวน 22.08 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวด
เดี ยวกันของปี ก่ อนที่ มีกาไรขั้นต้นจานวน 5.16 ล้านบาท โดยกาไรขั้นต้นลดลงเนื่ องจากสถานการณ์ COVID-19 ส่ งผลให้
รายได้ปี 2564 ลดลงจากการที่ลูกค้าชะลอคาสั่งซื้อ สาหรับธุรกิจกลุ่มผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนมีกาไร
ขั้นต้นปี 2564 จานวน 110.50 ล้านบาท ลดลง 17.01 ล้านบาทเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มีกาไรขั้นต้นจานวน 127.51
ล้านบาทเนืองจากต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้น
ส่ วนแบ่ งกำไรจำกกำรลงทุนในบริษทั ร่ วม
ในปี 2564 และปี 2563 ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเท่ากับ 5.46 ล้านบาท และ 0.15 ล้านบาทตามลาดับ
โดยส่วนแบ่งกาไรจากการลงทุนเพิ่มขึ้น 5.30 ล้านบาท เนื่องจากการปรับปรุ งกระบวนการผลิตและรายได้ที่เพิ่มขึ้น
ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรขำย
ค่าใช้จ่ายในการขายของกลุ่มบริ ษทั ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่านายหน้า ค่าส่ งเสริ มการขาย ค่าใช้จ่ายในการ
เดิ นทางเป็ นต้น โดยปี 2564 กลุ่มบริ ษทั มี ค่าใช้จ่ายในการขาย 56.69 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2563 ที่ มีการใช้จ่ายในการขาย
จานวน 57.21 ล้านบาท
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำร
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าที่ปรึ กษาโครงการธุรกิจใหม่ ค่าภาษี ค่า
สาธารณูปโภค เป็ นต้น โดยปี 2564 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารจานวน 133.14 ล้านบาท ลดลง 16.19 ล้านบาท หรื อ
คิดเป็ นร้อยละ 10.84 เมื่อเที ยบกับปี 2563 โดยการลดลงของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิ ดจากการบริ หารค่าใช้จ่ายในการบริ หารอย่าง
ต่อเนื่องซึ่งรวมถึงการบริ หารค่าใช้จ่ายสาหรับโครงการพลังงานทดแทน
สาหรับปี 2563 กลุ่มบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารจานวน 149.33 ล้านบาท ลดลง 25.66 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรา
การลดลงที่ร้อยละ 14.66 เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายพนักงานในกลุ่มบริ ษทั เนื่ องจาก
สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ส่ งผลให้ยอดขายลดลง ค่าใช้จ่ายพนักงานด้านทาล่วงเวลาลดลง บริ ษทั จึงปรับการทางาน
โดยใช้เทคโนโลยีบ่ างส่วนเพิ่มขึ้น
ค่ ำตอบแทนผู้บริหำร
ในปี 2564 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารจานวน 19.10 ล้านบาท ลดลง 0.84 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นลดลงร้อยละ
4.21 เมื่อเทียบกับปี 2563 เนื่องจากผูบ้ ริ หารบางส่วนครบวาระการเกษียณ
สาหรับปี 2563 กลุ่มบริ ษทั มีค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารจานวน 19.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจานวน 0.35 ล้านบาท หรื อ
คิดเป็ นร้อยละ 1.79 เมื่อเทียบกับงวดปี 2562
ต้ นทุนทำงกำรเงิน
ในปี 2564 กลุ่มบริ ษทั มีตน้ ทุนทางการเงินจานวน 77.45 ล้านบาท ลดลง 14.67 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นการลดลงที่ร้อยละ
15.92 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน ซึ่ งมีสาเหตุจากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง และการบริ หารแหล่งเงินทุนที่มีประสิ ทธิ ภาพ
มากขึ้นทาให้จ่ายคืนเงินต้นบางส่วนให้แก่สถาบันการเงินตามข้อตกลง
สาหรับปี 2563 กลุ่มบริ ษทั มี ตน้ ทุ นทางการเงิ นจานวน 92.12 ล้านบาท ลดลง 9.42 ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ นอัตราการ
เติบโตร้อยละ 9.28 เมื่อเทียบกับต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั ในปี 2562 ที่มีค่าเท่ากับ 101.54 ล้านบาท เนื่ องจากหนี้ สินที่มี
ภาระดอกเบี้ยของบริ ษทั สาหรับใช้ลงทุนในอุปกรณ์และแม่พิมพ์ของกลุ่มธุรกิจเรื อและรถโดยสารขนาดเล็กมีตน้ ทุนที่ เพิ่มขึ้น
เล็กน้อย
กำไรสุ ทธิ
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีกาไรสุ ทธิ ปี 2564 จานวนทั้งสิ้ น 151.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จานวน 53.67 ล้านบาท หรื อคิด
เป็ นร้อยละ 54.71 เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีกาไรสุทธิจานวน 98.11 ล้านบาท โดยการเพิ่มขึ้นของกาไรสุทธิเนื่ องจากการบริ หาร
จัดการปรับกระบวนการผลิ ตส่ งผลให้ตน้ ทุ น การผลิ ตลดลงและการบริ หารจัดการเกี่ ยวกับค่าใช้จ่ายในการขายและบริ ห าร
รวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนที่ มีตน้ ทุนทางการเงิ นลดลง ส่ งผลให้มีกาไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้นในส่ วนที่ เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่
จานวน 140.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จานวน 21.94 ล้านบาทหรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.44
ในปี 2563 จานวนทั้งสิ้ น 98.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อนจานวน 3.86 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรา
การเติบโตร้อยละ 4.09 เมื่อเปรี ยบเที ยบกับกาไรสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั ปี 2562 ที่ มีกาไรสุ ทธิ จานวน 94.25 ล้านบาท โดยการ
เพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนวัตถุดิบของกลุ่มธุรกิจหนังที่ปรับตัวลดลงและการบริ หารจัดการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายใน
การขายและบริ หาร และการบริ หารจัดการเกี่ยวกับต้นทุนทางการเงินของทุกกลุ่มธุรกิจ จีงส่งผลให้กาไรส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้น
บริ ษทั ใหญ่ปี 2563 จานวน 117.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 11.77 ล้านบาท เมื่อเที ยบกับส่ วนแบ่งของกาไรส่ วนที่ เป็ นของ
บริ ษทั ใหญ่ปี 2562 ที่มีจานวน 105.26 ล้านบาท
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
การวิเคราะห์ ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562, 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์รวมจานวน 3,837.93 ล้าน
บาท 3,810.52 ล้านบาท และ 3,557.50 ล้านบาท ตามลาดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มี สินทรัพย์รวมลดลง
203.02 ล้านบาท หรื อคิ ด เป็ นการลดลงร้ อ ยละ 6.64 เมื่ อ เที ย บกับ สิ้ น ปี 2563 และ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 กลุ่ ม บริ ษ ัท มี
สิ น ทรั พ ย์ร วมลดลง 27.41 ล้านบาท หรื อ ลดลงร้ อ ยละ 0.71 เมื่ อ เที ย บกับ สิ้ น ปี 2562 ซึ่ งสามารถจ าแนกรายละเอี ย ดการ
เปลี่ยนแปลงได้ดงั ต่อไปนี้
กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จานวน 862.70 ล้านบาท ลดลงจานวน 91.76 ล้านบาท
หรื อคิดเป็ นการลดลงร้อยละ 9.61 โดยสิ นทรัพย์หมุนเวียนส่ วนใหญ่ที่ปรับตัวลดลงได้แก่ ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นปรับตัว
ลดลงจานวน 94.92 ล้านบาท และสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง 28.04 ล้านบาท ในส่ วนของสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564 ของกลุ่มบริ ษทั นั้น มีจานวน 2,694.80 ล้านบาท ลดลง 161.26 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 5.65 โดยสิ นทรัพย์ไม่
หมุนเวียนที่ลดลงคือ อาคารเครื่ องจักรซึ่งมีการขายเครื่ องจักรที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว
ณ 31 ธันวาคม 2563 สิ นทรัพย์หมุนเวียนจานวน 954.46 ล้านบาท ลดลง 28.35 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 2.88 เมื่อ
เที ยบกับสิ้ นปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก การลดลงของลูกหนี้ การค้าและสิ นค้าคงเหลือ โดยลูกหนี้ การค้าลดลง 7.05 ล้าน
บาท และสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง 26.05 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของสิ นทรัพย์หมุนเวียนต่อสิ นทรัพย์รวมของกลุ่ม
บริ ษทั ณ สิ้นปี 2564 มีค่าเท่ากับร้อยละ 24.25
ทั้งนี้ รายละเอียดของสิ นทรัพย์ที่มีสาระสาคัญต่อการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้
 ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
- ลูกหนีก้ ารค้ าสุ ทธิ
หน่ วย : ล้ านบาท
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564
ลูกหนีก้ ารค้ ากิจการทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
10.09
9.18
9.49
เกินกาหนดชาระไม่เกิน 3 เดือน
รวม
10.09
9.18
9.49
ลูกหนีก้ ารค้ าบุคคลหรื อกิจการอื่น
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
246.55
257.30
139.23
เกินกาหนดชาระไม่เกิน 3 เดือน
28.12
16.42
26.23
เกินกาหนดชาระมากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน
2.51
4.03
เกินกาหนดชาระมากกว่า 6 เดือนถึง 12 เดือน
1.86
เกินกาหนดชาระมากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
1.19
2.40
3.99
รวม
278.37
277.98
173.48
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
(1.19)
(2.38)
(7.09)
สุทธิ
277.18
275.59
166.39
รวมลูกหนีก้ ารค้ า สุ ทธิ
287.27
284.77
175.88
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ลูกหนี้ การค้าแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นซึ่งประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชาระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชาระหนี้ ในอนาคตของลูกค้า
โดยกลุ่มบริ ษทั มีลูกหนี้การค้าสุทธิจานวน 175.88 ล้านบาท ลดลง 108.89 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 38.24 เมื่อเทียบกับณ สิ้น
ปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการโอนตัดจ่ายลูกหนี้ในกลุ่มธุรกิจยานยนต์
หากพิจารณาตามงบการเงิ นหากพิจารณาตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 พบว่า ลูกหนี้ การค้าที่ เกิ น
กาหนดชาระเพิ่มขึ้นเป็ น 34.25 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ จานวน 20.68 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยลูกหนี้การค้า
ที่คา้ งชาระเกินกาหนดชาระส่วนใหญ่เกินกาหนดชาระไม่เกิน 3 เดือนเพิ่มขึ้นเป็ น 26.23 ล้านบาท เนื่องจากลูกค้าบริ ษทั แห่งหนึ่ง
ในกลุ่มบุคคลพวกหนึ่ งเลื่อนการจ่ายชาระออกไปอีก 2 เดือนซึ่ งมีมูลค่าประมาณ 10 ล้านบาท ณ ต้นปี 2565 บริ ษทั ได้รับชาระ
จากลูกหนี้ รายดังกล่าวบางส่ วนแล้วจานวน 5.46 ล้านบาท สาหรับปี 2563 จะพบว่าลูกหนี้ การค้าบุ คคลหรื อกิ จการอื่นที่ เกิ น
กาหนดชาระลดลง จาก ณ สิ้นปี 2562 ซึ่งมีจานวน 31.82 ล้านบาท เหลือ 20.68 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยสัดส่วน
ดังกล่าวคิดเป็ นร้อยละ 11.4 และร้อยละ 7.43 ของลูกหนี้การค้ารวม
สาหรับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้น/ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญปี 2564 จานวน 7.09 ล้านบาทเพิ่มขึ้น
จานวน 4.71 บ้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 197.90 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้ นปี 2563 โดยบริ ษทั ประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตด้วย
ความน่าจะเป็ นถ่วงน้ าหนัก ค่าเผื่อผลขาดทุนสาหรับลูกหนี้การค้า วัดผลขาดทุนด้วยผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของ
สัญญา และจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้าภายหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลางบการเงิน ส่ งผลให้กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการตั้งค่าเผื่อผล
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิม่ ใน ปี 2564 โดยที่ผา่ นมาอัตราส่วนค่าเผื่อผลทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อลูกหนี้
การค้าในปี 2562 ถึง ปี 2564 อยูร่ ะหว่างร้อยละ 0.5 ถึงร้อยละ 4.5 ซึ่งยังคงอยูใ่ นเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ สามารถควบคุมได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีลูกหนี้ การค้าสุ ทธิ จานวน 284.77 ล้านบาท ลดลง 0.50 ล้านบาท หรื อลดลง
ร้อยละ 0.27 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายของกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์หนังลดลงจึงส่ งผลให้
ลูกหนี้ ในเกณฑ์ที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระลดลงเช่นเดี ยวกัน นอกจากนี้ บริ ษทั ได้มีการนาลูกหนี้ การค้าบางส่ วนของกลุ่มธุ รกิ จ
ผลิตภัณฑ์หนังเกี่ยวกับเบาะหนังรถยนต์ไปขายลดกับสถาบันการเงิน โดยเป็ นการขายสิ ทธิเรี ยกร้องในลูกหนี้การค้าดังกล่าวของ
บริ ษทั
ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั แบ่งลูกหนี้ การค้าออกเป็ น 5 กลุ่ม ตามระยะเวลาการรับชาระหนี้ ได้แก่ 1) ลูกหนี้ ที่ยงั ไม่ถึงกาหนด
ชาระ 2) ลูกหนี้เกินกาหนดชาระไม่เกิน 3 เดือน 3) ลูกหนี้เกินกาหนดชาระระหว่าง 3-6 เดือน 4) ลูกหนี้เกินกาหนดชาระระหว่าง
6-12 เดือน และ 5) ลูกหนี้ เกินกาหนดชาระมากกว่า 12 เดือน โดยข้อมูลค้างชาระของลูกหนี้ การค้านั้นแสดงไว้ดงั ตารางด้านบน
ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นลูกหนี้การค้าปกติที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
-

ลูกหนีอ้ ื่น
หน่ วย : ล้ านบาท

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2564

7.51
9.11
36.27
0.22
2.96
11.38
29.77
97.21
97.21
384.48

1.56
2.27
34.34
10.30
1.57
12.76
29.85
92.65
92.65
377.43

1.38
16.50
36.68
3.03
1.23
19.18
29.83
107.85
(1.22)
106.63
282.51

ลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนี้อื่น-บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้-บริ ษทั อื่น
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า-บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า-บริ ษทั อื่น
เงินทดรองจ่าย
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รายได้คา้ งรับ
รวม
หักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมลูกหนี้อื่น สุทธิ
รวมลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น สุ ทธิ

ลูกหนี้ อื่น ประกอบด้วย ลูกหนี้ อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลูกหนี้ กิจการอื่น เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้ากิจการที่เกี่ยวข้อง
กันสุทธิ เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้ากิจการอื่น เงินทดรองจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินทดรองจ่าย ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ดอกเบี้ ย
ค้างรับ และรายได้คา้ งรับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีลูกหนี้อื่นจานวน 107.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.20 ล้านบาท
เนื่องจากบริ ษทั ในกลุ่มมีลูกหนี้อื่นที่ยงั ไม่ถึงกาหนดให้
สาหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีลูกหนี้ อื่นจานวน 82.65 ล้านบาท ลดลง 4.56 ล้านบาท หรื อลดลงร้อย
ละ 4.69 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2562 เนื่องจากบริ ษทั ในกลุ่มมีการจ่ายคืนเงินค่าสิ นค้าระหว่างกัน
 สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือของกลุ่มบริ ษทั แบ่งออกเป็ น สิ นค้าสาเร็ จรู ป สิ นค้าระหว่างผลิต วัถตุดิบ เชื้อเพลิง และสิ นค้าระหว่าง
ทาง ในส่ วนของสิ นค้าสาเร็ จรู ป ประกอบไปด้วย หนังสัตว์ฟอก ของเล่นสัตว์เลี้ยง เฟอร์ นิเจอร์หนัง และเบาะหนังและชิ้นส่ วน
หนังสาหรับรถยนต์ สิ นค้าระหว่างผลิตซึ่ งเป็ นหนังสัตว์ที่ผ่านกระบวนการทางเคมีไปแล้วบางส่ วนเพื่อให้การเก็บรักษาหนัง
สัตว์ทาได้สะดวกและเก็บได้เป็ นระยะเวลานาน ในส่ วนของวัตถุดิบ ได้แก่ หนังดิ บของโคหรื อกระบื อ หนังชั้นล่าง และเคมี
ส าหรั บ เชื้ อ เพลิ ง ได้แ ก่ วัต ถุ ดิ บ เปลื อ กไม้ และสิ น ค้าระหว่างทาง ประกอบไปด้วยหนัง เค็ ม และเคมี เป็ นต้น โดยแสดง
รายละเอียดส่วนประกอบของสิ นค้าคงเหลือไว้ตามตารางด้านล่าง
หน่ วย : ล้ านบาท
สิ นค้าสาเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
เชื้อเพลิง
สิ นค้าระหว่างทาง
รวมสินค้ าคงเหลือสุ ทธิ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2563

27.81
263.22
103.33
8.76
24.66
427.78

รับรองความถูกต้อง :

24.07
247.86
102.16
12.07
46.58
432.74

31 ธันวาคม 2564
33.69
122.20
219.91
11.99
14.65
402.44
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีสินค้าคงเหลือสุทธิจานวน 492.44 ล้านบาท ลดลงจานวน 30.30 ล้านบาทหรื อ
ลดลงร้อยละ 7.00 จากปี 2563 โดยมี สาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของวัตถุดิบหนังเพื่อใช้ในธุรกิจเบาะหนังและชิ้นส่ วนหนังสาหรับ
รถยนต์ นอกจากนี้ ในปี 2564 กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลขาดทุ นจากการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือจานวน 12.71 ล้านบาท โดย
คานวนค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าจากการจัดทารายงานอายุสินค้าเพื่อพิจารณาการเคลื่อนไหวของสิ นค้าเป็ นเพื่อระบุสินค้า
ที่คา้ งนานหรื อสิ นค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีสินค้าคงเหลือสุทธิจานวน 432.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 4.96 ล้านบาทหรื อ
คิดเป็ นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.15 จาก ณ สิ้ นปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของสิ นค้าระหว่างผลิตและเชื้อเพลิงเพื่อใช้
ในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า นอกจากนี้ ในปี 2563 กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือจานวน 4.25 ล้าน
บาท โดยคานวนค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าจากการจัดทารายงานอายุสินค้าเพื่อพิจารณาการเคลื่อนไหวของสิ นค้าเพื่อระบุ
สิ นค้าที่คา้ งนานหรื อสิ นค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว วิเคราะห์เปรี ยบเทียบจานวนเงินสุทธิที่บริ ษทั ได้รับจากการขายสิ นค้าภายหลัง
วันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของสิ นค้าเพื่อประมาณการค่าเผื่อสาหรับสิ นค้าที่มีราคาขายต่ากว่าทุนเพื่อสะท้อนถึงประมาณการ
ผลขาดทุนอันเป็ นผลมากจากสิ นค้าที่มีราคาขายต่ากว่าทุน ซึ่ งพิจารณาจากราคาขายที่ได้มีการตกลงกับลูกค้าและแนวโน้มของ
ราคาขายในตลาด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีสินค้าคงเหลือสุ ทธิจานวน 427.78 ล้านบาท ลดลง 146.98 ล้านบาท หรื อลดลง
ร้อยละ 25.57 เมื่อเทียบกับสิ้ นปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากสิ นค้าระหว่างผลิต ซึ่งได้แก่ หนังผืนกึ่งสาเร็ จรู ป เป็ นหลัก ลดลง
จากการปรับ ปรุ งกระบวนการผลิ ต หนังผืน ที่ มีการปรับ ลดกระบวนการผลิ ต อาทิ การลดกระบวนการ Wet Stretching แต่
ควบคุ มกระบวนการ Vacuuming เพื่อให้ห นังเรี ยบมากขึ้ น และการลดกระบวนการ Trimming จาก 2 ขั้นตอน เหลื อเพียง 1
ขั้นตอนที่ หน่ วยงาน Crust Inspection เพื่อนาไปใช้ในการผลิตหนังเบาะรถยนต์และหนังสาหรับทาเฟอร์ นิเจอร์ ประกอบกับ
บริ ษ ัท มี การลงทุ น ในเครื่ อ งจัก รที่ เพิ่ ม ขึ้ น อาทิ เครื่ อ งเซี ยร์ กระดาษทราย เครื่ องผ่าหนังเขี ยว ในธุ ร กิ จ ฟอกหนัง จึ งท าให้
กระบวนการผลิตใช้เวลาในการพักลดลง
 เงินลงทุนในบริษัทร่ วมและบริษัทย่ อยสุ ทธิ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมแสดงมูลค่าเงินลงทุนวิธีส่วน
ได้เสี ยจานวน 17.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.86 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 65.18 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2563 ที่มีมูลค่า
เงินลงทุนวิธีส่วนได้เสี ยจานวน 10.53 ล้านบาท เนื่องจากสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ร่ วมเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เงินลงทุนดังกล่าวแสดงราคา
ทุ นในงบการเงิ น เฉพาะจานวน 6.31 ล้านบาท (สุ ท ธิ จากค่าเผื่อการด้อยค่าจานวน 24.77 ล้านบาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 0.21 ของ
สิ นทรัพย์รวมเนื่ องจากบริ ษทั ร่ วม-บริ ษทั เอ็นเอชเค สปริ ง (กัมพูชา)จากัด เริ่ มมีผลประกอบการที่ดีข้ ึน แต่ยงั คงสิ นทรัพย์สุทธิ
ของบริ ษทั ร่ วมยังคงน้อยกว่าราคาทุน บริ ษทั จึงยังคงพิจารณาบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนดังกล่าวในอัตราร้อยละ 25 ของ
สิ นทรัพย์สุทธิ ณ วันสิ้นงวดของแต่ละปี
สาหรับเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมแสดงมูลค่าเงินลงทุน
วิธีส่วนได้เสี ยจานวน 10.53 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 1.03 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นการเพิ่มร้อยละ 10.84 เมื่อเที ยบกับ ณ สิ้ นปี 2562 ที่ มี
มูลค่าเงินลงทุนวิธีส่วนได้เสี ยจานวน 9.50 ล้านบาท
เงินลงทุนในบริ ษยั อ่ ยทางตรง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มูลค่าเงิ นลงทุนวิธีราคาทุนในงบแสดงการเงินเฉพาะสุ ทธิ
จานวน 681.04 ล้านบาท ประกอบด้วย
1.เงินลงทุนในบริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จากัด จานวน 200.00 ล้านบาท ประกอบธุรกิจออกแบบและจัดจาหน่ายเรื อและ
รถโดยสารขนาดเล็ก โดยเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบี ยนจานวน 200 ล้าน
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บาท จากทุนจดทะเบี ยนเดิม 200 ล้านบาท เป็ นทุนจดทะเบี ยนใหม่เท่ากับ 400 ล้านบาท และบริ ษทั ยังคงรักษาสัดส่ วนการทา
ลงทุนเท่าเดิมคือ 50.01
2. เงินลงทุนในบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี จากัด จานวน 1.00 ล้านบาท เนื่องจากเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ได้มีมติ
อนุ มตั ิแผนการปรับโครงสร้างกิ จการโดยการโอนกิจการบางส่ วนให้บริ ษทั ย่อยนั้น บริ ษทั จึ งได้ดาเนิ นการจดทะเบี ยนจัดตั้ง
บริ ษทั ย่อยแห่ งใหม่ชือ บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี จากัด เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 โดยมีทุนจดทะเบี ยน 1.00 ล้านบาท และ
บริ ษทั ถือหุ ้นในบริ ษทั ดังกล่าวในสัดส่วน 100% เพื่อรองรับการโอนกิจการบางส่วนซึ่งบริ ษทั ยังไม่ได้ดาเนิ นการรับโอนกิจการ.
ในปี 2563 เนืองจากบริ ษทั มีหุน้ กูท้ ี่จะต้องจ่ายชาระให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขของการออกหุน้ กู้
3.เงิ นลงทุนในบริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จากัด จานวน 400.00 ล้านบาท ซึ่ งประกอบธุ รกิจลงทุนในบริ ษทั ผลิตและจาหน่ าย
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
4.บริ ษทั พลาทรัพย์ จากัด เงินลงทุนจานวน 80.00 ล้านบาท ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั แสดงมูลค่าเงินลงทุนวิธีราคาทุนในงบแสดงการเงินเฉพาะสุทธิจานวน 681.04 ล้าน
บาท เท่ากับ ณ สิ้นปี 2563 ที่แสดงมูลค่าเงินลงทุนวิธีราคาทุนจานวน 576.12 ล้านบาท เช่นเดียวกัน
 เงินลงทุนในตราสารทุนทีไ่ ม่ ใช่ หลักทรัพย์ จดทะเบียนสุ ทธิ
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นตามที่ กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 ด้วยมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน และจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็ นสิ นทรัพย์ทาง
การเงินที่วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (FVOCI) โดยใช้เทคนิคการวัดมูลค่าจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิและใช้วิธี
ทัว่ ไป (General Approach)ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินลงทุนในตราสารทุน
ที่วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นแสดงมูลค่าสุ ทธิ จานวน 25.91 ล้านบาท ลดลง 32.79 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นการ
ลดลงร้อยละ 55.86 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2563 ที่มีเงินลงทุนในตราสารทุนมูลค่าตามราคาทุนจานวน 58.70 ล้านบาท นอกจากนี้
ระหว่างปี 2564 บริ ษทั ได้จาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั สหอุตสาหกรรมค้าหนังสัตว์ จากัด ในราคา 0.45 ล้านบาท และรับรู ้กาไร
จากการจาหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวจานวน 0.2 ล้านบาท
 ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
มูลค่าของที่ ดินแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมตามราคาประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระภายนอกได้ประมาณการไว้และ
ทบทวนการประเมินทุกๆ 5 ปี สาหรับอาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า โดย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริ ษทั ประกอบไปด้วย ที่ดิน อาคาร เครื่ องจักร อุปกรณ์และเครื่ องมือเครื่ องใช้ เครื่ องตกแต่ง
และติดตั้งสานักงาน ยาพาหนะ และสิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง เป็ นต้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิจานวน 2,535.56 ล้านบาท ลดลง 86.13 ล้านบาท
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 3.28 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2563 โดยมีสาเหตุมาจากการขายเครื่ องจักรเก่าที่ไม่ได้ใช้งาน ที่หมดสภาพ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ จานวน 2,621.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.88 ล้าน
บาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.62 เมื่อเทียบกับสิ้ นปี 2562 เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั มีการซื้ อเครื่ องจักรของกลุ่มธุรกิจหนังผืนและการซื้ อ
แม่พิมพ์เพื่อใช้ในการผลิตรถของกลุ่มธุรกิจรถและเรื อโดยสารขนาดเล็ก
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562, 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีหนี้ รวมจานวน 2,206.57 ล้านบาท
2,078.06 ล้านบาท และ 1,704.57 ล้านบาท ตามลาดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีหนี้ สินรวมลดลง 373.53 ล้าน
บาท หรื อคิดเป็ นการลดลงร้อยละ 17.97 จาก ณ สิ้ นปี 2563 ซึ่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีหนี้สินหมุนเวียนจานวน
891.87 ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2563 จานวน 527.35 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 37.16 โดยการลดลงส่วนใหญ่เกิดจากการ
ชาระคื น เงิ น เบิ ก เกิ น บัญ ชี แ ละเงิ น กู้ยืม ระยะสั้น จากสถาบัน การเงิ น จานวน 100.84 ล้านบาทและหุ ้น กู้ ส าหรั บ หนี้ สิ น ไม่
หมุนเวียนของกลุ่มบริ ษทั ใน ณ สิ้ นปี 2564 นั้นมีจานวน 812.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้ นปี 2563 จานวน 153.82 ล้านบาทหรื อ
คิดเป็ นร้อยละ 23.34 ซึ่งการเพิ่มขึ้นเกิดจากการกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินซึ่งเป็ นไปตามข้อตกลง
สาหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีหนี้สินรวมลดลง 128.51 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 5.82 เมื่อเทียบกับ
สิ้นปี 2562 ซึ่งสามารถจาแนกรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ดงั ต่อไปนี้
กลุ่มบริ ษทั มีห นี้ สินหมุนเวียน ณ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 1,419.22 ล้านบาท ลดลงจานวน 46.81 ล้านบาท หรื อ
ลดลงร้อยละ 3.19 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการจ่ายคืนหุ ้นกูเ้ ป็ นหนี้ สินหมุนเวียนบางส่ วน เนื่ องจากเมื่อ
วันที่ 23 สิ งหาคม 2561 บริ ษทั ได้ออกจาหน่ายหุ ้นกูช้ นิ ดระบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีหลักประกันในมูลค่าเสนอ
ขายรวม 337.10 ล้านบาท (หุ ้นกู้ 337,100 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) โดยมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.75 ต่อปี
กาหนดไถ่ถอนเริ่ มต้นทั้งจานวนในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2563 และขยายเวลาไถ่ถอนเป็ นวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 และเมื่อ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 บริ ษทั ได้ออกจาหน่ายหุ ้นกู้ ชนิ ดระบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิและไม่มีหลักประกันในมูลค่าเสนอ
ขายรวม 294.30 ล้านบาท (หุ ้นกู้ 294,300 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) โดยมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.80 ต่อปี
กาหนดไถ่ถอนเริ่ มต้นทั้งจานวนในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2563 นอกจากนี้เมื่อวันที่ 20 สิ งหาคม 2563 บริ ษทั ได้ออกจาหน่ายหุน้ กู้
ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ และมีหลักประกันบางส่วน ครั้งที่ 1/2563 ในมูลค่าเสนอขายรวม 280 ล้านบาท (ชนิ ดหุ ้น
กู้ 280,000 หน่ วย มูลค่าที่ ตราไว้หน่ วยละ 1,000 บาท) โดยมี อตั ราดอกเบี้ ยคงที่ ร้อยละ 6.50 ต่อปี กาหนดไถ่ถอนเงิ น ต้นทั้ง
จานวนในวัน ที่ 23 พฤศจิ กายน 2564 ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2564 บริ ษ ัทได้จ่ายชาระคื น หุ ้น กูท้ ้ ังหมดเรี ยบร้อยแล้ว โดยหนี้ สิ น
หมุนเวียน ณ 31 ธันวาคม 2564 คิดเป็ นอัตราส่วนหนี้สินหมุนเวียนต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ากับ 0.92 เท่า
ทั้งนี้ รายละเอียดของหนี้ สินที่มีสาระสาคัญต่อการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 31
ธันวาคม 2564 มีดงั นี้
 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจานวน 197.31 ล้าน
บาท ลดลง 100.84 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นการลดลงร้อยละ 33.82 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้ นปี 2563 โดยมีสาเหตุมาจากการจ่ายคืนเงิน
กูย้ มื คืนให้แก่สถาบันการเงินตามข้อตกลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจานวน 298.15 ล้าน
บาท ลดลง 13.05 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 0.19 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2562 เนื่องจากบริ ษทั จ่ายคืนเงินกูด้ งั กล่าวข้างต้นแล้ว

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :

113
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
 เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่นจานวน 334.45 ล้านบาท ลดลง 61.07 ล้านบาท
หรื อคิดเป็ นการลดลงร้อยละ 20.48 จาก ณ สิ้นปี 2563 โดยการลดลงดังกล่าวมีสาเหตุหลักจากการลดลงของเจ้าหนี้ การค้าบริ ษทั
อื่นที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่นจานวน 395.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 80.35 ล้านบาท
หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.49 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2562 โดยเกิดจากการเพิ่มขึ้นของยอดเจ้าหนี้การค้าที่ไม่ถึงกาหนดชาระ
 หุ้นกู้
ระหว่างปี 2564 บริ ษทั จ่ายชาระคืนหุ ้นกูเ้ รี ยบร้อยแล้วจานวน 515.97 ล้านบาท ส่ งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
บริ ษทั ไม่มียอดคงเหลือของหุน้ กูอ้ ีกต่อไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีหุน้ กูจ้ านวน 512.21 ล้านบาท ประกอบด้วยหุน้ กูจ้ านวน 235.97 ล้านบาท โดย
หุน้ กูด้ งั กล่าวจะครบกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี ซึ่ ง ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 บริ ษทั ได้จดั ประชุมผูถ้ ือหุ ้นกู้ รุ่ น (CWT205A)
และได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ กูใ้ นการขยายเวลาครบกาหนดออกไปอีก 1 ปี จากเดิมครบกาหนดวันที่ 23 พฤษภาคม
2563 เป็ นครบกาหนดวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 โดยบริ ษทั มีการชาระคืนเงินต้นจานวนร้อยละ 30 ของมูลค่าหุน้ คงค้างเงินต้น
จานวน 101.13 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยงวดวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ส่งผลให้หุ้นกูด้ งั กล่าวคงเหลือเงินต้นจานวน 235.97
ล้านบาท) และปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ ยจากเดิ มร้อยละ 5.75 ต่อปี เป็ นอัตราร้อยละ 6.75 ต่อปี ทั้งนี้ สามารถไถ่ถอนหุ ้นกูก้ ่อนวัน
ครบกาหนดไถ่ถอนได้ และ 2. หุน้ กูจ้ านวน 280.00 ล้านบาท ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ และมีหลักประกันบางส่วน
(หุ ้นกู้ 280,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ) โดยมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.50 ต่อปี กาหนดไถ่ถอนเงินต้นทั้ง
จานวนในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
 หนีส้ ินตามสัญญาเช่ า
กลุ่มบริ ษทั มียอดหนี้ สินตามสัญญาเช่าสาหรับการจัดหาเครื่ องจักร อุปกรณ์ และยานพาหนะเพื่อใช้ในการดาเนิ นงาน
ของกลุ่มบริ ษทั โดยมี ระยะเวลา 24-60 งวด ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มี หนี้ สินตามสัญญาเช่าทางการเงิ น
จานวน 190.28 ล้านบาทลดลง 0.85 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 0.44 เมื่อเทียบกับสิ้ นปี 2563 โดยมีสาเหตุมาจากบริ ษทั ได้จ่าย
ชาระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีหนี้ สินตามสัญญาเช่าสุ ทธิ จานวน 191.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.93 ล้านบาท
หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.95 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2562 โดยมีสาเหตุมาจากบริ ษทั ได้เข้าทาสัญญาลิสซิ่งเครื่ องจักรใหม่เพิ่มขึ้น
 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงิ นกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ นของกลุ่มบริ ษทั เป็ นเงิ นกู้ยืมเพื่อนาไปใช้เป็ นทุ นหมุน เวียนในธุ รกิ จเดิ มและ
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มี
เงิ นกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจานวน 837.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 295.57 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 54.50 เมื่อ
เทียบกับ ณ สิ้นปี 2563 โดยมีสาเหตุมาจากบริ ษทั กูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินเพิ่มเนื่องจากชาระคืนหุน้ กูบ้ างส่วน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีเงิ นกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ นจานวน 542.37 ล้านบาท ลดลง 122.84
ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 18.47 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริ ษทั จ่ายคืนเงินกูย้ มื ตามสัญญาเงินกูท้ ี่ทาไว้
สถาบันการเงิน

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
โดยตารางด้านล่างเป็ นสรุ ปหนี้ สินระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยกับสถาบันทางการเงิน ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ซึ่ งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ เงินกูย้ มื ระยะยาวของทั้ง 3 บริ ษทั ฯ ได้มีการเบิกใช้เต็มวงเงินแล้วเหลือรอชาระคืนในแต่ละงวด
(หน่วย: ล้านบาท)
ยอดเงินกู้ยืมระยะยาวคงค้ าง
ชื่ อบริษัท
รายละเอียด
31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 64
เงินกูย้ มื ระยะยาวกับบมจ.ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์
บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป
58.03
23.20
369.33 จานวน 200.00 ล้านบาท ธนาคารกรุ งไทย จานวน 100
จากัด (มหาชน)
ล้านบาท ธนาคารกรุ งเทพ จานวน 100 ล้านบาท
เงินกูย้ มื ระยะยาวกับบมจ.ธนาคารกรุ งไทย จานวน
บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จากัด
456.69
381.48
310.79
557.15 ล้านบาท
เงิ น กู้ ยื ม ระยะยาวกั บ บมจ.ธนาคารกรุ ง เทพ จ านวน
บริ ษทั บลู โซลาร์ ฟาร์ม 3 จากัด
160.27
142.15
163.63
241.00 ล้านบาท
ทั้งนี้ ภายใต้สัญญาเงินกูย้ ืมทั้งระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ มีหน้าที่ตอ้ งปฎิ บตั ิ
ตามเงื่อนไขดังนี้
อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนทางการเงินทีต่ ้ องดารงไว้ ตาม
สัญญาเงินกู้
31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 64
บริ ษทั บลู โซลาร์ ฟาร์ม 3 จากัด
ดารงสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
1.53 เท่า
1.28 เท่า
1.07 เท่า
และ ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) (Debt to Equity Ratio) ไม่เกิน 2.50 เท่า
บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จากัด
1. DSCR ไม่ต่ากว่า 1.10 เท่า*
1.23 เท่า
1.17 เท่า
1.47 เท่า
และธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) 2. Debt to Equity ไม่เกิน 1.50 เท่า
0.92 เท่า
0.82 เท่า
1.46 เท่า
3. การจ่ายเงินปั นผล
(ต้อ งมี DSCR ไม่ ต่ า กว่า 1.30 เท่ า และ
ยังไม่มีการจ่ายเงินปั นผล
จ่ายปั นผลได้ไม่เกินปี ละ 4 ครั้ง)
คู่สัญญา

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 กลุ่ ม บริ ษ ัท มี ทุ น จดทะเบี ย นจ านวน 756.12 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ ้ น สามัญ จ านวน
756,123,753 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท โดยเป็ นทุนที่ออกจาหน่ายและชาระแล้วจานวน 630,103,128 บาท เป็ นหุ ้นสามัญ
จานวน 630,103,128 หุน้ โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 798.13 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ ้นสามัญจานวน 798,130,629
หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้น ละ 1 บาท โดยเป็ นทุ นที่ ออกจาหน่ ายและชาระแล้วจานวน 630,103,128 บาท เป็ นหุ ้นสามัญ จานวน
630,103,128 หุน้ โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
เมื่ อวันที่ 28 เมษายน 2564 ที่ ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2564 ได้มีมติลดทุ นจดทะเบี ยนจาก 798,130,629 บาท
เป็ นทุนจดทะเบี ยน 693,113,441 บาท โดยการตัดหุ ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบ
อานาจทัว่ ไปเพื่อเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม (Right Offering) ซึ่งหุน้ ดังกล่าวสิ้ นสุดระยะเวลาในการเสนอขายแล้ว และเพิม่ ทุน
จดทะเบี ยนจากทุนเดิ ม 693,113,441 บาท เป็ นทุนจดทะเบี ยนใหม่ 756,123,753 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจ
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ทัว่ ไป (General Mandate) ทั้งนี้ บริ ษทั ได้จดทะเบียนต่อนายทะเบียนมหาชนจากัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์เป็ น
ที่เรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564
เมื่ อ วัน ที่ 22 กรกฎาคม 2563 ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ประจ าปี 2563 มี ม ติ อ นุ ม ัติ ใ ห้ เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นจ านวน
168,027,501 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 630,103,128 เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 798,130,629 บาท เพื่อรองรับ
การออกและเสนอขายหุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น แบบมอบอ านาจทั่ว ไป (General Mandate) โดยเสนอขายแก่ ผูถ้ ื อ หุ ้ น เดิ ม (Right
Offering) จานวนไม่เกิน 105,017,188 หุ ้น และ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 5 (CWT-W5) จานวนไม่เกิน 63,010,313 หุ ้น โดยใบสาคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าวจะถูกจัดสรรในอัตราส่ วน 10
หุ ้นสามัญเดิ ม ต่อ 1 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่ งราคาใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวเท่ากับ 3.50 บาทต่อหุ ้น ทั้งนี้ ได้จด
ทะเบียนต่อนายทะเบียนบริ ษทั มหาชนจากัด กรมพัฒนาธุรกิจกาค้า กระทรวงพาณิ ชย์เป็ นที่ เรี ยบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 4 สิ งหาคม
พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2563 มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่
จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 5 (CWT-W5) ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มตามสัดสวนการถือหุ ้นในอัตราส่ วนหุ ้นสามัญ 10 หุ ้นต่อ 1
หน่วย จานวน 63,010,313 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า อัตราการใช้สิทธิ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยซื้อหุน้ สามัญได้ 1 หุน้ ราคาใช้
สิ ทธิ 3.50 บาทต่อหุน้ อายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 3 ปี โดยเริ่ มการใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 30 กันยายน 2565 และครั้งสุดท้ายวันที่
29 กันยายน 2566 ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้รับใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 5 (CWTW5) เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563
การวิเคราะห์ กระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดาเนินงานจานวน 374.29 ล้านบาท ส่วนใหญ่
เป็ นผลมาจากกาไรจากการดาเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดาเนินงานจานวน 315.45 ล้านบาท ส่วนใหญ่
เป็ นผลมาจากกาไรจากการดาเนินงาน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนจานวน 13.03 ล้านบาท ส่วนใหญ่โดยมี
สาเหตุจากการซื้อเครื่ องจักรของบริ ษทั ฯ เพื่อใช้ในการผลิต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนจานวน 11.98 ล้านบาท ส่วนใหญ่ใช้ไป
ในการซื้อสิ นทรัพย์ถาวรประเภทเครื่ องจักรและแม่พิมพ์เพื่อใช้ในการผลิตเรื อและรถโดยสารขนาดเล็ก
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 356.32 ล้านบาท ส่ วนใหญ่
เป็ นผลมาจากที่กลุ่มบริ ษทั มีการชาระเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ชาระคืนหุ ้นกู้ ชาระคืนเงินกูย้ ืม
ระยะยาวจากสถาบันการเงิน และชาระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 292.41 ล้านบาท ส่ วนใหญ่
เป็ นผลมาจากที่ กลุ่มบริ ษทั มีการชาระเงินเบิ กเกิ นบัญชี และเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและจ่ายคืนหุ ้นกูแ้ ละเงิ นกูย้ ืม
ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
การวิเคราะห์ อตั ราส่ วนทางการเงินทีส่ าคัญ
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
 อัตราส่ วนสภาพคล่ อง อัตราส่ วนสภาพคล่ องหมุนเร็ว
โครงสร้ างเงิ น ทุ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มี ยอดหนี้ คงเหลื อจานวน 1,704.53 ล้านบาท (ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 จานวน 2,078.06 ล้านบาท) ยอดหนี้คงเหลือดังกล่าวส่ วนใหญ่เป็ นเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 837.91
ล้านบาท และเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินจานวน 197.31 ล้านบาท
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิ ต่อทุน และอัตราหนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกาไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อมราคา และ
ค่าตัด จาหน่ วย ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 เท่ ากับ 0.62 เท่ า และ 2.62 เท่ า ตามล าดับ เมื่ อ เปรี ยบเที ยบกับ ปี ก่ อน ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2563 จานวน 0.86 เท่าและ 4.12 เท่า ตามลาดับ
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนสภาพคล่องปี 2563 และปี 2564 เท่ากับ 0.67 เท่าและ 0.97 เท่า ดีข้ ึนเมื่อเทียบกับปี 2562 ทีมี
อัตราส่ วนสภาพคล่องจานวน 0.67 เท่ า ทั้งนึ้ กลุ่มบริ ษทั มีสภาพคล่องเพียงพอในการบริ หารจัดการ ประกอบกับสิ นทรั พย์
หมุนเวียนของกลุ่มบริ ษทั ฯ ที่ลดลงจากลดลงของลูกหนี้การค้าและสิ นค้าคงเหลือ รวมถึงการลดลงหนี้สินหมุนเวียนจากการจ่าย
ชาระคืนหุน้ กูส้ ่งผลให้สภาพคล่องของกลุ่มบริ ษทั ฯ ดีข้ ึน
 อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ารค้ าและระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลีย่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้ การค้า 7.78 เท่า ส่ งผลให้มีระยะเวลาเก็บหนี้ เฉลี่ย
47 วัน สาหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้ การค้า 5.63 เท่า ส่ งผลให้มีระยะเวลาเก็บหนี้
เฉลี่ย 65 วัน โดยระยะเวลาการเก็บหนี้ เฉลี่ยปกติของกลุ่มบริ ษทั อยูใ่ นช่วงประมาณ 45-90 วัน โดยระยะเวลาเก็บหนี้ เฉลี่ ยที่
ปรับตัวลดลงใน ปี 2564 นั้น มีสาเหตุหลักมาจากการโอนสิ ทธิ ของลูกค้าในกลุ่มธุรกิจเบาะหนังและชิ้นส่ วนหนัง ทาให้บริ ษทั
ได้รับชาระเร็ วขึ้น
 อัตราส่ วนหมุนเวียนเจ้ าหนีก้ ารค้ าและระยะเวลาชาระหนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ การค้า 5.94 เท่า ส่งผลให้มีระยะเวลาชาระหนี้ เฉลี่ย
61 วัน สาหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ การค้า 4.94 เท่า ส่งผลให้มีระยะเวลาชาระหนี้
เฉลี่ ย 74 วัน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาการชาระหนี้ เฉลี่ ยปกติของกลุ่มบริ ษทั อยู่ในช่ วงประมาณ 15 -120 วัน โดยในปี 2564
ระยะเวลาชาระหนี้ ของกลุ่มบริ ษทั ฯ ลดลงจากต้นทุนขายของบริ ษทั ฯ ที่ปรับตัวลดลง รวมถึงการขยายเครดิตของเจ้าหนี้ การค้า
บางรายในกลุ่มผลิตภัณฑ์หนัง
 อัตราส่ วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือและระยะเวลาชาระค่ าสินค้ าคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มี อตั ราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ 3.36 เท่า ส่ งผลให้มีระยะเวลาชาระขาย
สิ นค้าคงเหลือเฉลี่ย 109 วัน สาหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ 2.95 เท่า ส่ งผล
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ให้มีระยะเวลาชาระขายสิ นค้าคงเหลือเฉลี่ย 124 วัน โดยระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ยที่ ยาวนาน มีสาเหตุมาจากกระบวนการผลิต
ผลิ ตภัณ ฑ์ที่ เกี่ ยวกับหนังนั้น มี ระยะเวลานาน ประกอบกับวัตถุดิบที่ ใช้ในการผลิ ตนั้น จะต้องนาเข้าจากต่างประเทศ ซึ่ งมี
ระยะเวลาการสัง่ ซื้อประมาณ 3 เดือน ส่งผลให้กลุ่มบริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นจะต้องสัง่ ล่วงหน้าและเก็บสิ นค้าเอาไว้ในรู ปแบบของ
สิ นค้ากึ่งสาเร็ จรู ป (Work in Process) ซึ่งส่งผลให้กลุ่มบริ ษทั ฯ มีมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ คงคลังในปริ มาณมาก เนื่องจากต้องสารอง
หนังให้เพียงพอต่อการผลิตตามคาสัง่ ซื้อของลูกค้า รวมทั้งสถาณการณ์ COVID-19 ส่งผลให้ลูกค้าชะลอการส่งมอบสิ นค้า
 วงจรเงินสด (Cash cycle)
ในส่ วนของวงจรเงิ น สด (Cash Cycle) ของกลุ่ม บริ ษทั ฯ นั้น อยู่ที่ 71 วัน -115 วัน และ 94 วัน สาหรั บ ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2564 ตามลาดับ แสดงให้เห็ นถึงรอบการจัดเก็บเงิ นสดของกลุ่มบริ ษทั ฯ ที่
เพียงพอต่อการบริ หารจัดการกระแสเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทากาไร
 อัตรากาไรขั้นต้ น อัตรากาไรจากการดาเนินงาน อัตรากาไรสุ ทธิ และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีอตั รากาไรขั้นต้นอยูท่ ี่ร้อยละ 25.99 อัตรากาไรจากการดาเนิ นงานอยูท่ ี่ร้อยละ
15.72 อัตรากาไรสุ ทธิ อยู่ที่ร้อยละ 8.52 และอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้นอยู่ที่ร้อยละ 8.47 ซึ่ งอัตรากาไรขั้นต้นของกลุ่มบริ ษทั
ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องมาจากการปรับกระบวนการผลิต รวมถึงการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิภาพ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีอตั รากาไรขั้นต้นอยูท่ ี่ร้อยละ 26.40 อัตรากาไรจากการดาเนิ นงานอยูท่ ี่ร้อยละ
13.47 อัตรากาไรสุ ทธิ อยู่ที่ร้อยละ 6.11 และอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้นอยู่ที่ร้อยละ 5.83 ซึ่ งอัตรากาไรขั้นต้นของกลุ่มบริ ษทั
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น อย่างไรก็ตาม อัตรากาไรสุทธิของกลุ่มบริ ษทั ในปี 2563 มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีอตั รากาไรขั้นต้นอยูท่ ี่ร้อยละ 21.99 อัตรากาไรจากการดาเนิ นงานอยูท่ ี่ร้อยละ
10.25 อัตรากาไรสุ ทธิ อยู่ที่ร้อยละ 4.55 และอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้นอยู่ที่ร้อยละ 6.05 ซึ่ งอัตรากาไรขั้นต้นของกลุ่มบริ ษทั
ปรับตัวเพิม่ ขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่องจากในปี 2562 กลุ่มบริ ษทั เริ่ มมีการรับรู ้รายได้จากการขายไฟฟ้าเชิงพาณิ ชย์จาก
ธุรกิจกลุ่มพลังงาน ซึ่งเป็ นธุรกิจที่มีอตั รากาไรขั้นต้นสูง เมื่อเทียบกับกลุ่มธุรกิจอื่นของบริ ษทั
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
 อัตราส่ วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ อัตราส่ วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ถาวร และอัตราการหมุนของสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์รวมอยู่ที่ร้อยละ 4.12 อัตราผลตอบแทนจาก
สิ นทรัพย์ถาวรอยูท่ ี่ร้อยละ 10.74 และอัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์อยูท่ ี่ 1.38 เท่า อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวรและ
อัตราการหุ มนของสิ นทรัพย์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดปี 2563 เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั มีขายสิ นทรัพย์ประเภทเครื่ องจักรที่ไม่ได้ใช้
งานออกไป รวมถึงมีการปรับปรุ งเสริ มประสิ ทธิภาพเครื่ องจักร จึงทาให้การบริ หารทรัพย์สินได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์รวมอยู่ที่ร้อยละ 2.57 อัตราผลตอบแทนจาก
สิ นทรัพย์ถาวรอยูท่ ี่ร้อยละ 7.89 และอัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์อยู่ที่ 1.20 เท่า อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์รวมและ
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวรลดลงเล็กน้อยเมื่อเที ยบกับปี 2562 เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี
2562 ในขณะที่อตั ราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ไม่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์รวมอยู่ที่ร้อยละ 2.06 อัตราผลตอบแทนจาก
สิ นทรัพย์ถาวรอยูท่ ี่ ร้อยละ 8.18 และอัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์อยูท่ ี่ 0.54 เท่า โดยอัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์และ
อัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่องจากในปี 2562 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจาก
การลงทุนในธุรกิจพลังงานและการลงทุนในธุรกิจเรื อและรถโดยสารขนาดเล็ก
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
 อัตราส่ วนหนีส้ ิ นรวมต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่ วนความสามารถในการชาระดอกเบีย้ อัตราส่ วนความสามารถในการ
ชาระภาระผูกพัน และอัตราส่ วนหนีส้ ินสุ ทธิต่อส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้ สินรวมต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นอยู่ที่
1.20 เท่า และ 0.92 เท่า ตามลาดับทั้งนี้อตั ราส่วนของหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นลดลงจากการเพิ่มขึ่นของผลดาเนินงานที่ส่งผล
ให้กาไรสะสมของกลุ่มบริ ษทั เพิ่มขึ้น ณ สิ้ นปี 2564 และสิ้นปี 2563 กลุ่มบริ ษทั มีกาไรสะสมอยูท่ ี่ 561.89 ล้านบาท และ 389.88
ล้านบาท ตามลาดับ
ในปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนความสามารถชาระดอกเบี้ยอยูท่ ี่ 3.37 เท่า, 3.57 เท่า และ 5.10
เท่า ตามลาดับ และอัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพันอยูท่ ี่ 0.32 เท่า, 0.36 เท่า และ 0.97 เท่า ตามลาดับ
โดยอัตราส่ วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ยในปี 2564 สู งขึ้นจกปี 2563 และปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงิน
สดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงานเพิ่มขึ้น และมีตน้ ทุนทางการเงินลดลงในปี 2564
บริ ษทั อัตราส่ วนความสามารถชาระภาระผูกพันของกลุ่มบริ ษทั ลดลงปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 เนื่ องจากผลการ
ดาเนิ นงานที่ดีข้ ึน ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงโครงสร้างเงินทุนของกลุ่มบริ ษทั พบว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีสัดส่ วนของหนี้สิน
รวมคิดเป็ นร้อยละ 47.91 ของสิ นทรัพย์รวม โครงสร้างเงินทุนดีข้ ึนเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ที่มีสดั ส่วนหนี้สินรวมคิดเป็ นร้อยละ
54.53 ของสิ นทรัพย์รวม
ภาระผูกพันและหนีส้ ินทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันภายใต้สัญญาที่ เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงานต่างๆ ตามธุรกิจปกติ
ดังต่อไปนี้
1. สัญ ญาเช่ าโรงงานและเครื่ องจักร โดยบริ ษทั ฯ ได้ทาสัญ ญาเช่ าอาคารโรงงานกับ PALA บริ ษ ัทย่อย ตั้งแต่วนั ที่ 1
มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และสัญญาเช่าที่ ดินและอาคาร โดยมีภาระผูกพันภายใน 1 ปี จานวน 1.36
ล้านบาท
2. สัญญาซื้ อสิ นทรัพย์และบริ การ ประกอบด้วยสัญญา Operation and Maintenance Agreement ระหว่าง BSF3 กับบจ.
คอนเนอร์ยี (ไทยแลนด์) โดยมีอายุสญ
ั ญา 5 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 2 มกราคม 2561 และสัญญาระหว่าง GP2 กับ บจ.
แอพคอน โอเปอร์เรชัน่ ส์ แอนด์ เมนเทนแนนซ์ โดยมีอายุสญ
ั ญา 5 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2561 และสัญญาเช่าซื้อ
เครื่ องจักรและทรั พ ย์สิน อื่ น โดยมี ภาระผูกพันภายใน 1 ปี จานวน 33.74 ล้านบาท และภาระผูกพันภายใน 1-3 ปี
จานวน 61.86 ล้านบาท และภายใน 3-5 ปี จานวน 7.10 ล้านบาท
3. สัญญาก่อสร้างและบริ การจัดการระบบกาจัดขยะมูลฝอยชุ มชนระหว่าง บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 1 จากัด กับเทศบาล
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (เทศบาล1) โดยมื่อวันที่ 14 สิ งหาคม 2563 อายุสญ
ั ญา 25 ปี โดยภาระผูกพันต้องชาระ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ค่าเช่าที่ดินให้แก่เทศบาล ปี ที่ 1-3 เป็ นจานวน 1,000,000 บาทต่อปี และปรับค่าเช่าเพิม่ เป็ นอัตราร้อยละ 10 ต่อปี ทุกๆ 3
ปี และต้องทาประกันภัยคุม้ ครองทรัพย์สินและระบุให้เทศบาลเป็ นผูร้ ับผลประโยชน์ นอกจากนี้ บริ ษทั ย่อยทางอ้อม
ต้องจ่ายผลตอบแทนให้แก่เทศบาลเป็ นรายเดือนๆละ ไม่นอ้ ยกว่า 83,333 บาทรวมแล้วไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 1,000,000 บาท
นับจากวันที่เริ่ มดาเนินการกาจัดขยะและปรับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี ในทุกๆ 3 ปี และเทศบาลตกลงชาระ
ค่ากาจัดขยะให้บริ ษทั ย่อยทางอ้อมสาหรับปี ที่ 1-3 ในอัตราตันละ 250 บาท และจะปรับปรุ งค่ากาจัดขยะในอัตราไม่
เกินร้อยละ 10 ทุก 3 ปี
 4.2 ปัจจัยและอิทธิพลทีอ่ าจมีผลต่ อการดาเนินงานหรื อฐานะการเงินในอนาคต
 ผลกระทบจากภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์
เนื่ องจากในปั จจุบนั รายได้ของกลุ่มบริ ษทั มากกว่าร้อยละ 50 มาจากธุรกิจเบาะหนังสาหรับรถยนต์ ดังนั้น รายได้ใน
อนาคตของกลุ่มบริ ษทั จึ งมีอตั ราการเติบโตที่ สัมพันธ์กบั การเติบโตของธุ รกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ ทาให้ในอนาคตผลการ
ดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั อาจได้รับผลกระทบและมีอตั ราการเติบโตของรายได้ลดลงหากธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์มีอตั รา
การเติบโตที่ลดลง
ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ตระหนักถึงปั จจัยข้างต้น จึงได้พยายามดาเนิ นนโยบายการทาธุรกิจให้มีความหลากหลายด้วยการ
ดาเนิ นธุรกิจด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายในกลุ่มผลิตภัณฑ์หนัง ซึ่ งได้แก่ หนังสัตว์ฟอก เฟอร์ นิเจอร์ และของเล่นสัตว์เลี้ยง ซึ่ ง
ในอนาคตบริ ษทั มีแผนการโอนธุรกิ จในกลุ่มผลิตภัณฑ์หนังบางส่ วนไปให้บริ ษทั ย่อยดาเนิ นการ ทั้งนี้ ปัจจุบนั บริ ษทั ยังไมได้
ดาเนินการโอนธุรกิจดังกล่าวแต่อย่างใด
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั มี การขยายการลงทุ น เพิ่ มในธุ รกิ จกลุ่ม พลังงาน ได้แก่ ผลิ ตและจาหน่ ายกระแสไฟฟ้ าจาก
พลังงานทดแทน เพื่อเป็ นการลดความเสี่ ยงด้านรายได้ของกลุ่มบริ ษทั นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ยังวางแผนที่จะเพิม่ สิ นค้าในแต่ละ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบหลากหลายเพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าในแต่ละผลิตภัณฑ์
 ผลกระทบจากผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทย่ อย
จากการที่กลุ่มบริ ษทั ได้ให้ความช่วยเหลือแก่บริ ษทั ย่อยทั้งในส่วนของธุรกรรมทางการค้าและการสนับสนุนทางด้าน
การเงิน ซึ่งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. การให้ความช่วยเหลือทางด้านการค้าโดยการว่าจ้างให้บริ ษทั ย่อยฟอกหนังสัตว์ให้กบั บริ ษทั และเปลี่ยนเป็ นการ
เช่าโรงงาน
2. การให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน แบ่งออกเป็ น
2.1 การค้ าประกันเงินกูย้ มื ให้กบั บริ ษทั ย่อยวงเงินรวม 805.15 ล้านบาท
โดยบริ ษทั ได้ร่วมค้ าประกันวงเงิ นกูย้ ืมรวม 757.15 ล้านบาทนั้น ประกอบด้วย เงิ นกูย้ ืมที่ บริ ษทั ย่อย (บจ.
กรี นเพาเวอร์ 2) กูย้ ืมจาก ธ.กรุ งไทยเพื่อสร้างโรงไฟฟ้ าชีวมวล รวมวงเงิน 557.15 ล้านบาท และเงินกูย้ ืมที่
บริ ษทั ย่อย (บจ. บลูโซลาฟาร์ ม 3) กูย้ ืมจาก ธ.กรุ งเทพ รวมวงเงิน 200 ล้านบาทเพื่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ และบริ ษทั ได้ร่วมค้ าประกันวงเงินกูย้ ืมรวม 48 ล้านบาทที่บริ ษทั ย่อย (บจ.สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ )
กูย้ ืมจากธนาคารเพื่อการส่ งอออกและนาเข้าแห่ งประเทศไทยเพื่อหมุนเวียนในบริ ษ ัทย่อย ทั้งนี้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ย่อยและโรงไฟฟ้ยงั คงสามารถจ่ายชาระคืนเงินกูย้ ืมปกติเป็ นไปตามสัญญาที่ให้ไว้แก่สถาบันการเงิน
และการเข้าร่ วมค้ าประกันวงเงินกูย้ มื เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่ลงทุนในแต่ละบริ ษทั

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :

120

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
2.2 การลงทุนในบริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จากัด เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนในกลุ่มพลังงานทดแทน
2.3 การลงทุนในบริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จากัด เพื่อประกอบธุรกิจออกแบบและจัดจาหน่ายเรื อและรถ
โดยสารขนาดเล็ก
2.4 การลงทุนในบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี จากัด เพื่อรองรับการโอนกิจการบางส่วนจากบริ ษทั

1.
2.
3.
4.
5.

ตารางสรุปธุรกรรมทางการค้ าและมูลค่ าของการให้ ความช่ วยเหลือแก่ บริษัทย่ อย
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2564
ประเภทของรายการ
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
ค่าเช่าอาคาร
0.48
0.48
0.48
ดอกเบี้ยรับ
52.15
47.05
44.38
ภาระหนี้ที่บริ ษทั ย่อยมีกบั สถาบันการเงิน
661.44
567.14
542.42
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
580.02
681.04
681.04
เงินให้กยู้ มื และดอกเบี้ยค้างรับ
825.65
762.78
710.18
รวม
2,119.74
2,058.49
1,978.50

 4.3 งบการเงินและอัตราส่ วนทางการเงินทีส่ าคัญ
งบการเงิน
สรุปรายงานการสอบบัญชี


รายงานของผูส้ อบบัญชี สาหรับงบการเงิ นปี 2562 ซึ่ งตรวจสอบโดยนายสุ รชัย ดาเนิ นวงศ์ ผูส้ อบบัญ ชี รับอนุ ญาตเลข
ทะเบียน 4721 จากบริ ษทั อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จากัด ได้ให้ความเห็นอย่างมีเงื่อนไขว่า งบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ของบริ ษทั ชัยวัฒนาแทนเนอรี่ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั ) และของ
เฉพาะบริ ษทั ชัยวัฒ นา แทนเนอรี กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิ นรวมและงบแสดงฐานะ
การเงิ นเฉพาะบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 งบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะ
บริ ษทั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะบริ ษทั และงบกระแสเงิ นสดรวม และงบกระแสเงิ นสดเฉพาะ
บริ ษทั สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะบริ ษทั
รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ ยกเว้นผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่ องที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินรวม งบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริ ษทั
ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามลาดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ผลการดาเนิ นงานรวมและผลการดาเนิ นงานเฉพาะ
บริ ษ ัท และกระแสเงิ น สดรวมและกระแสเงิ น สดเฉพาะบริ ษ ัท ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ดวัน เดี ยวกัน โดยถูก ต้อ งตามที่ ค วรใน
สาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ทั้งนี้ เกณฑ์ในการแสดงความเห็ นอย่างมี เงื่ อนไขต่องบการเงิ นรวม
ประกอบด้วย หมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 12 งบการเงิ นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ได้รวมเงินลงทุ นใน
บริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ย จานวน 9.50 ล้านบาท มีส่วนแบ่งผลกาไรของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และผลต่างจากการ
แปลงค่างบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน จานวน 4.36 ล้านบาท และ จานวน 1.17 ล้านบาท ตามลาดับ งบการเงิ น
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ดังกล่าวจัดทาขึ้ นโดยอาศัยข้อมูลทางการเงิ นที่ จดั ทาขึ้นโดยผ่ายบริ หารของบริ ษทั ร่ วม ซึ่ งยังไม่ได้มีการตรวจสอบจาก
ผูส้ อบบัญชี เนื่ องจากฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวไม่สามารถจัดเตรี ยมงบการเงิ นให้มีการตรวจสอบได้แล้วเสร็ จ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด อีกทั้งบริ ษทั ร่ วมไม่อยูใ่ นอานาจการควบคุมของฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั
นอกจากนี้เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี้
- การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมแสดงราคาทุนในงบการเงินเฉพาะ จานวน 6.31 ล้านบาท
(สุทธิ จากค่าเผื่อการด้อยค่า จานวน 24.77 ล้านบาท) คิดเป็ นร้อยละ 0.20 ของสิ นทรัพย์รวม และเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยใน
งบการเงิ นเฉพาะจานวน 576.12 ล้านบาท (สุ ทธิ จากค่าเผื่อการด้อยค่า จานวน 3.90 ล้านบาท) คิดเป็ นร้อยละ 18.70 ของ
สิ นทรัพย์รวม เนื่ องจากบริ ษทั ดังกล่าวมีขาดทุนสะสม สถานการณ์ดงั กล่าวจึงเป็ นข้อบางชี้ของการด้อยค่าของเงินลงทุน
บริ ษทั จึ งมีการทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าว โดยผลทดสอบผูบ้ ริ หารเชื่ อมัน่ ว่า ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุ น
บันทึกไว้อย่างเพียงพอแล้ว
เนื่ องจากการพิจารณาเกี่ยวกับการด้อยค่าของเงินลงทุนขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจและข้อสมมติฐานที่สาคัญที่ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั
นามาใช้ในการประมาณค่าเผื่อการด้อยค่าของเงิ นลงทุน ดังนั้นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือ การแสดงมูลค่าของเงิ น
ลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อยและค่าเผื่อการด้อยค่าว่าเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้นโยบายการ
บัญชีสาหรับเงินลงทุน การด้อยค่าและรายละเอียดสาหรับเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อยได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 12 ข้อ 13 ข้อ 4.7 และข้อ 4.22 ตามลาดับ
- ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 บริ ษทั มีสินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับ
แล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จานวน 427.78 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและจานวน
418.97 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริ ษทั ซึ่ งการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ เนื่ องจาก
ต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารค่อนข้างมากในการพิจารณาจานวนค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือที่ เหมาะสม
สาหรับสิ นค้าล้าสมัย และสิ นค้าที่ คา้ งนาน และได้ประเมินเกี่ ยวกับความเหมาะสมของสมมติ ฐานที่ ผูบ้ ริ หารใช้ในการ
คานวณค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้า โดยเข้าร่ วมสังเกตการณ์ตรวจนับสิ นค้าคงเหลือประจาปี เพื่อระบุสินค้าที่ เคลื่อนไหวช้า
และล้าสมัย ทดสอบรายงานสิ นค้าคงเหลือค้างนาน วิเคราะห์ปริ มาณสิ นค้าที่คงเหลือและการเคลื่อนไหวของสิ นค้าเพื่อระบุ
สิ นค้าที่ คา้ งนานหรื อสิ นค้าที่ ไม่มีการเคลื่อนไหว วิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบจานวนเงินสุ ทธิ ที่บริ ษทั ได้รับจากการขายสิ นค้า
ภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือ และพิจารณาความเหมาะสมของการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของ
สิ นค้าคงเหลือ


รายงานของผูส้ อบบัญชี สาหรับงบการเงิ นปี 2563 ซึ่ งตรวจสอบโดยนายสุ รชัย ดาเนิ นวงศ์ ผูส้ อบบัญ ชี รับอนุ ญาตเลข
ทะเบียน 4721 จากบริ ษทั อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จากัด ได้ให้ความเห็นอย่างมีเงื่อนไขว่า งบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ของบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั ) และของ
เฉพาะบริ ษทั ชัยวัฒ นา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิ นรวมและงบแสดงฐานะ
การเงิ นเฉพาะบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 งบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะ
บริ ษทั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ เฉพาะบริ ษทั และงบ
กระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริ ษทั สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวม
และหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะบริ ษทั รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าเห็ นว่า ยกเว้นผลกระทบที่ อาจจะเกิ ดขึ้นจากเรื่ องที่ กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบ
การเงินรวม งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริ ษทั ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ผลการดาเนิ น งานรวมและผลการดาเนิ นงานเฉพาะบริ ษทั และกระแสเงิ น สดรวมและ
กระแสเงินสดเฉพาะบริ ษทั สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็นอย่ างมีเงื่อนไขต่ องบการเงินรวม
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ได้รวมเงิ นลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ย จานวน 10.53 ล้านบาท มีส่วนแบ่งผลกาไรของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และผลต่างจากการ
แปลงค่างบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน จานวน 0.15 ล้านบาท และ จานวน 0.88 ล้านบาท ตามลาดับ งบการเงิ น
ดังกล่าวจัดทาขึ้ นโดยอาศัยข้อมูลทางการเงิ นที่ จดั ทาขึ้นโดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ร่ วม ซึ่ งยังไม่ได้มีการตรวจสอบจาก
ผูส้ อบบัญชี เนื่ องจากฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวไม่สามารถจัดเตรี ยมงบการเงิ นให้มีการตรวจสอบได้แล้วเสร็ จ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด อีกทั้งบริ ษทั ร่ วมไม่อยูใ่ นอานาจการควบคุมของฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรั บผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคของความ
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความ
เป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่ งเป็ นไป
ตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่ อใช้เป็ นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินของข้าพเจ้า
 รายงานของผูส้ อบบัญชี สาหรับงบการเงิ นปี 2564 ซึ่ งตรวจสอบโดยนายสุ รชัย ดาเนิ นวงศ์ ผูส้ อบบัญ ชี รับอนุ ญาตเลข
ทะเบียน 4721 จากบริ ษทั อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จากัด ได้ให้ความเห็นอย่างมีเงื่อนไขว่า งบการเงิน
เฉพาะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริ ษทั ได้รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมตามวิธีราคาทุน จานวน 6.31 ล้านบาท (สุ ทธิ
จากค่าเผื่อการด้อยค่า จานวน 24.77 ล้านบาท) และงบการเงินรวม ณ วันเดียวกันได้รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วน
ได้เสี ย จานวน 17.39 ล้านบาท มี ส่วนแบ่ งผลกาไรของเงิ นลงทุ นในบริ ษทั ร่ วม และผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิ น
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน จานวน 5.46 ล้านบาท และ จานวน 1.40 ล้านบาท ตามลาดับ งบการเงินจัดทาขึ้นโดยอาศัยข้อมูล
ทางการเงินที่จดั ทาขึ้นโดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ร่ วม ซึ่งยังไม่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผูส้ อบบัญชี เนื่องจากฝ่ าย
บริ หารของบริ ษทั ร่ วมไม่สามารถเตรี ยมงบการเงินให้มีการตรวจสอบได้เสร็ จภายในระยะเวลาที่กาหนด อีกทั้งบริ ษทั ร่ วม
ไม่อยูใ่ นอานาจการควบคุมของฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั จึงไม่สามารถระบุได้วา่ จาเป็ นต้องปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชีของเงิน
ในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั หรื อไม่ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบการเงินรวม
งบตรวจสอบ (งบปี ) งบตรวจสอบ (งบปี ) งบตรวจสอบ (งบปี )
31 ธ.ค. 2562
31 ธ.ค. 2563
31 ธ.ค. 2564
ล้ านบาท ร้ อ ยละ ล้ านบาท ร้ อ ยละ ล้ านบาท ร้ อ ยละ

งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรั พ ย์
สิ นทรั พ ย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น - สุทธิ
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริ ษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกัน - สุทธิ
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินฝากสถาบันการเงินทีใ่ ช้เ ป็ นหลักประกันระยะสั้น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรั พ ย์หมุนเวียน
สิ นทรั พ ย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินทีใ่ ช้เ ป็ นหลักประกันระยะยาว
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่วม - สุทธิ
เงินลงทุนในตราสารทีไ่ ม่ใช่หลักทรัพย์จดทะเบียน-สุทธิ
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ -สุทธิ
ทีด่ นิ ทีไ่ ม่ได้ใช้ดาเนิ นงาน
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สุทธิ
สิทธิในการดาเนิ นการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้า - สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเ งินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรั พ ย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรั พ ย์
หนี้สิ นและส่ วนของผู้ถื อ หุ้น
หนี้สิ นหมุนเวียน
หนี้สิ นผิดนัดชาระ
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เงินกูย้ ืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายจากบุคคลและบริ ษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกัน
ส่วนของหุ้นกูท้ ถี่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ส่วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่าทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ภาษีเ งินได้นิตบิ คุ คลค้างจ่าย
ส่วนของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานระยะยาวทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สิ นหมุนเวียน
หนี้สิ นไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
หนี้ สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
หุ้นกู้ - สุทธิ
หนี้ สินภาษีเ งินได้รอตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานระยะยาว - สุทธิ
หนี้ สินตราสารอนุพนั ธ์
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สิ นไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิ น

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

46.60
384.48
15.00
427.78
0.23
19.02
89.71
982.82

1.21
10.02
0.39
11.15
0.01
0.50
2.34
25.61

57.66
377.43
0.00
432.74
0.22
22.77
63.65
954.46

7.36
9.50
135.91
2,582.75
43.23
12.11
59.56

0.19
48.92
0.25
10.53
3.54
58.70
67.30 2,621.69
1.13
43.23
0.32
13.54
1.55
55.09

4.69
2,855.11
3,837.93

0.12
4.37
74.39 2,856.06
100.00 3,810.52

1.51
9.90
11.36
0.01
0.60
1.67
25.05

62.60
282.51
0.00
402.44
23.07
56.48
35.61
862.70

1.76
7.94
11.31
0.65
1.59
1.00
22.64

1.28
7.84
0.28
17.39
1.54
25.91
68.80 2,535.56
1.13
43.23
0.36
9.46
1.45
50.61
0.34
0.11
4.45
74.95 2,694.80
100.00 3,557.50

0.22
0.49
0.73
71.27
1.22
0.27
1.42
0.01
0.13
75.75
100.00

35.49
197.31
334.45
13.34

311.20
315.17
631.40
123.37
48.97
11.01
9.45
15.48
1,466.03

8.11 298.15
8.21 395.52
2.18
16.45 512.21
3.21 112.01
1.28
70.38
0.29
17.67
0.25
0.00
0.40
11.11
0.00 1,419.22

7.82
10.38
0.06
13.44
2.94
1.85
0.46
0.29
0.00

209.91
57.40
27.43
6.46
10.08
891.87

1.00
5.55
9.40
0.37
5.90
1.61
0.77
0.18
0.28
0.00

541.80
105.24
56.52
32.24
4.74
740.54
2,206.57

14.12 430.33
2.74 120.75
0.00
1.47
56.54
0.84
39.42
7.08
0.12
4.72
19.30 658.84
57.49 2,078.06

11.29 628.00
3.17
97.39
1.48
49.89
1.03
29.05
0.19
3.60
0.12
4.72
17.29 812.66
54.53 1,704.53

17.65
2.74
1.40
0.82
0.10
0.13
22.84
47.91

รับรองความถูกต้อง :
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ส่ วนของผู้ถื อ หุ้ น
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีอ่ อกจาหน่ ายและชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
ส่วนต่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อย
กาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว -สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ อื หุ ้น
รวมส่ วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เ สียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถื อ หุ้ น
รวมหนี้สิ นและส่ วนของผู้ถื อ หุ้ น

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

งบการเงินรวม
งบตรวจสอบ (งบปี ) งบตรวจสอบ (งบปี ) งบตรวจสอบ (งบปี )
31 ธ.ค. 2562
31 ธ.ค. 2563
31 ธ.ค. 2564
ล้ านบาท ร้ อ ยละ ล้ านบาท ร้ อ ยละ ล้ านบาท ร้ อ ยละ
692.01
630.10
356.89

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

รับรองความถูกต้อง :

18.03
16.42
9.30

798.13
630.10
356.89
(1.31)

0.86
38.91
6.36 350.97
5.86 148.49
37.61 1,524.05
3.60
208.41
42.51 1,732.46
100.00 3,810.52

20.95
16.54
9.37
(0.03)

756.12
630.10
356.89
(1.31)

21.25
17.71
10.03
(0.04)

1.02
47.17
9.21 514.72
3.90 117.35
40.00 1,664.93
5.47
188.04
45.47 1,852.97
100.00 3,557.50

1.33
14.47
3.30
46.80
5.29
52.09
100.00
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

สาหรั บงวดปี

งบการเงินรวม
สาหรั บงวดปี

สาหรั บงวดปี

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2563

31 ธ.ค. 2564

ล้ านบาท

ร้ อ ยละ

ล้ านบาท

รายได้จากการขายและบริ การ

2,009.38

100.00

ต้นทุนขายและบริ การ
กาไรขั้นต้ น
กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
ส่วนแบ่งกาไรจากการลงทุนบริ ษทั ร่วม
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายทรัพย์สิน
ขาดทุนจากการตีราคาทีด่ นิ
กาไร (ขาดทุน) จากการขายสินทรัพย์
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อ นภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเ งินได้
กาไรสุ ทธิสาหรั บปี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่ น
รายการทีอ่ าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
รายการทีจ่ ะไม่ถกู จัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีด่ นิ
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรั บปี
การแบ่งปันกาไร(ขาดทุน)
ส่วนทีเ่ ป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เ สียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม
กาไรสุ ทธิสาหรั บปี
การแบ่งปันกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวม
ส่วนทีเ่ ป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เ สียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรั บปี
กาไรต่ อ หุ้น
ขั้นพื้นฐาน

(1,567.59)
441.79
17.92
4.36
37.87
(69.34)
(174.98)
(19.59)

(78.01) (1,152.67)
21.99
413.45
0.89
2.35
0.22
0.15
1.88
36.29
(3.45)
(57.21)
(8.71) (149.33)
(0.97)
(19.94)
(1.53)
(0.47)
0.00
(2.98)
(0.01)
(5.05)
(92.12)
6.31
129.14
(1.62)
(31.04)
4.69
98.11

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

(9.54)
(0.15)
(101.54)
126.79
(32.54)
94.25

1,566.12

ร้ อ ยละ

ล้ านบาท

100.00

1,755.26

100.00

(73.60) (1,299.05)
26.40
456.21
0.15
(11.96)
0.01
5.46
2.32
31.71
(3.65)
(56.69)
(9.53) (133.14)
(1.27)
(19.10)
(0.10)
(2.98)
0.00
0.00
(0.19)
0.00
0.00
(5.88)
(77.45)
8.25
192.05
(1.98)
(40.27)
6.26
151.78

(74.01)
25.99
(0.68)
0.31
1.81
(3.23)
(7.59)
(1.09)
(0.17)
0.00
0.00
0.00
(4.41)
10.94
(2.29)
8.65

(1.17)

(0.06)

0.88

0.06

(11.72)
1.55
82.91

(0.58)
0.08
4.13

0.95
0.08
100.02

105.26
(11.01)
94.25

5.24
(0.55)
4.69

117.03
(18.93)
98.11

93.92
(11.01)
82.91

4.67
(0.55)
4.13

118.94
(18.93)
100.02

0.06
0.01
6.39
0.00
7.47
(1.21)
6.26
0.00
7.59
(1.21)
6.39

0.17

-

0.19

-

รับรองความถูกต้อง :

ร้ อ ยละ

1.40
(32.54)
(0.14)
0.00
120.51

140.88
(20.37)
120.51

0.08
(1.85)
(0.01)
0.00
6.87
0.00
9.81
(1.16)
8.65
0.00
8.03
(1.16)
6.87

0.27

-

172.15
(20.37)
151.78
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม
ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท

รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเ งินได้
ปรั บกระทบกาไร สุ ทธิเป็ นเงินสดรั บ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ก่อ นการเปลี่ ยนแปลงในสิ นทรั พ ย์และหนี้สิ นดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดวาจะเกิดขึ้ น
ประมาณการส่วนลดจ่ายและรับคืนสินค้า
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ขาดทุนจากการด้อยค่าในสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สารองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
ตัดจาหน่าย ค่าธรรมเนี ยมหุ้นกู้
ส่วนแบ่ง(กาไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่วม
กาไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนทีไ่ ม่ใช่หลักทรัพย์จดทะเบียน
(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร
(กาไร) ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร
สิทธิ์ในการดาเนิ นการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าตัดจาหน่าย
(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนทีย่ งั ไม่ได้เ กิดขึ้ นจริ ง
(กาไร)ขาดทุนทีย่ งั ไม่เ กิดขึ้ นจากตราสารอนุพนั ธ์
ขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
กาไรจากการดาเนินงานก่อ นการเปลี่ ยนแปลงในสิ นทรั พ ย์และหนี้สิ นดาเนินงาน
สิ นทรั พ ย์ดาเนินงานลดลง (เพิ่มขึน้ )
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สิ นดาเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรั บ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเ งินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :

126.79

129.14

192.05

114.22
0.25
10.09
(4.99)

107.25
7.25
0.09
4.25

8.00

4.26
1.53
(0.15)

125.26
4.85
2.02
12.71
2.95
3.59
0.00
(5.46)
(0.20)
2.98

(4.36)
0.15
9.54
4.47
(1.31)
(0.07)
(1.43)
101.54
362.89

1.53
0.23
4.47
(3.88)
1.99
2.98
(0.10)
(1.14)
92.12
351.80

28.08
151.97
18.75
2.58

(0.18)
(9.21)
26.05
0.32

88.17
17.59
28.04
(0.08)

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

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

(59.14)
0.29
0.00
494.07
(7.65)
(74.62)
(37.50)
374.29

4.47
0.40
(3.48)
(0.04)
(0.38)
77.45
419.19
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม
ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท

รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
รับเงินปันผล
ส่วนได้เ สียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุมเพิ่มขึ้ น
ซื้อคืนเงินลงทุนจากส่วนได้เ สียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม
เงินฝากสถาบันการเงินทีใ่ ช้เ ป็ นหลักประกันลดลง(เพิ่มขึ้ น)
เงินลงทุนชัว่ คราว(เพิ่มขึ้ น)ลดลง
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริ ษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนทีไ่ ม่ใช่หลักทรัพย์จดทะเบียน
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายเงินปันผล
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้ น (ลดลง)
จ่ายชาระคืนหุ้นกู้
เงินสดรับจากหุ้นกู้
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนี ยมหุ้นกู้
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกรรมการเพิ่มขึ้ น
จ่ายชาระหนี้ สินตามสัญญาเช่า
จ่ายค่าธรรมเนี ยมสาหรับเงินกูย้ ืม
จ่ายชาระเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
รับเงินกูร้ ะยะยาวจากสถาบันการเงิน
ออกหุ้นสามัญ
ส่วนได้เ สียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุมเพิ่มขึ้ น
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้ น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :

1.43
0.07
(9.36)
(15.00)
49.84
(180.06)
(0.03)
(153.11)
(20.73)
(78.89)
-

1.00
0.10
99.98
(3.31)
(45.30)
0.02
15.00
2.26
(81.74)
0.00
(11.98)

(39.40)
1.20
(119.44)

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

33.17
49.74
(174.35)
(13.70)
60.48
(0.17)
46.60

0.00
0.00
(292.41)
11.06
46.60
(0.00)
57.66

0.38
0.04

7.37
(22.86)
0.45
41.27
(39.47)
(0.20)
(13.03)

(101.08)
(515.97)
10.94
(44.74)
(2.40)
(144.08)
441.00
0.00
0.00
(356.32)
4.94
57.66
(0.00)
62.60
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
อัตราส่ วนทางการเงินทีส่ าคัญ
อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนสภาพคล่ อ ง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด(เฉลี่ย)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้ การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้ เ ฉลี่ย
อัตราสวนหมุนเวียนสินค้าสาเร็จรูป
ระยะเวลาขายสินค้าสาเร็จรูปเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาชาระหนี้
Cash Cycle
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทากาไร
อัตรากาไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมและตัดจาหน่าย
อัตราส่วนกาไรขั้นต้น
อัตรากาไรจากการดาเนิ นงาน
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุ้น
อัตราผลตอบแทนของผูถ้ อื หุ้นเฉลี่ย
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร
อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้ สินต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้น
อัตราส่วนหนี้ สินสุทธิตอ่ ส่วนของผูถ้ อื หุ้น
อัตราส่วนหนี้ สินทีม่ ี่ภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้น
อัตราส่วนหนี้ สินทีม่ ีภาระดอกเบี้ยต่อกาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
อัตราส่วนหนี้ สินทีม่ ี่ภาระดอกเบี้ยทีค่ รบกาหนดภายใน 1 ปี
อัตราส่วนหนี้ สินทีม่ ี่ภาระดอกเบี้ยทีค่ รบกาหนดภายใน 1 ปี
อัตราส่วนเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้ สินรวม
อัตราส่วนเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้ สินทีม่ ีภาระ
อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย (Cash Basis)
อัตราส่วนความสามารถชาระผูกพัน (Cash Basis)
อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย (Interest Coverage
อัตราส่วนความสามารถชาระผูกพัน (Debt Service Coverage
อัตราการจ่ายเงินปันผล

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

งวดปี สิ้ นสุ ด งวดปี สิ้ นสุ ด งวดปี สิ้ นสุ ด งวดปี สิ้ นสุ ด
หน่ วย (12 เดือ น) (12 เดือ น) (12 เดือ น) (12 เดือ น)
31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 64
เท่า
เท่า

1.18
0.49

เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

(0.11)
5.62
65

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
เท่า

3.17
114
4.41
82
97.01
17.80
9.95
(76.54)
3.20
4.39

ร้อยละ
ร้อยละ
เท่า
เท่า

1.70
6.72

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
ร้อยละ
เท่า
ร้อยละ
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
ร้อยละ

1.66
1.26

0.53

6.59
0.28
0.37
0.47
(0.12)
(0.11)
1.97
0.44
32.54

รับรองความถูกต้อง :

0.67
0.31
0.21
0.26
7.19
51
49.29
7
3.45
106
4.28
85
71

0.67
0.32
0.22
0.22
5.63
65
44.43
8
2.95
124
4.94
74
115

0.97
0.48
0.42
0.32
7.78
47
44.98
8
3.36
109
5.94
61
94

16.55
21.99
10.25
152.27
4.55
5.78
6.05
0.79

20.47
26.40
13.97
171.10
6.11
5.66
5.83
0.60

22.17
25.99
15.72
135.61
8.52
8.19
8.47
0.69

2.46
8.19
1.58
0.54

2.57
7.89
1.20
0.42

4.12
10.74
1.38
0.50

1.35
1.05
0.99
4.69
0.66
66.30
0.44
44.25
4.48
0.68
3.37
0.32
21.99

1.20
0.86
0.78
4.12
0.68
68.19
0.40
40.45
4.67
0.45
3.57
0.36
-

0.92
0.62
0.56
2.62
0.39
39.34
0.61
60.73
6.52
0.45
5.10
0.97
-
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

5. ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
 5.1 ข้ อมูลทัว่ ไป
 ข้ อมูลหน่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail

:
:
:

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

 ผู้สอบบัญชี

:

บริ ษทั อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จากัด
ชั้นที่ 20/1 สาธรซิต้ ีทาวเวอร์ 175 ถนนสาธรใต้ ทุ่งมหาเมฆ
สาทร กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2670-9002-6
โทรสาร : 0-2670-9027-8

 นายทะเบียนหลักทรัพย์

:

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

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
 5.2 ข้ อมูลสาคัญอื่น
หุ้นกู้ทอี่ อกและเสนอขาย
บริ ษทั ออกและเสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบัน และผูล้ งทุนรายใหญ่เท่านั้น มิได้ออกและเสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป
1. หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ ด้อยสิทธิและไม่ มหี ลักประกัน
หุน้ กู้

วันที่ออก

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

ข้อมูลล่าสุด ณ 23 พ.ค.2563

มูลค่ารวม
(บาท)

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ร้อยละ

ระยะเวลา

กาหนดไถ่ถอนทั้งจานวน

337,100,000

5.75 ต่อปี

1 ปี 9 เดือน

23 พฤษภาคม พ.ศ.2563

* 235,970,000

6.75 ต่อปี

1 ปี

23 พฤษภาคม พ.ศ.2564

* วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 บริ ษทั ได้จดั ประชุมผูถ้ ือหุน้ กู้ รุ่ น (CWT205A) และได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ กูด้ งั นี้
1. ขยายเวลาครบกาหนดออกไปอีก 1 ปี จากเดิมครบกาหนด 23 พฤษภาคม 2563 เป็ นครบกาหนดวันที่ 23 พฤษภาคม 2564
2. ปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อปี จากเดิมร้อยละ 5.75 ต่อปี เป็ น ร้อยละ 6.75 ต่อปี โดยจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
3. ชาระคืนเงินต้นจานวนร้อยละ 30 ของมูลค่าหุน้ คงค้าง (เงินต้นจานวน 101.13 ล้านบาท) พร้อมดอกเบี้ย
งวดวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 คงเหลือเงินต้น 235.97 ล้านบาท
4. ผูอ้ อกหุน้ กูส้ ามารถไถ่ถอนหุน้ กูก้ ่อนครบกาหนดได้
2. หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ ด้อยสิทธิและมีหลักประกันบางส่ วน
หุน้ กู้

วันที่ออก

ครั้งที่ 1/2563 (CWT21NA)

20 สิ งหาคม 2563

หมายเหตุ :
ครั้งที่ 1/2561 (CWT205A) =
ครั้งที่ 1/2563 (CWT21NA) =
รวม
=

มูลค่ารวม
(บาท)

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ร้อยละ

ระยะเวลา

กาหนดไถ่ถอนหุน้ กูท้ ้ งั
จานวนหรื อบางส่วนไม่วา่
คราวเดียวหรื อหลายคราว
ก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอน
หุน้ กู้ (Call Option)ซึ่งเป็ น
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

6.50 ต่อปี

1 ปี 3เดือน 3 วัน

23 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

280,000,000
มูลค่ารวม (บาท)
235,970,000.280,000,000.515,970,000.-

ในปี 2564 บริษัทได้ ไถ่ ถอนครบทั้ง 2 รุ่นเรียบร้ อยแล้ วจานวนรวม 515,970,000.-บาท

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
 5.3 ข้ อพิพาททางกฎหมาย
- ไม่มี -

 5.4 ตลาดรอง
- ไม่มี -

 5.5 สถาบันการเงินทีต่ ดิ ต่ อประจา
1. ธนาคาร กรุ งไทย จากัด (มหาชน)
2. ธนาคาร กรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
3. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง :
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2
การกากับดูแลกิจการ

ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ

รับรองความถูกต้อง :
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 2
การกากับดูแลกิจการ
6. นโยบายการกากับดูแลกิจการ
 6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฎิบัตกิ ารกากับดูแลกิจการ

บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ตระหนักในความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการที่ ดี ซึ่ งจะส่งผลให้
การดาเนิ นงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผล โดยดาเนิ นงานภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งได้
กาหนดให้มีการปฏิบตั ิตามข้อบังคับของบริ ษทั กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริ ษทั ตลอดจนการปฏิ บตั ิตามหลักการของการกากับดูแลกิจการที่ ดี สาหรับบริ ษทั จดทะเบี ยนปี 2560 (Corporate Code
Policy หรื อ CG Code) ตามแนวทางที่ ส านัก งานคณะกรรมการการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ และตลาดหลักทรั พ ย์ มาก าหนดเป็ น
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการกาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินงานของบริ ษทั เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสู งสุ ด
แก่ผถู ้ ือหุ ้นและการเติบโตของบริ ษทั อย่างยัง่ ยืน โดยกากับดูแลให้ฝ่ายบริ หาร ดาเนิ นการให้เป็ นนโยบายที่กาหนด รวมทั้งดูแล
ให้ มี กระบวนการในการประเมิ น ความเหมาะสมของการควบคุ ม ภายในและการตรวจสอบภายในที่ มี ป ร ะสิ ท ธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผล และในปี 2561 เพื่อเป็ นการปฎิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียน คณะกรรมการได้มี
มติ ในการประชุ ม ครั้ งที่ 14/2561 เมื่ อ 28 กัน ยายน 2561 ให้ ท บทวนนโยบายการก ากับ ดู แลกิ จการที่ ดี ข องบริ ษ ัท ทบทวน
ปรั บ ปรุ ง นโยบายก ากับ ดู แ ลกิ จการที่ ดี (Corporate Governance Policy) เพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกับ กฎหมายสภาพแวดล้อ มทาง
เศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั มีดงั นี้
1) คณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนยึดมัน่ ในการปฏิ บตั ิตามกฎหมายและนาหลักการกากับดูแลที่ ดีมา
ปรับใช้ในการดาเนิ นงานโดยบู รณาการกับวิสัยทัศน์ พันธกิ จ กลยุทธ์ และเป้ าหมายระยะยาวขององค์กร ตลอดจน
เสริ มสร้างองค์กรให้มีระบบบริ หารงานที่ มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งจะนาไปสู่ การเพิ่มความเชื่ อมัน่ ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุ น
และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
2) คณะกรรมการบริ ษทั เคารพสิ ทธิ และปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรมตลอดจนอานวยความ
สะดวกแก่ผถู ้ ือหุน้ ในการใช้สิทธิในเรื่ องต่าง ๆ
3) คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดนโยบายและจริ ยธรรมธุ รกิ จของบริ ษทั ฯเพื่อเป็ นแนวปฏิ บตั ิต่าง ๆ ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ทุกฝ่ าย อาทิ ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชม สังคม และ สิ่ งแวดล้อม
4) คณะกรรมการบริ ษทั มี นโยบายในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิ จ และ พิจารณาอนุ มตั ิ แนวทางการกาหนดกลยุทธ์
นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ ตลอดจนกากับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนิ นการให้เป็ นไปตามนโยบาย
ที่กาหนดไว้เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
5) คณะกรรมการจัด ให้ มี โ ครงสร้ า งองค์ ก ร การแบ่ ง แยกหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริ ษ ัท
คณะกรรมการชุ ดย่อย และฝ่ ายจัด การอย่างชัดเจน ตลอดจนจัดให้มี ระบบการควบคุ มภายในและการตรวจสอบ
ภายใน ระบบการบริ หารความเสี่ ยง ระบบการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการป้ องกันการใช้ขอ้ มูล
ภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ

ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ

รับรองความถูกต้อง :
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
6)

คณะกรรมการบริ ษทั กากับดูแลให้จดั ทางบการเงินและสารสนเทศทางการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ที่
รั บ รองทั่ ว ไป และมี ก ารเปิ ดเผยข้อ มู ล ส าคัญ อย่ า งเพี ย งพอและเชื่ อ ถื อ ได้ ตลอดจนจัด ให้ มี ผู ้ส อบบั ญ ชี ที่ มี
ความสามารถและมีความเป็ นอิสระ
7) คณะกรรมการบริ ษ ัท อาจแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการชุ ด ย่อ ยตามความเหมาะสมเพื่ อ ช่ วยพิ จ ารณากลั่น กรองงานที่ มี
ความสาคัญและรายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสม่าเสมอ
8) คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรในตาแหน่งบริ หารที่สาคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม โปร่ งใส
และเป็ นธรรม
นอกจากนี้ เพื่อให้การดาเนิ นธุรกิ จขององค์กรเป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืนและเพื่อให้มีแนวทางในการปฏิ บตั ิเกี่ยวกับการ
ขับเคลื่อนธุ รกิ จ และพัฒนาให้มีความยัง่ ยืนในมิติต่าง ๆ ให้เป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกันและสอดคล้องกับการดาเนิ นธุรกิ จของ
บริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 อนุมตั ิกาหนดนโยบายในการ
ขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยัง่ ยืนอีกด้วย
6.1.1 นโยบายและแนวปฎิบัตทิ เี่ กีย่ วกับคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริษัทย่ อย
นโยบายและแนวปฎิบัตทิ เี่ กีย่ วกับคณะกรรมการบริษัท
นโยบายและแนวปฏิบตั ิของคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่งเป็ นผูน้ าหรื อผูร้ ับผิดชอบสู งสุ ดขององค์กรสามารถนาไปปรับใช้
ในการกากับดู แลกิ จการเพื่อให้มีผลประกอบการที่ ดีและน่ าเชื่ อถือสาหรับผูถ้ ือหุ ้น และเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุ ณค่าให้
กิจการอย่างยัง่ ยืนตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาคธุรกิจ ผูล้ งทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม คณะกรรมการบริ ษทั ได้
มีมติอนุ มตั ิในการประชุ มคณะกรรมการครั้งที่ 22/2562 เมื่ อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ให้กาหนดเป็ นนโยบายหลักปฏิ บัติของ
คณะกรรมการดังต่อไปนี้
หลักปฏิบตั ิที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองค์กรที่สร้างคุณค่า
ให้กิจการอย่างยัง่ ยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
หลักปฏิบตั ิที่ 2 กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน
(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)
หลักปฏิบตั ิที่ 3 เสริ มสร้างคณะกรรมการที่มีประสิ ทธิผล
(Strengthen Board Effectiveness)
หลักปฏิบตั ิที่ 4 สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริ หารระดับสูงและการบริ หารบุคลากร
(Ensure Effective CEO and People Management)
หลักปฏิบตั ิที่ 5 ส่งเสริ มนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
(Nurture innovation and Responsible Business)
หลักปฏิบตั ิที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)
หลักปฏิบตั ิที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
(Ensure Disclosure and Financial Integrity)
หลักปฏิบตั ิที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่ อสารกับผูถ้ ือหุน้
(Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ

รับรองความถูกต้อง :
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
นโยบายและแนวปฎิบัตทิ เี่ กีย่ วกับคณะกรรมการบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษทั “CWT” ได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลและกาหนดแนวทางการบริ หารจัดการให้มีความสอดคล้องและเป็ น
หนึ่งเดียวกัน เพื่อเป็ นเครื่ องมือกากับดูแลบริ ษทั ที่ บริ ษทั ได้เข้าไปถือหุน้ นาไปปฏิบตั ิและผลักดันให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน ผ่าน
ผูแ้ ทนบริ ษทั ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิ บตั ิหน้าที่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูป้ ฏิบตั ิงาน เพื่อให้บริ ษทั ในกลุ่ม เติบโตไปด้วยกัน
อย่างโปร่ งใสและยัง่ ยืนต่อไป
การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู ง
บริ ษ ัท มี ค ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน (Nomination and Remuneration committee : NRC) เพื่ อ
คัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารระดับสูงและไม่มีการกาหนดสัดส่ วนของกรรมการที่เป็ นตัวแทนผู ้
ถือหุน้ แต่ละกลุ่มโดยมีวธิ ีการเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
2. ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการได้ แต่จะ
แบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุ ดตามลาดับลงจะเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งและในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับลงมา มีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะ
พึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้มีเครื่ องมื อเพื่อใช้ในการตรวจสอบการปฏิ บัติงานในหน้าที่ ของคณะกรรมการบริ ษทั ว่าได้ดาเนิ นการตาม
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่ ได้
กาหนดไว้และเพื่อทบทวนปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปี ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติมติในการประชุมครั้งที่
30/2563 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 25693 อนุมตั ิให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเองของคณะกรรมการเป็ นประจาทุกปี โดย
จะใช้แบบประเมินที่บริ ษทั ฯ ปรับปรุ งจากตัวอย่างของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะจัดแบบประเมินขึ้นจานวน 3 ชุด
ดังนี้
1. การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ
2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่ อยแบบรายคณะ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ คือ
2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ
2.2) คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
2.3) คณะกรรมการสรรหา และ กาหนดค่าตอบแทน
2.4) คณะกรรมการบริ หาร
3. การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล
กระบวนการการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อย และ คณะกรรมการรายบุคคลมีดงั นี้
1) คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูอ้ นุมตั ิและทบทวนแบบประเมินเพื่อให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
2) เลขานุการบริ ษทั จัดส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการให้คณะกรรมการบริ ษทั ภายในต้นเดือนธันวาคม ของทุกปี
3) กรรมการบริ ษทั ทาแบบประเมินผลและส่งคืนเลขานุการบริ ษทั ภายในสิ้นเดือนธันวาคม ของทุกปี
4) เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูส้ รุ ปและวิเคราะห์ผลการประเมิน ประสิ ทธิภาพการดาเนินงานของกรรมการบริ ษทั และรายงานผล
การวิเคราะห์จากการประเมินให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบ

ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ

รับรองความถูกต้อง :
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ / คณะกรรมการชุดย่อย / คณะกรรมการรายบุคคลครอบคลุม
เนื้อหาดังนี้
หัวข้อการประเมิน
1.โครงสร้างและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ
2. การประชุมกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
4. ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ
และฝ่ ายบริ หาร
5. การพัฒนาตนเองของกรรมการและ
การพัฒนาผูบ้ ริ หาร

คณะกรรมการทั้งคณะ

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการรายบุคคล





















×

×



×

×

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

ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ

รับรองความถูกต้อง :
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ผลการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ / คณะกรรมการชุดย่ อย / คณะกรรมการรายบุคคล ประจาปี 2564 มีดงั นี้
คณะกรรมการชุดย่อย
หัวข้อการประเมิน
ค่าเฉลี่ย จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน
1.โครงสร้างและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมกรรมการ
4. ความสัมพันธ์ระหว่าง
คณะกรรมการและฝ่ ายบริ หาร
5. การพัฒนาตนเองของกรรมการและ
การพัฒนาผูบ้ ริ หาร

ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการทั้งคณะ

คณะกรรมการ
สรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
คะแนน ร้อยละ
3.71
92.83

คะแนน
3.77

ร้อยละ
98.83

คะแนน
3.95

ร้อยละ
98.83

3.70

92.38

3.86

96.62

3.61

3.63
3.97

90.67
99.17

3.72

93.08

3.89

3.89

97.21

รับรองความถูกต้อง :

คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง

คณะกรรมการ
บริ หาร

คณะกรรมการ
รายบุคคล

คะแนน
3.66

ร้อยละ
96.42

คะแนน
3.50

ร้อยละ
87.50

คะแนน
3.70

ร้อยละ
92.50

90.25

3.33

83.33

3.67

91.67

3.64

91.00

97.25

3.89

97.25

3.56

88.88

3.75

93.75
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
6.1.2 นโยบายและแนวปฎิบัตทิ เี่ กีย่ วกับผู้ถือหุ้น และผู้มสี ่ วนได้ เสีย
 นโยบายเกีย่ วกับผู้ถือหุ้น
การปฎิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญถึงการปฎิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกัน และเป็ นธรรม ไม่วา่ ผูถ้ ือหุ ้นรายนั้นจะเป็ นผูถ้ ือหุ ้น
รายย่อย ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อนักลงทุนสถาบัน อีกทั้งในส่วนของการเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ การจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และเพื่อเป็ น
การปกป้ องสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ สาหรับเรื่ องที่เป็ นสาระสาคัญ โดยได้ปฎิบตั ิบตั ิดงั นี้
- กาหนดวันเวลาและสถานที่ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นโดยคานึ งถึงความสะดวกในการเข้าร่ วมประชุมทุกรายอย่างเท่า
เทียมกัน
- กาหนดให้หุน้ 1 หุน้ มีคะแนนเสี ยง 1 เสี ยง
- จัดให้มีการมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุมแทน เพื่อรักษาสิ ทธิให้ผถู ้ ือหุน้ ให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุมแทน เพื่อรักษา
สิ ทธิให้ผถู ้ ือหุน้ กรณี ผถู ้ ือหุน้ ไม่สะดวกมาประชุมด้วยตนเองโดยได้จดั ส่งหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อมอบฉันทะ
(แบบข.)ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ภายในระยะเวลาที่มากพอและเท่าที่บริ ษทั ฯจะสามารถกระทาได้ภายใต้ขอ้ บังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องโดย
ผูถ้ ือหุ ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง บริ ษทั ฯได้กาหนดให้กรรมการอิสระเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ และบริ ษทั ได้แสดง
แบบฟอร์มหนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ข.) และหนังสื อเชิญประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุ ้น
ให้สามารถดาวโหลดได้
- กาหนดให้มีการลงทะเบี ยนผูถ้ ือหุ ้นอย่างน้อย 1 ชัว่ โมงก่อนเริ่ มประชุมผูถ้ ือหุ ้น เพื่อให้มีเวลาในการลงคะแนนที่
เพียงพอ
- ได้จดั เตรี ยมบัตรลงคะแนนสาหรับการประชุมแต่ละวาระ
การส่ งเสริมการใช้ สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญถึงสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นโดยจะไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิ ดหรื อริ ดรอน
สิ ทธิ รวมถึงได้อานวยความสะดวกในการใช้สิทธิ ในเรื่ องต่าง ๆ ได้มีการกาหนดแนวทางการดาเนินงานเพื่อสร้างความมัน่ ใจว่า
ผูถ้ ือหุน้ จะได้รับการคุม้ ครองสิ ทธิข้ นั พื้นฐาน ดังนี้
- บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่ อบุคคลขึ้นเป็ นกรรมการล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยได้แจ้งหลักเกณฑ์และเอกสารประกอบการแจ้งเรื่ องไว้ที่เว็บไซด์ของบริ ษทั ฯ
- บริ ษทั ฯ ดาเนิ นการจัดส่ งหนังสื อนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ ให้ผูถ้ ือหุ ้นได้ทราบ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน และบริ ษทั ฯ ยังได้เผยแพร่ เอกสารดังกล่าวผ่านทางเว็บไซด์ของบริ ษทั ฯ โดยในแต่
ละวาระจะต้องมีความเห็ นกรรมการประกอบ เพื่อประกอบการตัดสิ นใจในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น และมีการบันทึ กการประชุม
อย่างถูกต้องเพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถตรวจสอบได้
- กรณี ผถู ้ ือหุ ้นไม่สะดวกเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบอานาจให้บุคคลอื่นหรื อกรรมการตรวจสอบเข้าร่ วม
ประชุมและลงคะแนนเสี ยงได้
- ก่อนเริ่ มประชุมคณะกรรมการจะชี้แจงแก่ผถู ้ ือหุ ้นให้ทราบถึงสิ ทธิตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯการดาเนินการประชุม
วิธีการใช้สิทธิลงคะแนน และการให้สิทธิผถู ้ ือหุน้ ในการตั้งคาถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน
- บริ ษทั จัดให้มีบุคคลที่เป็ นอิสระเป็ นผูต้ รวจนับหรื อตรวจสอบคะแนนเสี ยงในการประชุม และเปิ ดเผยให้ที่ประชุม
ทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ

รับรองความถูกต้อง :
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
นโยบายการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั มีนโยบายห้ามผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย นาข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว รวมถึงการซื้ อ
ขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ ต่อสาธารณชน และหากพบว่ามีการฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตาม
นโยบายดังกล่าวจะมีมาตรการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั นอกจากนี้ บริ ษทั ตระหนักและเล็งเห็ นถึงความสาคัญ
ต่อการการกับดู แลการใช้ขอ้ มูลภายในให้เป็ นไปตามหลักการการกับดูแลกิ จการที่ ดี โดยยึดมัน่ ในหลักธรรมาภิ บาล ความ
ซื่ อสัตย์สุจริ ต คุณธรรม และจริ ยธรรม ในการดาเนิ นธุ รกิจ และเพื่อให้มนั่ ใจว่านักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษทั ได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่เชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมและทันท่วงที บริ ษทั จึงได้ กาหนดระเบียบการการกับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน และระเบียบ
การซื้ อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ ยวกับหลักทรัพย์ และมุ่งเน้นความ
โปร่ งใส ในการประกอบธุ รกิ จ เพื่อป้ องกันดูแลไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานนาข้อมูลภายในของบริ ษทั ไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน หรื อไป เปิ ดเผยให้แก่บุคคลอื่นทราบ รวมทั้งเพื่อการซื้ อขายหลักทรัพย์ และยังถือปฏิ บตั ิตามกฎระเบี ยบ
ต่างๆ ของสานักงาน คณะกรรมการการกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น เรื่ องการรายงานการซื้ อขายหลักทรัพย์ของ
กรรมการและ ผูบ้ ริ หาร รวมถึงบริ ษทั ยังได้กาหนดบทลงโทษ สาหรับกรณี ที่มีการฝ่ าฝื นในการนาข้อมูลภายในของบริ ษทั ไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริ ษทั โดยมีโทษตั้งแต่ การตักเตือนจนถึงขั้นให้ออกจากงาน บริ ษทั ได้เปิ ดเผยนโยบาย
การเผยแพร่ ให้พนักงาน ผูบ้ ริ หาร กรรมการ บริ ษทั รวมถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ทุกท่านทราบ และได้อธิบายรายละเอียดใน
ที่ประชุม พนักงานบริ ษทั ประจาปี ด้วย ซึ่งสามารถ สรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้้
1) กรรมการ ผู ้ บริ หาร และพนักงานทุกระดับต้ องไม่ใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ที่มีสาระสาคัญต่อการ เปลี่ยนแปลง
ราคาของหลักทรัพย์ที่ยงั มิได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนหรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการซื้อขาย หลักทรัพย์ของบริ ษทั
อันนามาซึ่ งผลประโยชน์ของตนเองและผูอ้ ื่น โดยให้หลีกเลี่ยงหรื องดการ ซื้ อขายหลักทรัพย์ของ บริ ษทั ในช่วงเวลา 1 เดื อน
ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน
2) บริ ษทั มีหน้าที่เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนิ นงานที่สาคัญของบริ ษทั ให้สาธารณชน ทราบโดยทันที และ
อย่างทัว่ ถึง โดยผ่านสื่ อและวิธีการที่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนโยบายเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั กาหนดเพื่อให้แน่ ใจว่า ข้อมูล
ข่าวสารได้เข้าถึงนักลงทุนทุกกลุ่มอย่างทันท่วงทีและเท่าเทียม
3) กรรมการและผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะต่อส านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรายงานการถือครอง หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ต่อคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจาทุก
ไตรมาส
4) บริ ษทั กาหนดให้พนักงานทุกคนยึดมัน่ เกี่ยวกับการปกป้ องรักษาความลับของข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับกิจกรรม ต่างๆ
ในการดาเนินธุรกิจ และห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูอ้ ื่นโดยใช้ขอ้ มูลใดๆ ของบริ ษทั ซึ่งยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อ
สาธารณะหรื อดาเนินการใดๆในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อองค์กร
5) การกากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน : บริ ษทั มีนโยบายและวิธีการดูแลพนักงาน ผูบ้ ริ หาร และ กรรมการบริ ษทั ใน
การนาข้อมูลภายในของบริ ษทั ไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตนไปเปิ ดเผยให้แก่บุคคลอื่น รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมถึง
ยังถือปฏิบตั ิตามกฎของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่ องการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์
ของกรรมการและผูบ้ ริ หารด้วย นอกจากนั้นบริ ษทั ยังสื่ อสารเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อเตือนใจให้ พนักงานทุกท่านทราบ
ตั้งแต่ วันที่ ตดั สิ นใจเป็ นพนักงานของบริ ษทั โดยระบุรายละเอียดที่ สาคัญลงในสัญญาจ้างให้ ลูกจ้างทุกคนรับรู ้ รายละเอียด
สาคัญคือ “ให้คานึ งถึงผลประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นสาคัญ และสัญญาว่าจะไม่อาศัย ตาแหน่ง หน้าที่ในความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ที่ทาให้บริ ษทั ต้องเสี ยหาย รวมทั้ง จะต้องไม่นาเอาความลับของบริ ษทั และ/หรื อของ
ลูกค้าไปเปิ ดเผยให้คู่แข่งขันหรื อบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด”
ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
นโยบายการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการกาหนดนโยบายให้รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ้ งขอความเห็ นชอบ
จากที่ประชุมกรรมการบริ ษทั และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมทั้งกาหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้
ผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่เกี่ยวข้องนาข้อมูลภายในของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้
ก าหนดให้ ผูบ้ ริ ห ารรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ ครองหลัก ทรั พ ย์ต่ อ ส านัก งานก ากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
ห้ามไม่ให้ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั หรื อหน่ วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรื อ
บุ ค คลที่ ไม่ มี ห น้าที่ เกี่ ย วข้อ งและไม่ ซ้ื อ ขายหลัก ทรั พ ย์ข องบริ ษ ัท ในช่ วง 1 เดื อ นก่ อ นที่ งบการเงิ น ของบริ ษ ัท เผยแพร่ ต่ อ
สาธารณชน นอกจากนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ ดีของบริ ษทั จดทะเบียนในเรื่ องการบริ หารจัดการข้อมูล
ภายในเพื่อป้ องกันการใช้ขอ้ มูลบริ ษทั บริ ษทั จึ งมี นโยบายและวิธีการดู แลกรรมการและผูบ้ ริ หารเพื่อป้ องกันการนาข้อมูล
ภายในไปใช้ในทางมิชอบ
นโยบายความรับผิดชอบต่อผู้มสี ่ วนได้ เสีย
บริ ษทั ได้ให้ความสาคัญต่อสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ย ไม่วา่ จะเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายใน อันได้แก่ พนักงานและผูบ้ ริ หาร
ของบริ ษทั หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอก เช่น คู่คา้ , ลูกค้า, คู่แข่งขัน, เจ้าหนี้ การค้า ลูกหนี้ การค้า รวมถึงชุมชนและสังคม โดยมี
รายละเอียดดังนี้
 บุคลากรบริ ษทั
: ให้ความสาคัญกับบุคลากรทุกระดับ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างสร้างสรรค์และให้เกิด
ประสิ ทธิผลสูงสุด ซึ่งจะทาให้องค์กรพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืนตลอดไป
 ลูกค้า
: สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าโดยเน้นคุณภาพผลิตภัณฑ์ ราคาที่เหมาะสมการส่งมอบและการ
บริ การที่ดี
 คู่คา้
: สร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั คูค่ า้ (ผูข้ าย:บริ ษทั :คู่คา้ ) บนรากฐานแห่งผลประโยชน์ซ่ ึงกันและกัน
 คู่แข่งขัน
: ปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบแห่งกฎหมายหลักปฏิบตั ิการแข่งขันทางการค้าที่ดีไม่
ละเมิด ไม่พยายามทาลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้า
 เจ้าหนี้
: ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการกูย้ มื เงินตามข้อตกลง
 ชุมชนและสังคม : การเข้าสู่มาตรฐานระบบบริ หารคุณภาพ ISO เป็ นสิ่ งที่แสดงให้เห็นถึง การให้ความสาคัญกับ
สภาพแวดล้อมและสังคม โดยดูแลมิให้มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและชุมชน
นโยบายการบริหารงานบุคคล
บริ ษทั ฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีความสาคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เจริ ญเติบโต
บริ ษทั ฯ จึงให้ความสาคัญในการบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมถึงการพัฒนาศักยภาพ การดูแลพนักงาน การรักษา
พนักงานที่มีความรู ้ความสามารถให้อยูก่ บั องค์กรในระยะยาว รวมไปถึงการสร้างแรงจูงใจและความความผูกพันของพนักงาน
ด้วยเชื่ อว่าการบริ ห ารจัดการทรั พยากรบุ คคลอย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพจะช่ วยเพิ่มขี ดความสามารถในการแข่งขัน ในธุ รกิ จและ
ผลักดันให้องค์กรประสบความสาเร็ จได้ตามเป้ าหมาย ความท้าทายของการพัฒนาบุคลากรของบริ ษทั ฯ สู่ การดาเนิ นงานอย่าง
ยัง่ ยืนขององค์กร คือการเตรี ยมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ขององค์กรภายใต้
สภาวะการเปลี่ ย นแปลงของโลกที่ ไ ม่ ห ยุด นิ่ ง ทั้ง ด้า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้อ มซึ่ งอาจส่ ง ผลต่ อ ทัก ษะ ความรู ้
ความสามารถของพนักงาน รวมถึงการสร้ างความผูกพัน กับพนักงาน โดยในปี 2561 มี การปรับปรุ งโครงสร้ างองค์กรและ
กระบวนการท างาน เพื่อรองรับ การเติ บ โตในธุ รกิ จใหม่ๆและพัฒ นาระบบการบริ ห ารผลการปฏิ บัติงาน ค่าตอบแทนและ

ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ผลประโยชน์ ตลอดจนมีการเสริ มสร้างศักยภาพความเป็ นผูน้ าของพนักงาน เพื่อที่จะสามารถสนับสนุนการเติบโตขององค์กร
ต่อไปได้ในอนาคต รวมถึงการสรรหาบุคลการภายในที่มีความพร้อมในการสื บทอดตาแหน่งที่วา่ งลงได้อย่างรวดเร็ ว
การวางแผนสื บทอดตาแหน่ ง (Succession Planning)
บริ ษทั ฯ ได้เตรี ยมความพร้อมของพนักงานในตาแหน่งที่สาคัญเพื่อสื บทอดตาแหน่งที่วา่ งลงจากการเกษียณอายุ หรื อ
เพื่อเข้าดารงตาแหน่งใหม่ที่เกิดขึ้น ตามแผนขยายกิจการ โดยจัดทาแผนการสื บทอดตาแหน่งงานที่สาคัญเพื่อเตรี ยมความพร้อม
ให้พนักงานสาหรับการดารงตาแหน่งบริ หารอย่างมีระบบ และเพื่อทาให้มนั่ ใจว่าพนักงานจะมีความสามารถและมีความพร้อมที่
จะขึ้ นมาในระดับผูบ้ ริ หารที่ ช่วยผลักดันให้องค์กรเจริ ญเติบโตต่อไปได้อย่างยัง่ ยืน การดาเนิ นการภายใต้แผนการสื บทอด
ตาแหน่งงานที่สาคัญมีรายละเอียด ดังนี้
1. พิจารณาตาแหน่งที่สาคัญขององค์กร
2. การจัดกลุ่มพนักงานที่มีศกั ยภาพในการดารงตาแหน่งบริ หาร
3. การประเมินสมรรถนะผูบ้ ริ หารของพนักงานที่ครอบคลุมการประเมินสมรรถนะความเป็ นผูน้ าและคุณลักษณะส่ วน บุคคล
(Personal Attribute)
4. การนาผลการประเมินที่ได้นามาใช้ในกาหนดแผนพัฒนารายบุคคลของผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือก
5. ติดตามผลการพัฒนาของพนักงานในกลุ่มที่มีศกั ยภาพในการดารงตาแหน่งบริ หาร
นโยบายและแนวทางปฎิบัตดิ ้ านการไม่ ล่วงละเมิดสินทรัพย์ ทางปัญญาและลิขสิทธิ์
บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็ นถึงความสาคัญเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อลิขสิ ทธิ์ ของบุคคลภายนอก และได้
ก าหนดนโยบายและแนวทางปฎิ บัติ ที่ จะปฎิ บัติ ต ามกฎหมายที่ เกี่ ย วข้อ ง โดยการน าผลงานหรื อ ข้อ มู ล อัน เป็ นสิ ท ธิ ข อง
บุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรื อจะนามาใช้ภายในบริ ษทั จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มนั่ ใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของ
ผูอ้ ื่นดังนี้
- พนักงานต้องปฎิ บัติตนให้ส อดคล้องกับ กฎหมาย ข้อ บังคับ และข้อผูกพัน ตามสัญ ญาทั้งหมดเกี่ ยวกับ สิ ท ธิ ใน
ทรัพย์สินทางปั ญญาที่ถูกต้อง รวมถึงสิ ทธิบตั ร ลิขสิ ทธิ์ ความลับทางการค้า และข้อมูลกรรมสิ ทธิ์อื่น ๆ โดยจะไม่ละเมิดนาสิ ทธิ
ในทรัพย์สินทางปั ญญาที่ถูกต้องและมีผลบังคับใช้ของบุคคลอื่นไปใช้ในทางที่ผิด
- พนักงานที่นาผลงานหรื อข้อมูลอันเป็ นสิ ทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรื อที่จะนามาใช้ในบริ ษทั ฯ จะต้องมีการ
ตรวจสอบเพื่อให้มนั่ ใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของบุคคลอื่น
- พนักงานที่ ใช้งานเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของบริ ษทั จะต้องใช้ซอฟต์แวร์ ตามข้ออนุ ญาตของเจ้าของลิขสิ ทธิ์ เฉพาะที่
ได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากบริ ษทั เท่านั้น
- เมื่อพ้นสภาพจากการเป็ นพนักงาน จะต้องส่ งมอบทรัพย์สินทางปั ญญาต่าง ๆ รวมถึงผลงานต่าง ๆ คืนให้บริ ษทั ไม่
ว่าจะเป็ นข้อมูลที่ถูกเก็บในรู ปแบบใด ๆ ก็ตาม
หากมีคาถามเกี่ ยวกับการใช้ขอ้ มูลกรรมสิ ทธิ์ หรื อข้อมูลที่ มีสิทธิ บตั ร รวมถึงซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ ของบุคคลอื่น
ควรติดต่อสานักกรรมการผูจ้ ดั การหรื อที่ปรึ กษาทางกฎหมายของบริ ษทั
นโยบายการเปิ ดเผยข้ อมูลและรายงานการมีส่วนได้ เสีย
กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลและรายงานให้บริ ษทั ฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสี ยของตนหรื อของ
บุ คคลใกล้ชิดที่ มีความเกี่ ยวข้อง (ถ้ามี ) เพื่ อให้บ ริ ษทั ฯ มี ขอ้ มูลสาหรับ ใช้ประโยชน์ ภายในบริ ษทั ฯ ในการดาเนิ นการตาม
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทารายการที่ เกี่ยวโยงกัน และติดตามดูแลให้กรรมการและผูบ้ ริ หารทาหน้าที่ ดว้ ยความระมัดระวังและ
ซื่อสัตย์สุจริ ต โดยมีวธิ ีการปฎิบตั ิดงั นี้
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- กรรมการและผูบ้ ริ หารที่ ได้รับการแต่งตั้งใหม่ตอ้ งส่ งแบบ “รายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หาร”
ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- เมื่ อมี การเปลี่ ยนแปลงของ “รายงานการมี ส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ ห าร” กรรมการและผูบ้ ริ ห ารต้อ ง
ปรับปรุ งข้อมูลในแบบ “รายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หาร” โดยทันที หรื อภายใน 7 วันทาการ นับจากวันที่มี
การเปลี่ยนแปลงรายการ
- เลขานุการบริ ษทั ฯ ส่งสาเนาแบบ “รายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หาร” ให้กบั ประธาน
คณะกรรมการบริ ษทั และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทาการนับจากวันที่บริ ษทั ฯ ได้รับรายงานฉบับดังกล่าว
นโยบายการเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของการสื่ อสารข้อมูลแก่ผลู ้ งทุนทั้งในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินและ
ไม่ใช่งบการเงิน บริ ษทั จึงมีการเปิ ดเผยข้อมูลโดยละเอียดและครบถ้วน โปร่ งใสและทันท่วงทีท้ งั ในส่วนของงบการเงินและการ
เปิ ดเผยข้อมูลตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ งทาให้ผูล้ งทุนเข้าใจถึงฐานะและประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานของบริ ษทั
อย่างชัดเจน
นอกจากนี้ ผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง ของบริ ษ ัท ยังจัด สรรเวลาเพื่ อ เข้าชี้ แจงหรื อ ให้ ข ้อ มู ล บริ ษ ัท แก่ นัก ลงทุ น สถาบัน
นั ก วิ เคราะห์ แ ละผู ้ถื อ หุ ้ น ทั่ ว ไปอย่า งสม่ า เสมอ เพื่ อ สื่ อ สารข้อ มู ล แก่ ผู ้ถื อ หุ ้ น และนั ก ลงทุ น ทั่ ว ไปอย่า งเท่ า เที ย มกัน
ในปี 2562 บริ ษทั มีการนาเสนอผลการดาเนิ นงาน ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่ ไม่ใช่ทางการเงิน แก่นักวิเคราะห์ นัก
ลงทุน ผูถ้ ือหุน้ และมีการเข้าพบเพื่อสัมภาษณ์ตวั ต่อตัว สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
• นักลงทุนสถาบัน ในประเทศ พบผูบ้ ริ หาร
• ตอบคาถามทางโทรศัพท์ ของผูบ้ ริ หาร
• การเดินทางไปพบผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุน ของผูบ้ ริ หาร
นอกจากนี้ เมื่ อวัน ที่ 16 กันยายน 2562 ผูบ้ ริ ห ารระดับ สู งบางบริ ษ ัทได้มีการน าเสนอผลการดาเนิ น งานข้อมู ลทาง
การเงิน ในรายการ OPPORTUNITY DAY (บริ ษทั จดทะเบียนพบผูล้ งทุน) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วย
การเปิ ดเผยข้ อมูลลงในเว็บไซต์ของบริษัท
บริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลต่าง ๆ ที่จะเป็ นประโยชน์สาหรับผูถ้ ือหุน้ ลงในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ สามารถเข้าไปดูได้ที่
www.cwt.co.th
นโยบายการจัดการให้ เป็ นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
ตามที ่ “พระราชบัญ ญัติ คุ ้ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล พ.ศ. ๒๕๖๒” เมื่ อ วัน ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ซึ่ ง
กฎหมายฉบับดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 สาหรับ หมวด1 คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
และ หมวด4 สานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลต่างๆ
จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกาหนดหนึ่ งปี นับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
ซึ่งหากฝ่ าฝื นจะมีท้ งั โทษจาคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 1 ปี และโทษปรับตั้งแต่ 5 แสนบาทจนถึง 5 ล้านบาท แล้วแต่ประเภทของข้อมูล
ความผิด
สาหรับเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่ องจากปั จจุบนั มีการล่วงละเมิดสิ ทธิ ความเป็ นส่ วนตัว
ของข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นจานวนมาก จนสร้างความเดือดร้อนราคาญ หรื อความเสี ยหายให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบ
ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ
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กับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทาให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อันเป็ นการล่วงละเมิดดังกล่าว ทาได้
โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ ว ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อเศรษฐกิจโดยรวม สมควรกาหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูล
ส่ วนบุคคลเป็ นการทัว่ ไปขึ้น เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ กลไก หรื อมาตรการกากับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุม้ ครองข้อมูล ส่ วน
บุคคลที่เป็ นหลักการทัว่ ไป จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ี
ทั้ง นี้ พระราชบัญ ญัติ คุ ้ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล พ.ศ. 2562 ได้ป ระกาศใช้ มี ผ ลบัง คับ ใช้ท้ ัง ฉบับ ในวัน ที่ 28
พฤษภาคม 2563 บริ ษทั ฯ ในฐานะที่เป็ นผูเ้ ก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีความจาเป็ นต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายนี้
ด้วยเหตุน้ ี บริ ษทั ฯ จึงได้พิจารณาหลักการของกฎหมายในเบื้องต้น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
ก. การเก็บรวบรวม การใช้และการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ข. การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ค. การเก็บรักษาและการทาลายข้อมูลส่วนบุคคล
ง. การใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
จ. การจัดให้มีเจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ฉ. การจัดการเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
ช. โทษตามกฎหมาย และผลอันอาจเกิดขึ้นในเชิงภาพลักษณ์ขององค์กรหากมีเหตุละเมิดกฎหมาย
จากการพิจารณาประเด็นต่างๆ ดังกล่าว คณะกรรมการจึงได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 20/2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม
2563 โดยแต่งตั้งให้ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ของบริ ษทั รับผิดชอบในเรื่ องดังกล่าว ดังต่อไปนี้
1. เป็ นผูต้ รวจสอบรายละเอียดของข้อมูลส่ วนบุ คคลที่ บริ ษทั ได้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผย สอบทานและ
วิเคราะห์วตั ถุประสงค์และฐานกฎหมายที่ทาให้บริ ษทั ฯ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์
นั้นต่อไปได้ รวมถึงตรวจสอบวิธีการและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล การส่งต่อข้อมูลส่ วนบุคคลไปยังภายนอก
องค์กร การส่ งออกข้อมูลไปยังต่างประเทศ โดยให้เก็บรวบรวมจากทุ กแผนกภายในบริ ษทั ฯ เพื่อวิเคราะห์ และจัดทา Data
Inventory, Data Flow Diagram, Record of Data Processing ให้เป็ นไปตามกฎหมายต่อไป
2. เป็ นผูป้ ระเมิ น ผลกระทบทางกฎหมายจากกระบวนการทางานของหน่ วยงานต่างๆตั้งแต่การออกแบบวิธีการ
ดาเนิ นงาน ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การทั้งที่ มีอยูใ่ นปั จจุบนั และที่ จะดาเนิ นการใหม่เพิ่มเติม รวมทั้งวิเคราะห์วา่ การดาเนิ นการเก็บ
รวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในปั จจุบนั ของบริ ษทั ฯ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายข้อมูลคุม้ ครองส่วนบุคคล
หรื อไม่ อย่างไร และจัดทาแผนงานในการปิ ดประเด็นที่ไม่เป็ นไปตามกฎหมายและจัดให้มีมาตรการ หรื อมาตรฐานรองรับใน
การดาเนินการ โดยให้จดั ทาเป็ นรายงานนาเสนอต่อคณะกรรมการ
3. เป็ นผูด้ าเนิ น การประสานงานกับ หน่ ว ยงานต่ างๆ ทั้งภายในบริ ษ ัท ภายนอกบริ ษ ัท และในต่ างประเทศ เพื่ อ
ดาเนิ นการปรับปรุ งนโยบาย เอกสารภายใน สัญญา และข้อกาหนดต่างๆ เพื่อให้การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วน
บุคคลของบริ ษทั ฯ เป็ นไปตามกฎหมาย โดยเฉพาะการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล รวมถึงการดาเนินการตาม
แผนงานที่ ได้จดั ทาไว้ในข้อ 1. และข้อ. 2 ได้แก่ การดาเนิ นการเพื่อปิ ดช่องว่างทางกฎหมายโดยจัดทาเอกสารที่ เกี่ ยวข้องเพื่อ
ดาเนิ นการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล เช่น การจัดทานโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล การจัดทา
เอกสารแจ้งเตือนข้อมูลส่ วนบุคคล การจัดทาตัวอย่างหนังสื อให้ความยินยอม การจัดทามาตรฐานสัญญาการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล การกาหนดช่องทางการใช้สิทธิ์ถอนความยินยอม และการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรับทราบเป็ น
ต้น
4. เป็ นผูด้ าเนิ นการจัดเตรี ยมสื่ อประชาสัมพันธ์ และจัดหลักสู ตรซักซ้อมความเข้าใจและจัดการอบรมให้ความรู ้ความ
เข้าใจพนักงานและหน่วยงานต่างๆทั้งภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบตั ิตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ

รับรองความถูกต้อง :
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5. เป็ นเจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล เพื่อควบคุมและดูแล รายงาน รวมถึงให้คาแนะนาบริ ษทั ฯ ให้ดาเนิ นการ
เป็ นไปตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อไป รวมถึงดาเนินการจัดการความเสี่ ยงด้านต่างๆ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
6. ให้รายงานความคื บหน้าของการทางานให้กับคณะกรรมการทราบเป็ นระยะ รวมถึงปั ญ หาและอุปสรรคต่างๆ
เพื่อให้คณะกรรมการสัง่ การต่อไป
นโยบายและแนวทางการฝึ กอบรมพนักงานในเรื่ องสิ่งแวดล้อม
บริ ษทั ฯ มีเจตจานงที่จะประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมตามนโยบายดังนี้
- บริ ษทั จะปฎิบตั ิตามกฎหมาย และข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม
- บริ ษทั จะบริ หารงานโดยมีเป้ าหมายในการป้ องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ทบทวนและประเมินผลการ
ดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
- บริ ษทั จะส่งเสริ มให้พนักงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ มีจิตสานึกและความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม
- บริ ษทั จะให้ความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และฝึ กอบรมพนักงานเกี่ยวกับเรื่ องสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู ้
และประสบการณ์กบั หน่วยงานอื่นเพื่อให้มีการรักษาสภาพแวดล้อมและปรับปรุ งการปฎิบตั ิงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง
ช่ องทางการร้ องเรียน, แจ้ งเบาะแส, และข้ อเสนอแนะ
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีหน่วยงานรับข้อร้องเรี ยน หรื อแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิ ทธิ์ของผูม้ ีส่วนได้
เสี ย การกระทาทุจริ ตรวมถึงการกระทาผิดกฎหมาย ไปยังคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็ นกรรมการอิสระตามที่อยูด่ งั นี้
คณะกรรมการตรวจสอบอิสระ
 กรรมการอิสระ
คุณสุพจน์ ปานน้อย
อีเมล์ที่ supoj@cwt.co.th
และ/หรื อ
 เลขานุการบริ ษทั ฯ
คุณวรรณา ฉันทกิจโชคไชย
อีเมล์ที่ imex@cwt.co.th
และ/หรื อส่งเอกสารผ่านมาที่
บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
เลขที่ 419-420 หมู่ 6 ถนนพุทธรักษา ตาบลแพรกษา อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 7037880-1 ต่อ 105
กระบวนการดาเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรี ยน
บริ ษ ัท ฯ เปิ ดโอกาสให้ มี ช่ อ งทางการร้ อ งเรี ย นและแสดงความเห็ น อย่างเป็ นอิ ส ระ เมื่ อ ได้รั บ ข้อ ร้ อ งเรี ย นแล้ว
เลขานุการบริ ษทั จะรวบรวมข้อเท็จจริ งที่ เกี่ ยวข้อง รายงานต่อกรรมการอิสระและจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ต่อไป โดยคณะกรรมการบริ ษทั มีมาตรการในการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับเป็ นความลับและคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูล
นโยบายการต่ อต้ านทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ” หรื อ “CWT”) มุ่งมัน่ ที่จะดาเนิ นธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์
สุ จริ ต โปร่ งใส ยึดมัน่ ในคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ทั้งไม่สนับสนุ นการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
ต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ ด้วยตระหนักดีถึงภัยร้ายแรงของการคอร์รัปชัน่ ที่ทาลาย การแข่งขันอย่างเสรี และเป็ นธรรม
ทั้งยังก่อให้เกิ ดความเสี ยหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงเห็ นเป็ นการสมควรที่ จะกาหนด “
นโยบายการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ ” เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อใช้เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิในการดาเนินการของบริ ษทั ฯ
ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ พนักงาน ทุกคนยึดถือปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ

รับรองความถูกต้อง :
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงให้เห็นว่า บริ ษทั มีนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ อย่างสิ้นเชิง เพื่อกาหนดกฎเกณฑ์ และแนวทางปฏิบตั ิเพื่อ
ป้ อ งกัน มิ ให้บ ริ ษ ัท พนัก งานของบริ ษ ัท ตลอดจนบุ ค คลอื่ น (เช่ น บุ ค คลที่ ส าม) ที่ ต ้อ งปฏิ บัติ ห น้าที่ ที่ เกี่ ยวข้องกับ CWT
ฝ่ าฝื นกฎหมายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ รวมถึงกาหนดขั้นตอนการสอบทาน และการกากับดูแล เพื่อให้มนั่ ใจว่ามีการปฏิบตั ิตาม
นโยบายฉบับนี้
การคอร์ รัปชั่น
การคอร์ รัปชัน่ (Corruption) หมายถึง การติดสิ นบนไม่วา่ จะอยูใ่ นรู ปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ การให้คามัน่ สัญญา
การให้ การรับหรื อการเรี ยกร้องผลประโยชน์เพื่อเป็ นสิ่ งจูงใจ (เช่น เงิ น ของกานัล เงิ นให้กูย้ ืม รางวัล ค่าตอบแทน การเลี้ยง
รับรอง หรื อผลประโยชน์อื่น) เพื่อให้บุคคลกระทาอย่างหนึ่ ง อย่างใดที่ ผิดกฎหมาย หรื อขัดต่อศีลธรรมอันดี ตลอดจนการใช้
อานาจที่ได้มาโดยตาแหน่ ง หน้าที่ และ/หรื อการใช้ขอ้ มูลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ การงานของบริ ษทั ไปกระทาการใดๆที่
เป็ นการเอื้อประโยชน์ให้กบั ตนเอง และ/หรื อผูอ้ ื่น เพื่อให้ได้มาซึ่ ง เงิน ทรัพย์สิน ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิ จ
หรื อผลประโยชน์ใดโดยมิชอบแก่ตนเอง และ/หรื อผูอ้ ื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการกระทาใดๆ ที่ ขดั หรื อแย้งกับหลัก
จริ ยธรรม ยกเว้นแต่เป็ นกรณี ที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของท้องถิ่น หรื อจารี ตทางการค้า
ให้กระทาได้
ขอบเขต
ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และเจ้าหน้าที่ ทุ กคน (รวมเรี ยกว่า “พนักงาน”) ของบริ ษ ัท ด าเนิ น การหรื อยอมรั บ การ
คอร์ รัป ชั่น ทุ กรู ป แบบ ทั้งทางตรง หรื อทางอ้อม โดยครอบคลุมธุ รกิ จในทุ กประเทศ และทุ กหน่ วยงานที่ เกี่ ยว ข้องบริ ษ ัท
คาดหวังให้ตวั แทน และตัวกลางทางธุรกิจอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง หรื อกระทาในนามบริ ษทั ปฏิบตั ิตามนโยบายฉบับนี้
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีหน้าที่พิจารณาและอนุมตั ินโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ และสนับสนุนการต่อต้าน
ทุจริ ตคอร์รัปชัน่ โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการนาเอามาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ไปปฏิบตั ิ
2. คณะกรรมการบริ หารจัดการความเสี่ ยง มีหน้าที่ประเมินความเสี่ ยงของธุรกิจ เพื่อระบุถึงการดาเนินงานที่มีความเสี่ ยง
ว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ กาหนดแนวทางในการดาเนิ นการเพื่อป้ องกันและ ลดความเสี่ ยง ทั้งมี
การติดตามและประเมินผล
3. คณะกรรมการตรวจสอบ มี หน้าที่ สอบทานความครบถ้วนเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (Internal Control) ทั้ง
รายงานคณะกรรมการบริ ษทั ฯ หากตรวจสอบพบหรื อมี ขอ้ สงสัยว่ามีการทุจริ ต ซึ่ งจะทาให้บริ ษทั ฯ ประเมิ นได้ว่า
ข้อกาหนดต่างๆ ที่ได้ดาเนินการไปแล้วนั้นบรรลุผลสาเร็ จมากน้อยเพียงใด
4. ผูจ้ ดั การมีหน้าที่ดาเนิ นการให้มีระบบที่ส่งเสริ มนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ เพื่อสื่ อสารไปยังพนักงานและผู ้
ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย ให้ได้รับการเสริ มสร้างจิตสานึก ทั้งมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
นโยบายและแนวทางปฏิบัติ
แนวทางการปฏิบัตกิ ารต่ อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชั่น
1. กรรมการบริ ษ ัท ฯ ผู ้บ ริ ห ารและพนัก งานของบริ ษ ัท ฯ ต้อ งปฏิ บัติ ต ามนโยบายการต่ อ ต้านการทุ จ ริ ต คอร์ รัป ชั่น และ
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัด ดังต่อไปนี้
1.1 ไม่เรี ยกรับและจ่ายสิ นบนกับบุคคลอื่นใด ที่ตนได้เข้าไปติดต่องานกับหน่วยงานราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์
ในทางมิชอบ

ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
1.2 ละเว้นการรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรื อเงินสนับสนุ นจากลูกค้า หรื อคู่คา้ ที่ มีมูลค่าสู งเกินความจาเป็ นหากมี
ความจาเป็ นต้องรับของขวัญในโอกาสตามประเพณี นิยม ที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กาหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ ให้
พนักงานรายงานให้บริ ษทั ฯ ทราบและนาส่งบริ ษทั ฯ ต่อไป
1.3 บริ ษทั ฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในป้ องกันมิให้มีการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยมีระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
กาหนดขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน ผูม้ ีอานาจในการอนุมตั ิจ่ายเงินและวงเงินที่รับผิดชอบต้องเป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับบริ ษทั ฯ
โดยต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชดั เจน
1.4 พนักงานต้องไม่ละเลยหรื อเพิกเฉย หากพบเห็นการกระทาที่ทุจริ ตคอร์รัปชัน่ หรื อส่อไปในทางทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ที่
มีผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ ต้องแจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชาและกรรมการผูอ้ านวยการทราบทันที หรื อแจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส
ตามที่ ได้ กาหนดไว้ในนโยบายนี้ ซึ่ งพนักงานและผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ยวข้องที่ แจ้งเบาะแสการกระทาทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ จะได้รับการ
คุม้ ครองจากบริ ษทั ฯ
2. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดาเนิ นการในเรื่ องที่มีความเสี่ ยงสูงกับการเกิดการคอร์รัปชัน่ พนักงานของ CWT ทุกระดับต้อง
ปฏิบตั ิดว้ ยความระมัดระวังในเรื่ องที่กาหนดไว้ในข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.4 ดังต่อไปนี้
2.1 การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง การให้การสนับสนุนทางการเงินสิ่ งของ และ/หรื อ
การเข้าร่ วมกิ จกรรม ตลอดจนการส่ งเสริ มให้พนักงานเข้าร่ วมกิ จกรรมทางการเมื องในนามของบริ ษทั เพื่อให้ได้มาซึ่ งความ
ได้เปรี ยบทางธุรกิจการค้า ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการที่พนักงานเข้าร่ วมกิจกรรมตามสิ ทธิเสรี ภาพส่วนบุคคล แต่ จะต้องไม่แอบอ้าง
ความเป็ นพนักงาน หรื อนาทรั พย์สิน อุ ป กรณ์ เครื่ องมื อใดๆ ของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดาเนิ นการใดๆ ในทาง
การเมือง CWT มีนโยบายดาเนิ นธุ รกิจอย่างเป็ นกลาง ไม่ฝักใฝ่ ทางการเมืองหรื อนักการเมืองมืออาชี พที่ สังกัดพรรคการเมือง
พรรคใดพรรคหนึ่ ง บริ ษทั จะไม่สนับสนุนทางการเงินหรื อสิ่ งของให้แก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรื อผูส้ มัครรับเลือกทาง
การเมืองใดๆ ไปเพื่อเป็ นการช่วยเหลือทางการเมืองตามความหมายในวรรคแรก โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจ
ให้กบั บริ ษทั
2.2 การบริ จาคเพื่อการกุศล อาจทาให้เกิดความเสี่ ยงต่อบริ ษทั เนื่ องจากกิจกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงิน
โดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตวั ตน และอาจจะใช้เป็ นข้ออ้างหรื อเส้นทางสาหรับการคอร์รัปชัน่ และเพื่อไม่ให้การบริ จาค เพื่ อ ก าร
กุศลมีวตั ถุประสงค์แอบแฝง CWTจึ งกาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ ยวกับการบริ จาคเพื่อการกุศล กระบวนการสอบทาน
และรายละเอียดการควบคุมไว้ดงั ต่อไปนี้
- การบริ จาคนั้นต้องพิสูจน์ได้วา่ มีกิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศลดังกล่าวจริ ง และมีการดาเนิ นการเพื่อสนับสนุน
ให้วตั ถุประสงค์ของโครงการประสบผลสาเร็ จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริ งหรื อเพื่อเป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ของการดาเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
- การบริ จาคนั้นต้องพิสูจน์ได้วา่ เป็ นไปเพื่อการกุศลดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กบั
บุคคลใด หรื อหน่วยงานใด ยกเว้น การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนี ยมปฏิบตั ิทวั่ ไป เช่น การติดตราสัญญลักษณ์ (Logo) การ
ประกาศรายชื่อCWT ณ สถานที่จดั งาน หรื อในสื่ อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น
2.3 เงินสนับสนุนเป็ นวิธีการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริ ษทั ทางหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากการบริ จาค เพื่อการกุศล โดย
อาจกระทาได้โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสิ นค้า หรื อชื่อเสี ยงของบริ ษทั ซึ่งมีความเสี่ ยงอยูเ่ นื่องจากเป็ นการจ่ายเงินสาหรับ
การบริ การหรื อผลประโยชน์ที่ยากต่อการวัดผลและติดตามเงินสนับสนุน ยังอาจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวกับการติดสิ นบน CWTจึง
กาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินสนับสนุนกระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุมไว้ดงั ต่อไปนี้
- เงินสนับสนุนนั้นต้องพิสูจน์ได้วา่ ผูข้ อเงินสนับสนุนได้ทากิจกรรมตามโครงการดังกล่าวจริ งและเป็ นการดาเนินการ
เพื่อสนับสนุนให้วตั ถุประสงค์ของโครงการประสบผลสาเร็ จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริ ง หรื อเพื่อเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการดาเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ
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- เงินสนับสนุนนั้นต้องพิสูจน์ได้วา่ การให้เงินสนับสนุนหรื อประโยชน์อื่นใดที่สามารถคานวณเป็ นตัวเงินได้ เช่น การ
ให้ที่พกั และอาหาร เป็ นต้น ไม่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กบั บุคคลใด หรื อหน่ วยงานใด ยกเว้น การ
ประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทัว่ ไป
- ในการเป็ นผูใ้ ห้เงินสนับสนุ น จะต้องทาจัดทาใบบันทึ กคาขอระบุชื่อผูร้ ับเงินสนับสนุ นและวัตถุประสงค์ของการ
สนับสนุนพร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมดเสนอให้ผมู ้ ีอานาจอนุมตั ิของบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิตามระดับอานาจอนุมตั ิของ
บริ ษทั
2.4 ของขวัญ ค่าบริ การต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น บริ ษทั ตระหนักดีวา่ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับพันธมิตรทางธุรกิจ
เป็ นสิ่ งที่ ส าคัญ ที่ จ ะน ามาซึ่ งความส าเร็ จอย่างต่อ เนื่ องของบริ ษ ัท พนัก งานสามารถให้ หรื อรั บ ของขวัญ (Gifts) และ/หรื อ
ค่าบริ การต้อนรับ (Hospitality) และ/หรื อในรู ปค่าใช้จ่ายอื่น (Others) แก่/จากบุคคลใดๆ ได้ หากเข้าเงื่อนไขทุกข้อ ดังต่อไปนี้
- ไม่เป็ นการกระทาโดยตั้งใจ เพื่อครอบงา ชักนา หรื อตอบแทนบุคคลใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ งความได้เปรี ยบใดๆ ผ่าน
การกระทาไม่เหมาะสม หรื อเป็ นการแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจนหรื อแอบแฝงเพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือหรื อผลประโยชน์
- เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- เป็ นการให้ในนามบริ ษทั ไม่ใช่ในนามของพนักงาน
- ไม่เป็ นของขวัญที่อยูใ่ นรู ปของเงินสดหรื อสิ่ งเทียบเท่าเงินสด (เช่น บัตรของขวัญ หรื อบัตรกานัล)
- เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตรุ ษจีน หรื อปี ใหม่ ซึ่ งถือเป็ น
ธรรมเนียมปกติ
- ประเภทและมูลค่ามีความเหมาะสม และมอบให้ถูกต้องตามกาลเทศะ เช่นในกรณี ที่บริ ษทั อยูร่ ะหว่างจัดให้มีการ
ประกวดราคาพนักงานจะต้องไม่รับของขวัญหรื อค่าบริ การต้อนรับจากบริ ษทั ที่เข้าร่ วมการประกวดราคานั้นๆ
- เป็ นการให้อย่างเปิ ดเผย ไม่ปกปิ ด
การประเมินความเสี่ยง
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั จะต้องจัดให้มีการประเมินความเสี่ ยงด้วยตนเอง ซึ่ งครอบคลุมความเสี่ ยงอาจเกิ ดจากการทุจริ ต
หรื อการคอร์รัปชัน่ อย่างสม่าเสมอ และทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ ยงที่ใช้อยูใ่ ห้มีความเหมาะสมที่จะป้ องกันความเสี่ ยงให้
อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
ทรัพยากรบุคคล
บริ ษทั จะนานโยบายฉบับ นี้ มาใช้เป็ นส่ วนหนึ่ งในการบริ ห ารงานบุ คลากรของบริ ษทั ซึ่ งรวมถึ งการสรรหา การ
ฝึ กอบรม การประเมินผลงาน การให้ค่าตอบแทนและการเลื่อนตาแหน่ง
การอบรมและการสื่ อสาร
พนักงาน :
บริ ษทั ฯ จัดให้มีการอบรมแก่พนักงาน เพื่อให้ความรู ้เกี่ ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิ บตั ิในการต่อต้านการทุจริ ต
คอร์รัปชัน่ และส่งเสริ มให้พนักงานมีความซื่อสัตย์ สุจริ ต และรับผิดชอบในการปฏิบตั ิตามหน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึง
การจัดให้มีการอบรมให้กบั ผูบ้ ริ หารเพื่อให้ตระหนึกถึงความสาคัญของนโยบายฉบับนี้
ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผูจ้ ดั จาหน่ายสิ นค้า/ผูใ้ ห้บริ การ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง :
บริ ษทั จะสื่ อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ให้แก่ตวั แทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผูจ้ ดั จาหน่ายสิ นค้า หรื อผูใ้ ห้ บริ การ
ตลอดจนบุ คคลอื่ นที่ เกี่ ยวข้องทราบ ตั้งแต่เริ่ มต้นความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จและในภายหลังตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริ ษทั
สนับสนุ น ให้ตวั แทน ตัวกลางทางธุ รกิ จ ผูจ้ ัดจาหน่ ายสิ น ค้า/ผูใ้ ห้บริ การ และบุ คคลอื่ น ที่ เกี่ ยวข้องยึดมัน่ ในมาตรฐานการ
รับผิดชอบต่อสังคมเช่นเดียวกับบริ ษทั
ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ
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การกากับติดตามและสอบทาน
ฝ่ ายทรั พยากรบุ คคลและธุ รการของบริ ษทั จะทบทวนนโยบายฉบับนี้ และเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุ มตั ิ หากมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งกากับ และติดตามการนานโยบายฉบับนี้ ไปปฏิบตั ิและให้
คาแนะนาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากต้องมีการปรับปรุ งใดๆ ต้องดาเนินการโดยเร็ วที่สุด
การแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรียน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จัดมีแนวทางดาเนิ นการที่ ชดั เจนกับผูท้ ี่ ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยผ่านทาง
เว็ปไซด์ หรื อแผนกบุ คคล หรื อรายงานตรงต่อผูบ้ ริ หารบริ ษทั ฯ ซึ่ งหากเป็ นเรื่ องที่ เกี่ ยวข้องกับพนักงานระดับบริ หารจะถูก
นาเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ สัง่ การให้พิจารณา
เรื่ องทีร่ ับแจ้ งเบาะแสหรื อร้ องเรียน
1. การกระทาที่ทุจริ ตที่เกี่ยวกับองค์กร
2. การกระทาที่ ผิดขั้นตอนตามระเบี ยบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ หรื อมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ ที่ อาจจะเป็ น
ช่องทางในการทุจริ ต ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่ อง
3. การกระทาที่ทาให้บริ ษทั ฯ เสี ยผลประโยชน์ หรื อกระทบต่อชื่อเสี ยงของบริ ษทั ฯ
4. การกระทาที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ
5. การรายงานสถานะทางการเงินที่ไม่ถูกต้องและไม่โปร่ งใส
ช่ องทางการรับแจ้ งเบาะแสหรื อร้ องเรียนการทุจริต
พนักงาน หรื อผูร้ ้องเรี ยน ต้องระบุรายละเอียดของเรื่ องที่แจ้งเบาะแส หรื อข้อร้องเรี ยนเกี่ยวกับการทุจริ ต พร้อมชื่อนามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมาตามที่อยูข่ องบริ ษทั ฯ
มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ
บริ ษทั ฯ ให้การคุม้ ครองสิ ทธิของผูร้ ้องเรี ยนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่กระทาโดยเจตนาสุจริ ต โดยจะปกปิ ดชื่อ ที่อยู่ หรื อข้อมูล
ใดๆ ไว้เป็ นความลับ โดยห้ามมิให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ ไม่มีหน้าที่ เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตามหน้าที่ ที่
กฎหมายกาหนด
มาตรการดาเนินการ / กระบวนการลงโทษ
ผูท้ ี่กระทาการฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวทางปฎิบตั ิการกากับดูแลกิจการ จะมีโทษตามระเบียบว่าด้วย
วินยั พนักงานของบริ ษทั และ/หรื อข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

บริ ษทั ฯ มีการจัดทา “คู่มือจรรยาบรรณในการดาเนิ นธุรกิ จ” เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่ งถือเป็ นการกาหนดมาตรฐาน
การดาเนิ นงานและพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร และการกากับดูแลวัฒนธรรมองค์กรที่สาคัญโดยคู่มือจรรยาบรรณในการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ระบุถึงแนวทางประพฤติปฎิบตั ิที่ดีที่สะท้อนให้เห็นถึงจิตสานัก ความรับผิดชอบ ความมีจริ ยธรรม และ
ความโปร่ งใสในการปฎิ บตั ิหน้าที่ และเป็ นการช่วยสนับสนุ นวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่ ง
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ประพฤติ ตนเป็ นแบบอย่างในฐานะผูน้ า สนับสนุ น ส่ งเสริ ม ให้มีกลไกในการสร้างและขับเคลื่อน
วัฒนธรรมองค์กรที่ ยึดมัน่ ในจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณธุ รกิ จในการทางาน (รายละเอียด “คู่มือจรรยาบรรณในการดาเนิ น
ธุรกิจ” ฉบับเต็ม (ตามเอกสารแนบ 5)
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 6.3 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญของนโยบาย แนวปฎิบัติ และระบบการกากับดูแลกิจการในรอบปี ทีผ่ ่ านมา

6.3.1 การเปลีย่ นแปลง พัฒนา และการทบทวนนโยบายแนวปฎิบัติ
การทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการ
เพื่อเป็ นการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดินสาหรับบริ ษทั จดทะเบียน คณะกรรมการได้มีมติในการประชุม
ครั้งที่ 14/2561 เมื่ อวันที่ 28 กันยายน 2561 ให้ทบทวนนโยบายการกากับดู แลกิ จการที่ ดีของบริ ษ ัท เพื่อให้สอดคล้องกับ
กฎหมายสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
นโยบายการรับผิดชอบต่ อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
คณะกรรมการได้ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบขององค์กรที่ สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยัง่ ยืน ได้มีมติใน
การประชุมคณะกรรมการบริ หาร ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ได้ให้นโยบายคานึ งถึงความปลอดภัยของสังคม
และสิ่ งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยอนุมตั ิบริ ษทั สมัครเข้าร่ วมโครงการส่ งเสริ มโรงงานอุตสาหกรรมให้มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุ มชนอย่างยัง่ ยืน (CSR-DIW) ภายใต้โครงการพัฒ นาเมืองอุตสาหกรรมเชิ งนิ เวศ นอกจากนี้
บริ ษ ัท ได้เข้าร่ ว มโครงการอุ ตสาหกรรมสี เขี ยว ที่ จัด โดยกรมโรงงานอุต สาหกรรม กระทรวงอุต สาหกรรมเพื่ อ ให้ ส ถาน
ประกอบการมีความรู ้เชิงลึกในการบริ หารจัดหารผลิตเพื่อสิ่ งแวดล้อม และเพื่อเตรี ยมความพร้อมในการดาเนินธุรกิจในยุคสังคม
คาร์ บ อนต่ า และเพื่ อ เสริ มสร้ างความรู ้ ค วามเข้าใจเกี่ ยวกับ ความหมายและความส าคัญ ของคาร์ บ อนเครดิ ต มาตรการด้าน
สิ่ งแวดล้อม มาตรการด้านภาษีรวมถึงการช่วยธุ รกิจลดก๊าซเรื อนกระจกตามนโยบายการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
ของบริ ษทั ได้จดั อบรมในหัวข้อ Carbon Credit โอกาสทางธุรกิจในยุดเศรษฐกิจสี เขียว ให้กบั ฝ่ ายจัดการของบริ ษทั เพิ่มเติมในปี
2564 นี้ดว้ ย
นโยบายการจัดการให้ เป็ นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสาคัญเกี่ยวกับการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย “พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ.2562 เนื่ องจากปั จจุบนั มีการล่วงละเมิดสิ ทธิ ความเป็ นส่ วนตัวของข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นจานวนมาก จนสร้างความ
เดื อดร้อนราคาญ หรื อความเสี ยหายให้แก่เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทาให้การเก็บ
รวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล อันเป็ นการล่วงละเมิดดังกล่าว ทาได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ ว ก่อให้เกิดความ
เสี ยหายต่อเศรษฐกิ จโดยรวม สมควรกาหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นการทัว่ ไปขึ้น เพื่อกาหนด
หลักเกณฑ์ กลไก หรื อมาตรการกากับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุม้ ครองข้อมูล ส่ วนบุคคลที่ เป็ นหลักการทัว่ ไป จึงจาเป็ นต้อง
ตราพระราชบัญญัติน้ ี พ.รบ.คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ.2562 เป็ นพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องข้อมูลส่ วนบุคคลของ
เราทุกคนโดยตรง ไม่ว่าจะเป็ นชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน อายุ E-mail เบอร์ โทรศัพท์ เป็ นต้น คณะกรรมการ
บริ ษทั จึงได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 20/2563 เมื่อ 31 กรกฎาคม 2563 แต่งตั้งให้ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ของบริ ษทั รับผิดชอบใน
เรื่ องดังกล่าว นอกจากนี้เพื่อเสริ มสร้างความเข้าใจและเตรี ยมความพร้อมให้กบั องค์กรเพื่อปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว ได้จดั ให้
มีการอบรมเพิ่มเติมในปี 2564 ในหัวข้อ พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 สาหรับผูบ้ ริ หารอีกด้วย
นโยบายการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริ ษ ัท ตระหนัก และเล็งเห็ น ถึ งความส าคัญ ต่อ การการกับ ดู แลการใช้ขอ้ มู ลภายในให้เป็ นไปตาม
หลักการการกับดูแลกิจการ ที่ดี โดยยึดมัน่ ในหลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริ ต คุณธรรม และจริ ยธรรม ในการดาเนินธุรกิจ
และเพื่อให้ มัน่ ใจว่า นักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษทั ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมและทันท่วงที จึงมีมติใน
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 26/2563 เมื่อ 16 ตุลาคม 2663 ในเรื่ องการดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั
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นโยบายการกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
ในการกากับดูแลและสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างมัน่ คง และยัง่ ยืนในระยะยาว จะต้องมีการติดตามผลการปฏิบตั ิและ
ทบทวนนโยบายอย่างสม่าเสมอ เนื่องจากปั จจุบนั บริ ษทั มีบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม รวม 12 บริ ษทั เห็นควรให้ทบทวนนโยบาย
การกากับดูแลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม จึงมีมติในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 26/2563 เมื่อ 16
ตุลาคม 2663 ในเรื่ องการกากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม เกี่ยวกับ
- กลไกการกากับดูแล
- กรอบการบริ หารจัดการบริ ษทั ในกลุ่ม
- นโยบายการไปดารงตาแหน่งกรรมการที่อื่นของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
นโยบายเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ตะหนักว่าในสังคมโลกเป็ นสังคมที่ปกครองโดยอาศัยอานาจตามกฎหมาย หรื อนิ ติรัฐ แต่ละ
ประเทศที่ บ ริ ษทั เข้าไปลงทุ น หรื อข้องเกี่ ยวมี ระบบกฎหมาย ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี ที่ แตกต่างกัน แต่ก็ยึดถื อหลักสิ ท ธิ
มนุ ษ ยชนสากลเป็ นหลักปฏิ บัติร่วมกัน บริ ษ ัทและบุ คลากรทุ กคนจึ งต้องเคารพกฎหมายของแต่ละประเทศและหลักสิ ท ธิ
มนุ ษ ยชนสากล รวมทั้ง ยืน หยัด ท าในสิ่ งที่ ถู ก ต้อ ง เป็ นธรรม และถู ก กฎหมาย และเพื่ อ ให้ การปฏิ บัติ ง านในหน้าที่ ข อง
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ดาเนิ นการตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั จึงมีมติในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ครั้งที่ 30/2563 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 อนุ มตั ิกาหนดนโยบายการเคารพกฎหมาย และหลักสิ ทธิ มนุษยชนสากล ของบริ ษทั
ดังนี้
1. บุคลากรของบริ ษทั ต้องทาความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ถี่ถว้ น
และปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด หากไม่แน่ใจ ให้ขอคาปรึ กษาจากฝ่ ายกฎหมาย ห้ามปฏิบตั ิไปตามความเข้าใจของตนเองโดยไม่มี
คาแนะนา
2. บุคลากรของบริ ษทั ที่ตอ้ งไปปฏิบตั ิงานในต่างประเทศ ควรศึกษากฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม
ของประเทศปลายทางก่อนการเดินทาง เพื่อให้แน่ ใจว่าสิ นค้า ตัวอย่างสิ นค้า และอุปกรณ์ที่นาไปด้วย เอกสารในการเดิ นทาง
วัตถุประสงค์ของการเดินทาง และการปฏิบตั ิงานในประเทศปลายทาง ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ขดั ต่อขนบธรรมเนี ยม ประเพณี และ
วัฒนธรรมของประเทศปลายทาง
3. บริ ษทั ควรจัดรวบรวมกฎหมาย กฎ และระเบียบของทางราชการให้เป็ นหมวดหมู่เพื่อให้ บุคลากรของบริ ษทั ศึกษา
และให้การอบรมด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรของบริ ษทั อย่างเหมาะสม พอควร
4. บริ ษทั ต้องปฏิ บตั ิตามหลักสิ ทธิ มนุ ษยชนสากลอย่างเคร่ งครัด ให้ความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับหลักสิ ทธิ มนุ ษยชน
สากลแก่พนักงานเพื่อนาไปปฏิบตั ิเป็ นส่วนหนึ่งในการดาเนินงาน และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิ ทธิมนุษยชนสากล
นโยบายและระยะเวลาการให้ สินเชื่ อการทา “Credit Term”
กลุ่มผลิตภัณฑ์

Credit Term

ฟอกหนัง

30 – 60 วัน

ของเล่นสุนขั

30 – 60 วัน

เฟอร์นิเจอร์หนัง

30 – 60 วัน

เบาะหนังและชิ้นส่วนหนังสาหรับรถยนต์

30 – 60 วัน

ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ

รับรองความถูกต้อง :
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
นโยบายในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยัง่ ยืน
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญกับการกาหนดแนวทางการดาเนินธุรกิจขององค์กรเป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืนและเพื่อให้มี
แนวทางในการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการขับเคลื่อนธุรกิจ และพัฒนาให้มีความยัง่ ยืนในมิติต่าง ๆ ให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกันและ
สอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน
2564 อนุมตั ิกาหนดนโยบายในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยัง่ ยืนดังนี้
1. การกากับดูแลกิจการที่ดี
2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม
3. การจ้างงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืน
4. การจัดการพลังงาน สภาพภูมิอากาศ น้ า และ ของเสี ย
5. การลงทุนธุรกิจที่สร้างผลตอบแทน โดยมุ่งเน้นธุรกิจด้านนวัตกรรมเพื่อความยัง่ ยืน
6. การประเมินด้านความยัง่ ยืนสาหรับธุรกิจใหม่อย่างรอบด้าน
7. การมีส่วนร่ วมพัฒนาชุมชน สังคม สิ่ งแวดล้อม
ปั จจุบนั ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (SET) และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ได้มีการส่ งเสริ มให้บริ ษทั จดทะเบี ยนต่าง ๆ มี การรายงานการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกและเพื่อเป็ นการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและองค์กรและเพื่อให้ทราบถึงการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร บริ ษทั ฯ มีแผนที่
จะจัดทารายงานการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกขององค์กรสาหรับปี 2565 ตามขอบเขตที่เหมาะสมอีกด้วย
นโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงค์ คุณภาพของบริษัท
เนื่ องจากบริ ษทั มีแผนในการจัดทาระบบมาตรฐานคุณภาพตามความต้องการของมาตรฐานกลุ่มผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนยาน
ยนต์ โดยการดาเนิ นงานตามระบบโดยจะเริ่ มดาเนิ นการตั้งแต่ปี 2565 เป็ นต้นไปเพื่อแสดงถึงความตั้งใจและเป้ าหมายที่ชดั เจน
ของบริ ษทั จึงได้มีการกาหนดนโยบาย และเป้ าหมายคุณภาพของบริ ษทั ฯ ขึ้นเพื่อให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกันมีกาหนดนโยบาย
ไว้ดงั นี้
1. มุ่งมัน่ รักษา พัฒนาคุณภาพสิ นค้า
2. เทคโนโลยีล่ ้ าหน้า สู่มาตรฐานสากล
3. เป็ นมิตรต่อชุมชน และสิ่ งแวดล้อม
4. ตอบสนองความพึงพอใจ ของลูกค้า
5. ด้วยความร่ วมมือร่ วมใจ ของทุกภาคส่วน
6.3.2 การปฎิบัตใิ นเรื่ องอื่น ๆ ตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
บริ ษทั ได้นาหลักการกับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียนมาปรับปรุ งนโยบาย แนวปฏิบตั ิ และระบบการกากับ
ดูแลกิจการอย่างต่อเนื่ องดังจะเห็นได้จากผลคะแนนรวมของ โครงการสารวจการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั จดทะเบียนไทย
(CGR) ที่มีการพัฒนาขึ้นตามลาดับดังนี้

ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ

รับรองความถูกต้อง :
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ผลสารวจโครงการสารวจการกากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR)
ของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ปี

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้

84% 86% 91% 94% 94% 98%

96% 98%

การปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน

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

96% 94%

การคานึงถึงบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย

41% 75% 76% 84% 86% 87%

90% 92%

การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส

61% 61% 65% 82% 74% 74%

79% 82%

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั

46% 46% 51% 57% 51% 65%

69% 74%

เฉลีย่ รวม

ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ

58% 64% 68% 74% 72% 78% 81% 84%

รับรองความถูกต้อง :
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

7. โครงสร้ างการกากับดูแลกิจการ และข้ อมูลสาคัญเกีย่ วกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุ ดย่ อย ผู้บริ หาร พนักงาน และอื่น ๆ
 7.1 โครงสร้ างการกากับดูแลกิจการ

โครงสร้ างองค์ กร (Organization Structure)
คณะกรรมการบริษัท
เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่ าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

กรรมการผู้จดั การ

สานักกรรมการผู้จดั การ

รองกรรมการผู้จดั การ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(สายธุรกิจหนัง)

ผู้จัดการทั่วไป
(การตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ )

ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ

ผู้จัดการทั่วไป
(โรงงานฟอกหนัง)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(สายธุรกิจของเล่นสุ นัข)

ผู้จัดการทั่วไป
(โรงงานตัด-เย็บ)

รับรองความถูกต้อง :

ผู้จัดการทั่วไป
(โรงงานของเล่นสุ นัข)
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ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(สายงานบริหาร)

ผู้จัดการทั่วไป
(การเงินและบัญชี)

ผู้จดั การทั่วไป
(การจัดการทั่วไป)

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
 7.2 ข้ อมูลเกีย่ วกับคณะกรรมการ

7.2.1 องค์ ประกอบคณะกรรมการบริษัท
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการมีความรู ้ความชานาญหลากหลายเหมาะสมกับธุรกิ จ
เช่น มีทกั ษะวิชาชีพด้านบัญชี, กฎหมาย และวิ ศ วกรรม ไม่ มี ล ัก ษณะต้อ งห้ า มตามพระราชบัญ ญั ติ ห ลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ หรื อตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
ทั้งนี้ มีกรรมการบริ ษทั ที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารจานวน 3 ท่านได้แก่
1. นายสุพจน์
ปานน้อย
กรรมการอิสระ
2. นายชัชนนท์ โสภาจันทร์
กรรมการอิสระ
3. นายธีระวัฒน์ ภู่ไพบูลย์
กรรมการอิสระ
การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
คณะกรรมการบริ ษทั มีท้ งั สิ้นจานวน 6 ท่าน ประกอบด้วย
 กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
3 ท่าน
 กรรมการตรวจสอบ
3 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ 50 ของกรรมการบริ ษทั ทั้งหมด
โครงสร้างคณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ ซึ่ งจะ
ทาให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริ หารงาน
7.2.2 ข้ อมูลคณะกรรมการบริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ประกอบด้วย
ลาดับ
1.

รายชื่อกรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ตาแหน่ง

4.

กรรมการ และ ประธานกรรมการ
(เคยดารงตาแหน่งกรรมการ เมื่อ ปี 2539-12 ก.ค.2560,
ดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการ เมื่อ 26 มิ.ย.2560
ลาออกเมื่อ 12 ก.ค.2560 )
ดร.ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์ กรรมการ และ รองประธานกรรมการ
(เคยดารงตาแหน่งกรรมการ เมื่อ ปี 2553-12 มิ.ย.2560,
ลาออกเมื่อ 12 มิ.ย.2560 )
นางวนิดา สิ กขมาน
กรรมการ
(เคยดารงตาแหน่งกรรมการ เมื่อ ปี 2539-10 ก.ค.2560,
ลาออกเมื่อ 10 ก.ค.2560 )
นายสุพจน์ ปานน้อย
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

5.

นายชัชนนท์ โสภาจันทร์

2.

3.

นายวีระพล ไชยธีรัตต์

ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
(เคยดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อ 12 ธ.ค.
2558-12 ก.ค. 2560, ลาออกเมื่อ 12 ก.ค.2560 )

รับรองความถูกต้อง :

วันที่แต่งตั้ง
เป็ นกรรมการ
ครั้งแรก
ปี พ.ศ.2539

วันที่แต่งตั้ง
เป็ นกรรมการ
ครั้งล่าสุด
22 ก.ค.2563

ปี พ.ศ.2553

22 เม.ย.2562

ปี พ.ศ.2539

28 เม.ย.2564

ปี พ.ศ.2560

22 เม.ย.2562

ปี พ.ศ.2558

28 เม.ย.2564

155

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ลาดับ
6.

รายชื่อกรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
นายธีระวัฒน์ ภู่ไพบูลย์

ตาแหน่ง
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
(เคยดารงตาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อ 29
เม.ย.2556-10 ก.ค. 2560, ลาออกเมื่อ 10 ก.ค.2560 )

วันที่แต่งตั้ง
เป็ นกรรมการ
ครั้งแรก
ปี พ.ศ.2556

วันที่แต่งตั้ง
เป็ นกรรมการ
ครั้งล่าสุด
22 ก.ค.2563

หมายเหตุ : ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ได้แต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้
บุคคลลาดับที่ 3. นางวนิดา สิ กขมาน ดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ ง
บุคคลลาดับที่ 5. นายชัชนนท์ โสภาจันทร์ ดารงตาแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบต่อไปอีกวาระหนึ่ ง

คณะกรรมการบริ ษทั จะได้รับเอกสารประกอบการประชุมจากเลขานุการบริ ษทั ก่อนล่วงหน้าวันประชุมอย่างน้อย
7 วันทาการ (ยกเว้นกรณี พิเศษ)
7.2.3 ข้ อมูลเกีย่ วกับบทบาทหน้ าทีข่ องคณะกรรมการ
บริ ษทั ได้กาหนดบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั
(ตามเอกสารแนบ 5)
การปฐมนิเทศกรรมการ
สาหรับกรรมการที่เข้ารับตาแหน่งใหม่ในคณะกรรมการของบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ได้จดั
ให้มีการปฐมนิ เทศเพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจของบริ ษทั รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้างทุน ผูถ้ ือ
หุน้ ผลการดาเนินงาน ข้อมูลระบบต่าง ๆ ที่ใช้งานภายในบริ ษทั รวมทั้งกฎหมาย กฏเกณฑ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งส่ งมอบคู่มือสาหรับ
กรรมการ ซึ่งเป็ นข้อมูลที่เป็ นประโยชน์สาหรับการเป็ นกรรมการ ทั้งนี้ คู่มือกรรมการประกอบด้วย
คู่มือกรรมการ
1. พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด
2. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนบริ ษทั
4. หนังสื อรับรองบริ ษทั
5. วัตถุประสงค์ของบริ ษทั
6. ข้อบังคับบริ ษทั
7. ระเบียบบริ ษทั
8. คู่มือกรรมการบริ ษทั จดทะเบียน
ข้ อมูลสาหรับกรรมการ
1. Presentation แนะนาการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั โดยกรรมการผูจ้ ดั การ
2. รายชื่อคณะกรรมการ และผังโครงสร้างการจัดการ
3. หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สาหรับบริ ษทั จดทะเบียน
4. รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั จดทะเบียน
5. ข้อแนะนาการให้สารสนเทศสาหรับผูบ้ ริ หารจดทะเบียน
6. Company Profile บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
7. รายงานประจาปี
8. รายงานทางการเงิน
ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
 7.3 ข้ อมูลเกีย่ วกับคณะกรรมการชุดย่ อย

7.3.1 บริษัทประกอบด้ วยคณะกรรมการชุดย่ อยทั้งหมด 4 ชุด ได้ แก่
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริ หาร
3. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
4. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
โดยมีรายชื่อคณะกรรมการแต่ละชุด และขอบเขตอานาจหน้าที่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มีคณะกรรมการตรวจสอบจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
ตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษทั “CWT”
1. นายสุพจน์
ปานน้อย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
2. นายชัชนนท์
โสภาจันทร์
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
3. นายธีระวัฒน์
ภู่ไพบูลย์
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบที่ มีความรู ้แ ละประสบการณ์ ในการสอบทานความน่ าเชื่ อ ถื อของงบการเงิ น คื อ
นายสุพจน์ ปานน้อย โดยสาเร็ จการศึกษา 1. ระดับปริ ญญาตรี สาขาตรวจสอบบัญชี จาก มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุ งเทพ
2. ระดับปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ จาก มหาวิทยาลัยรามคาแหง 3. Mini MBE จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็ นผูท้ ี่มี
ความรู ้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินเป็ นอย่างดี
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
1. ถือหุน้ ไม่เกิน 1 % ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั * ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจา หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั * เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็ นบุคคลที่ มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ตหรื อโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั * ในลักษณะที่ อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั * เว้นแต่จะ
ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั * และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่ มีนัย ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของสานัก
งานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั * เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
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6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการ
เงิ น ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกิ นกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั * และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่ มีนัย ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผู ้
ให้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ ้นซึ่ ง
เป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่
เป็ นหุ ้นส่ วนที่มีนยั ในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา
หรื อถือหุ ้นเกิน 1%ของจานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิ จการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ น
การแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั
* รวมถึ ง บริ ษ ัท ใหญ่ บริ ษ ัท ย่อ ย บริ ษ ัท ร่ ว ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น รายใหญ่ หรื อ ผูม้ ี อ านาจควบคุ ม ของบริ ษ ัท ซึ่ งนิ ยามดังกล่ าวเท่ ากับ
ข้อกาหนดที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กาหนดไว้
- คณะกรรมการตรวจสอบ (นายธี ระวัฒ น์ ภู่ไพบู ลย์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ ป ระชุมคณะกรรมการบริ ษ ัทครั้งที่
2/2561 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 และ นายชัชนนท์ โสภาจันทร์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่
25/2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 และ นายสุ พจน์ ปานน้อย ได้รับการแต่งตั้งจากที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่
16/2560 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2560
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 มีกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่ง
ตามวาระ จานวน 2 ท่าน ดังนี้คือ 1. นางสาวณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์ 2. นายสุพจน์ ปานน้อย
อนึ่ ง บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นเสนอชื่ อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็ นกรรมการสาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจาปี 2565 ของบริ ษทั ล่วงหน้าทางเว็บไซด์ของบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 14 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ เพื่อ
เป็ นการส่ งเสริ มการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่ องการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียบกัน ปรากฎว่า ไม่มีผถู ้ ือ
หุน้ เสนอเรื่ องดังกล่าวล่วงหน้าแต่อย่างใด
ที่ประชุมคณะกรรมการจึ งมีมติเสนอที่ ประชุมผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อพิจารณาและอนุ มตั ิแต่งตั้งกรรมการที่ ครบวาระกลับเข้า
ดารงตาแหน่ งอีกวาระหนึ่ ง คือ นางสาวณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์ และ นายสุ พจน์ ปานน้อย เข้ารับเลื อกตั้งเป็ นกรรมการ
บริ ษทั โดยการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 จะมีข้ ึนในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565
ขอบเขตและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษ ัท ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (ตามเอกสารแนบ 5)
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2. คณะกรรมการบริหาร

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปัจจุบนั บริ ษทั มีคณะกรรมการบริ หารจานวน 6 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
ตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษทั “CWT”
นายวีระพล
ไชยธี รัตต์
ประธานกรรมการบริ หาร ประธานกรรมการบริ ษทั
ดร.ณัฏฐ์สิชา
ภาภัคธนานันท์
กรรมการบริ หาร
รองประธานกรรมการบริ ษทั
นางวนิดา
สิ กขมาน
กรรมการบริ หาร
กรรมการ
นายอนุพงศ์
สิ กขมาน
กรรมการบริ หาร
นางณฐวรรณ์
ไชยธี รัตต์
กรรมการบริ หาร
นายธนกร
ชัยวรโสภณ
กรรมการบริ หาร
หมายเหตุ : คณะกรรมการบริ หาร ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 23/2560

ขอบเขตและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริ หาร
บริ ษทั ได้กาหนดบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริ หาร
(ตามเอกสารแนบ 5)
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การ
1) ดาเนินการหรื อปฎิบตั ิงานให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั และ / หรื อ
คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั
2) มีอานาจออกคาสัง่ ระเบียน ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฎิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริ ษทั และเพื่อ
รักษาระเบียบวินยั การทางานภายในองค์กร
3) มีอานาจกระทาการและแสดงตนเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั
4) อนุมตั ิการแต่งตั้งที่ปรึ กษาด้านต่าง ๆ ที่จาเป็ นต่อการดาเนินงานของบริ ษทั
5) เป็ นผูร้ ั บ มอบอ านาจของบริ ษ ัท ในการบริ ห ารกิ จการของบริ ษ ัท ให้ เป็ นตามวัต ถุป ระสงค์ ข้อ บังคับ นโยบาย ระเบี ย บ
ข้อกาหนด คาสัง่ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และ/หรื อมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการบริ หาร ทุกประการ
ทั้งนี้ การมอบอานาจให้แก่กรรมการผูจ้ ดั การ ตลอดจนการมอบอานาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการผูจ้ ดั การเห็นควร จะ
ไม่รวมถึงอานาจและ/หรื อการมอบอานาจในการอนุมตั ิรายการใดที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริ ษทั และตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กาหนด) กับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ซึ่งการอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริ ษทั หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
การกาหนดอานาจอนุมตั ิวงเงิน
การกาหนดอานาจอนุมตั ิวงเงินสาหรับ การชาระ หรื อใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริ ษทั มีรายละเอียดดังนี้
วงเงินอนุมตั ิ
กรรมการผูจ้ ดั การ
80 ล้านบาท
คณะกรรมการบริ หาร
150 ล้านบาท
คณะกรรมการบริ ษทั
ไม่จากัดวงเงิน

ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ

รับรองความถูกต้อง :
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มีคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง จานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
ตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษทั “CWT”
1. นายธีระวัฒน์
ภู่ไพบูลย์
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
2. นายวีระพล
ไชยธี รัตต์ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ประธานกรรมการ
3. นางวนิดา
สิ กขมาน
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management Committee : RMC) ให้จัดตั้งขึ้ น เพื่ อให้มีขอบเขตหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ และนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่ อพิจารณาอนุมตั ิ กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนา
ระบบบริ หารความเสี่ ยงที่เป็ นระบบขึ้นภายในองค์กร ซึ่ งถือเป็ นเครื่ องมือสาคัญประการหนึ่ งของการบริ หารจัดการของกลุ่ม
บริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงจะให้การสนับสนุนและปฏิบตั ิการในนามของคณะกรรมการบริ ษ ัท ซึ่ งอาศัยหลักการ
พื้นฐานของการกากับดูแลกิ จการขององค์กรที่ ดี (Good Corporate Governance) โดยมีการเชื่ อมโยงกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และ
เป้ าหมายขององค์ ก ร และให้ มี ก รอบการบริ หารจัด การความเสี่ ย งองค์ ก รตามแนวทางสากล ( COSO Enterprise Risk
Management Framework : COSO ERM) รวมถึงส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กร และปลูกฝังให้
เป็ นส่ วนหนึ่ งของวัฒนธรรมของกลุ่มบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยขององค์กรสามารถเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่าการ
ดาเนิ น งานเชิ งกลยุท ธ์ของกลุ่มบริ ษ ัท ฯ มุ่งไปสู่ การบรรลุวตั ถุป ระสงค์และเป้ าหมายขององค์กรอย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผล
ขอบเขตและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการความเสี่ ยง
บริ ษทั ได้กาหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความเสี่ ยงไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการความ
เสี่ ยง (ตามเอกสารแนบ 5)
4. คณะกรรมการสรรหา และกาหนดค่ าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปั จจุบนั บริ ษทั มีคณะกรรมการสรรหา และ กาหนดค่าตอบแทน จานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
ตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษทั “CWT”
1. นายชัชนนท์ โสภาจันทร์
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
กาหนดค่าตอบแทน
2. ดร.ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์
กรรมการสรรหา และ กาหนดค่าตอบแทน รองประธานกรรมการ
3. นางสาววิศวาณี ไชยวัฒนสกุล
กรรมการสรรหา และ กาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC) จัด ตั้งขึ้ น เพื่ อ
ส่ งเสริ ม หลัก การก ากับ ดู แ ลกิ จการที่ ดี โดยรั บ ผิ ด ชอบในการก าหนดหลัก เกณฑ์ แ ละนโยบายในการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษ ัท และกรรมการชุ ดย่อย รวมทั้งสรรหา คัดเลื อก และเสนอบุ ค คลที่ เหมาะสมให้ดารงตาแหน่ ง
กรรมการบริ ษทั และกาหนดค่าตอบแทนสาหรับกรรมการบริ ษทั ตลอดจนปฏิ บัติงานด้านอื่ นๆ ตามที่ ได้รับมอบหมายและ
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี

ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ

รับรองความถูกต้อง :
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ขอบเขตและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั ได้กาหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (ตามเอกสารแนบ 5)
 7.4 ข้ อมูลเกีย่ วกับผู้บริหาร

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

7.4.1 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ตามนิยามที่สานักงาน กลต. กาหนดมีจานวน 7 ท่านดังนี้
นายวีระพล
ไชยธีรัตต์
กรรมการผูจ้ ดั การ และผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ / สายธุรกิจของเล่นสุนขั (รักษาการ)
นางวนิดา
สิ กขมาน
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
นายธนกร
ชัยวรโสภณ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ / สายธุรกิจหนัง
ดร.ณัฏฐ์สิชา
ภาภัคธนานันท์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ / สายบริ หาร /
ผูร้ ับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
นายอนุพงศ์
สิ กขมาน
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ / สานักกรรมการผูจ้ ดั การ
นางณฐวรรณ์
ไชยธีรัตต์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ / สานักกรรมการผูจ้ ดั การ
นางสาวสมฤทัย
ไพฑูรย์รังสฤษดิ์
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป บัญชี-การเงิน / ผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี ( 1 ม.ค.64 – 31 ก.ค.64)
นางสาวสุภาพร
ไชยแสง
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี / ผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี ( 1 ส.ค.64 – ปั จจุบนั )

การถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสู ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลา
ชื่อ
ตาแหน่ง
ดับ
1 นายวีระพล ไชยธีรัตต์
ประธานกรรมการ
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ดร.ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์
รองประธานกรรมการ
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
3 นางวนิดา
สิ กขมาน
กรรมการ
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
4 นายสุพจน์ ปานน้อย
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
5 นายธีระวัฒน์ ภู่ไพบูลย์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
6 นายชัชนนท์ โสภาจันทร์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
-

ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ

รับรองความถูกต้อง :

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

จานวนหุน้
31 ธ.ค. 2564
132,349,086
9,918
258,756
250,234
5,890
-
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ลา
ดับ
7
8

9

10

11

ชื่อ

ตาแหน่ง

นายอนุพงศ์ สิ กขมาน
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายธนกร ชัยวรโสภณ
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นางณฐวรรณ์ ไชยธีรัตต์
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
น.ส.สมฤทัย ไพฑูรย์รังสฤษฏ์
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
น.ส.สุภาพร ไชยแสง
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ/สานักกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ / สายธุรกิจหนัง
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ/สานักกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป บัญชี-การเงิน ( 1 ม.ค.64–31 ก.ค.64)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี ( 1 ส.ค.64 – ปัจจุบนั )
-

จานวนหุน้
31 ธ.ค. 2563
250,234
258,756
16,500
-

จานวนหุน้
31 ธ.ค. 2564
250,234
258,756
16,500
-

เลขานุการบริษัท
บริ ษ ัท ได้ จัด ให้ มี เลขานุ ก ารบริ ษ ัท ได้ แ ก่ นางสาววรรณา ฉั น ทกิ จ โชคไชย ได้รั บ แต่ ง ตั้ง ตามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 โดยคุณสมบัติของผูด้ ารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษทั (ปรากฏ
ในเอกสารแนบ 1)
โดยกาหนดหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ให้คาแนะนาและสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบปฏิบตั ิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อความ
เรี ยบร้อย มีประสิ ทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั และสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบตั ิที่ดี
2. ดูแลให้มีการดาเนินการตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีรวมทั้งติดตามให้นโยบายและข้อแนะนาของคณะกรรมการบริ ษทั
มีผลในการปฏิบตั ิโดยคานึงถึงสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ และการปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้
3. กากับดูแลให้บริ ษทั คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ ปฏิบตั ิตามข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบตั ิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่พระราช
บัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. ติดต่อสื่ อสารกับผูถ้ ือหุน้ และดูแลผูถ้ ือหุน้ อย่างเหมาะสม
5. ติดต่อสื่ อสารกับหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ

รับรองความถูกต้อง :

162

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
7.4.2 นโยบายการจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษทั มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารในระดับที่เหมาะสม โดยคานึงถึงผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั
และความสอดคล้องกับธุ รกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารแต่ละคน โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั จะอยูใ่ นรู ปของค่าตอบแทนกรรมการเป็ นรายปี ในอัตราที่เท่ากัน
ยกเว้นผูท้ ี่ดารงตาแหน่งประธานกรรมการของแต่ละคณะจะมีค่าตอบแทนที่สูงกว่า และมีค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกัน ครั้งละ
10,000 บาท/ครั้ง/คน (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่ วมประชุม)
7.4.3 ค่ าตอบแทนกรรมการบริษัททีไ่ ด้ รับจากการเป็ นกรรมการในบริษัทย่ อย
รายชื่ อคณะกรรมการ

รอบปี 2562

รอบปี 2563

รอบปี 2564

ค่าบาเหน็จ ค่าเบี้ยประชุม ค่าบาเหน็จ ค่าเบี้ยประชุม
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

องค์ ประกอบค่ าตอบแทน
1. นายวีระพล ไชยธีรัตต์
2. นางวนิดา
สิ กขมาน
3. ดร.ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์ 1,200,000
รวม
1,200,000

-

1,200,000
1,200,000

-

ค่าบาเหน็จ
(บาท)

ค่าเบี้ยประชุม
(บาท)

1,300,000
1,300,000

-

ค่ าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท และ บริษัทย่ อย
บริ ษทั ได้กาหนดค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารไว้อย่างเหมาะสมตามหน้าที่และความรับผิดชอบและงานที่ได้รับมอบหมายโดย
ผูบ้ ริ หารจะได้รับค่าตอบแทนในรู ปของเงินเดือนและโบนัส โดยสรุ ปได้ดงั นี้
รอบปี บัญชี
รอบปี บัญชี
รอบปี บัญชี
ผูบ้ ริ หารบริ ษทั
ผูบ้ ริ หาร
2562
2563
2564
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ตามเกณฑ์ กลต. บริ ษทั ย่อย
จานวนเงิน
จานวนเงิน
จานวนเงิน
(จานวนราย)
(จานวนราย)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
เงินเดือน
7
6
14.10
14.11
11.98
โบนัส
7
6
2.02
0.87
4.50
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
7
6
0.49
0.25
0.22
อื่น ๆ
2.98
4.71
2.40
7
6
19.59
19.94
19.10
รวม
ค่ าตอบแทนอื่นๆ
เงินกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
เมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม 2549 บริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ใน พ.ศ.2530 ตามระเบียบของกองทุน, พนักงานประจามีสิทธิ สมัครเข้าเป็ นสมาชิกของกองทุน โดยสมาชิกสามารถเลือกอัตรา
การนาส่งเงินสะสมกองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงานได้คือ เลือกนาส่งเงินสมทบร้อยละ 3 และบริ ษทั จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3
อัตราเดียว ซึ่งพนักงานจะได้ผลประโยชน์ดงั กล่าวเมื่อพ้นสภาพจากการเป็ นพนักงาน ต่อมาเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552 บริ ษทั ได้
ดาเนินการแจ้งบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนเปลี่ยนแปลงการนาส่งเงินสมทบเป็ นร้อยละ 2 และบริ ษทั จ่ายสมทบในอัตราร้อย
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ละ 2 ของค่าจ้างเช่นเดียวกัน และเมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม 2559 บริ ษทั ได้ดาเนิ นการแจ้งเปลี่ยนแปลงการนาส่ งเงินสมทบแบ่งเป็ น
ตาแหน่งพนักงานนาส่ งเงินสมทบร้อยละ 2 และบริ ษทั จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 2 สาหรับตาแหน่ งผูบ้ ริ หารนาส่ งเงินสมทบ
ร้อยละ 4 และบริ ษทั จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 4 และทั้งปี สมาชิกสามารถเลือกจานวนเงินสะสมมากกว่าอัตราที่กาหนดได้แต่ไม่
เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้างตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริ ษทั
โครงการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญต่ อผู้บริหารและพนักงาน (ESOP)
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2555 ได้อนุมตั ิให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ ้น
สามัญให้แก่ผบู ้ ริ หารบริ ษทั โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรร ดังนี้
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญจัดสรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน จานวน 16,420,878 หน่ วย มี
อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ต่อ 1 หุ ้นสามัญของบริ ษทั และมีราคาการใช้สิทธิ ซ้ือหุ ้น 1.00 บาท เริ่ มการใช้สิทธิครั้ง
แรกวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2556 และครั้งสุ ดท้ายในวันทาการสุ ดท้ายของบริ ษทั ก่อนวันที่ หมดอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
(วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2559) อายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
 7.5 ข้ อมูลเกีย่ วกับพนักงาน
จานวนพนักงานและผลตอบแทน
ณ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯ มีจานวนพนักงานประจารวมทั้งสิ้น โดยแบ่งตามสายงานหลักได้ดงั นี้
รอบปี บัญชี 2564
เงินสมทบ
จานวนพนักงาน
จานวนพนักงาน
เงินเดือน
โบนัส
กองทุนสารอง ที่เข้าร่ วมกองทุน
ชื่อบริ ษทั / บริ ษทั ย่อย
เลี้ยงชีพ
สารองเลี้ยงชีพ
ชาย
หญิง
รวม
(คน)
(คน)
(คน)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
คน ร้อยละ
บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป
ส่วนงานกลาง
12
28
40
23.08
2.51
0.42 35
87.50
สาขาของเล่นสุนขั
47
69
116
22.17
2.10
0.15 23
19.83
สาขาเฟอร์นิเจอร์หนัง
26
20
46
8.02
1.26
0.06 11
23.91
สาขาเบาะหนังและชิ้นส่วน
129
277
406
88.21
8.61
0.35 65
16.01
หนังสาหรับรถยนต์
สาขาฟอกหนัง
175
137
312
73.70
6.44
0.52 90
28.85
รวม

ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ณ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ย่อยมีจานวนพนักงานประจารวมทั้งสิ้นดังนี้
รอบปี บัญชี 2564
เงินสมทบ
จานวนพนักงาน
เงินเดือน
โบนัส
กองทุนสารอง ที่เข้าร่ วมกองทุน
ชื่อบริ ษทั / บริ ษทั ย่อย
เลี้ยงชีพ
สารองเลี้ยงชีพ
ชาย
หญิง
รวม
(คน) (คน)
(คน) (ล้านบาท) (ล้านบาท)
(ล้านบาท)
คน
ร้อยละ
บจก.พลาทรัพย์
บจก.ชัยวัฒนา แมนเนจเม้นท์
3
4
7
2.42
0.31
0.12
7
100
บจก.กรี น เพาเวอร์ 2
9
7
16
6.85
0.82
0.17
16
100
บจก.สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่
5
9
14
6.12
0.39
รวม
17
20
37
15.39
1.52
0.29
23
62
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานและผูบ้ ริ หารในรู ปแบบของเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือ
ค่าครองชีพ และผลประโยชน์อื่น เป็ นจานวนรวมทั้งสิ้น 298.29 ล้านบาท
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานและผูบ้ ริ หารในรู ปแบบของเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือ
ค่าครองชีพ และผลประโยชน์อื่น เป็ นจานวนรวมทั้งสิ้น 250.54 ล้านบาท
ในปี 2561 และ ปี 2562 บริ ษทั ย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกัน เป็ นจานวนรวมทั้งสิ้น 13.46
ล้านบาท และ 21.76 ล้านบาทตามลาดับ และ ณ 31 ธันวาคม 2563 ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน 19.91 ล้านบาท
จานวนพนักงาน

การเปลีย่ นแปลงจานวนพนักงานอย่ างมีนัยสาคัญในช่ วง 3 ปี ทีผ่ ่านมา
ในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีการเปลี่ยนแปลงจานวนพนักงานดังนี้
จานวนพนักงาน (คน)
ข้ อมูล ณ วันที่
บริษัทฯ
บริษัทย่ อย
31 ธันวาคม 2562
1,189
34
31 ธันวาคม 2563
1,019
35
31 ธันวาคม 2564
920
37

รวม
1,223
1,054
957

ค่ าตอบแทนอื่น ๆ
เมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม 2549 บริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชี พ
ใน พ.ศ.2530 ตามระเบียบของกองทุน, พนักงานประจามีสิทธิ สมัครเข้าเป็ นสมาชิกของกองทุน โดยสมาชิกสามารถเลือกอัตรา
การนาส่งเงินสะสมกองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงานได้คือ เลือกนาส่งเงินสมทบร้อยละ 3 และบริ ษทั จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3
อัตราเดียว ซึ่ งพนักงานจะได้ผลประโยชน์ดงั กล่าวเมื่อพ้นสภาพจากการเป็ นพนักงาน และเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552 บริ ษทั ได้
ดาเนินการแจ้งบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนเปลี่ยนแปลงการนาส่งเงินสมทบเป็ นร้อยละ 2 และบริ ษทั จ่ายสมทบในอัตราร้อย
ละ 2 ของค่าจ้างเช่นเดียวกัน สาหรับตาแหน่งฝ่ ายบริ หารนาส่ งเงินสมทบร้อยละ 4 และบริ ษทั จ่ายสบทบในอัตราร้อยละ 4 และ
ทั้งปี สมาชิกสามารถเลือกจานวนเงินสะสมมากกว่าอัตราที่กาหนดได้แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้างตามระเบียบได้กองทุนของ
บริ ษทั
 ในปี พ.ศ.2559-2561 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของพนักงานอย่างมีนยั สาคัญ และไม่มีขอ้ พิพาทด้านแรงงานที่สาคัญในระยะ 3
ปี ที่ผา่ นมา
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
 บริ ษทั มีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน โดยมีแผนการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ โดยจัดส่ งพนักงานไป
อบรมภายนอก และจัดอบรมภายในอย่างต่อเนื่ อง เช่น การนาหลักสู ตรการบริ หารงานด้วยระบบ TPS มาใช้เพื่อฝึ กความคิด
และทักษะในการทางานทางด้านโรงงานให้แก่พนักงาน
 7.6 ข้ อมูลสาคัญอื่น ๆ

7.6.1 รายชื่ อผู้ทไี่ ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติแต่งตั้งให้ น.ส.สมฤทัย ไพฑู รย์ รังสฤษฏ์ ดารงตาแหน่ งเป็ นผูท้ ี่ ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี แต่งตั้งเมื่อปี 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
และ น.ส.สุ ภาพร ไชยแสง ดารงตาแหน่ งเป็ นผูท้ ี่ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทา
บัญชี ตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2564 ถึงปั จจุบนั โดยคุณสมบัติของผูด้ ารงตาแหน่งผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงใน
การควบคุมดูแลการทาบัญชี ( ปรากฏในเอกสารแนบ 1)
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติแต่งตั้งให้ น.ส.วรรณา ฉันทกิจโชคไชย ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่
7 กุมภาพันธ์ 2555 โดยคุณสมบัติของผูด้ ารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษทั (ปรากฏในเอกสารแนบ 1)
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติ แต่งตั้งให้ บริ ษัท สานักงาน เอ.เอ็ม.ที. ออดิท กรุ๊ ป จากัด เป็ นหัวหน้างานตรวจสอบ
ภายใน และหัวหน้างานกากับดูแลการปฎิบตั ิงานของบริ ษทั โดยคุณสมบัติของผูด้ ารงตาแหน่งผูต้ รวจสอบภายใน และหัวหน้า
งานกากับดูแลการปฎิบตั ิงานของบริ ษทั (ปรากฏในเอกสารแนบ 3)
7.6.2 รายชื่ อหัวหน้ างานนักลงทุนสัมพันธ์
น.ส.วรรณา ฉันทกิจโชคไชย
อีเมล์ที่ imex@cwt.co.th
บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
เลขที่ 419-420 หมู่ 6 ถนนพุทธรักษา ตาบลแพรกษา อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 7037880-1 ต่อ 105
7.6.3 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตรวจสอบบัญชีประจาปี (Audit Fee)
สาหรับปี 2564 บริ ษทั ได้ว่าจ้างผูส้ อบบัญชี ได้แก่ นายสุ รชัย ดาเนิ นวงศ์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขทะเบี ยน 4721 แห่ ง
บริ ษทั อาร์ เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเซส จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในรอบปี 2564 โดยมีค่าธรรมเนียม
สอบบัญชีรวม 6,450,000 บาท (หกล้านสี่ แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
2. ค่าบริ การอื่น (non-audit fee)
คิดเป็ นจานวนเงิน 239,614 บาท (สองแสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อยสิ บสี่ บาทถ้วน)

ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ

รับรองความถูกต้อง :
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

8. รายงานผลการดาเนินงานสาคัญด้ านการกากับดูแลกิจการ
 8.1 สรุปผลการปฎิบัตหิ น้ าทีข่ องคณะกรรมการในรอบปี ทีผ่ ่านมา
8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฎิบัตหิ น้ าทีข่ องคณะกรรมการ
การพัฒนาของคณะกรรมการบริษัท
 การอบรม / สัมมนา
คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งให้ความสาคัญต่อการเข้าร่ วมอบรมสัมมนาหลักสู ตรที่ เกี่ ยวข้องกับการพัฒนา
ความรู ้ความสามารถในการปฎิ บตั ิหน้าที่ กรรมการอย่างสม่ าเสมอ (ดังรายละเอียดตามข้อมูลในประวัติของแต่ละท่าน) โดย
กรรมการ บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป ส่ วนใหญ่มีประวัติได้เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD) แล้ว โดยบริ ษ ัท ให้ก ารสนับ สนุ น และดาเนิ น การให้ กรรมการพิ จารณาเข้ารั บ การอบรมกับ สมาคมส่ งเสริ ม สถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย และสถาบันอื่น ๆ ในทุกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดปี รวมถึงการจัดให้คณะกรรมการได้ดูงาน
จากหน่วยงาน หรื อองค์กรอื่นตามความเหมาะสม ทาให้เกิดมุมมองความคิดที่เป็ นประโยชน์มาประยุกต์ใช้กบั ธุรกิจของบริ ษทั ฯ


กรรมการเข้ ารับการอบรม / สัมมนา ดังนี้
ปี

รายชื่ อกรรมการ

ปี 2548
ปี 2556

คุณวีระพล ไชยธีรัตต์

ปี 2554
ปี 2559

ดร.ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์

ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2549
ปี 2550
ปี 2558
ปี 2560

คุณวนิดา สิ กขมาน
คุณสุพจน์ ปานน้อย

ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ

หลักสู ตรอบรม / หัวข้ อสัมมนา
- หลักสูตรกรรมการDAPสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ปี 2548
- หลักสูตรกรรมการDCPสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ปี 2556
- หลักสูตรประธานกรรมการ RCP สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ปี 2556
- หลักสูตรกรรมการ DAPสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ปี 2554
- FSD - Financial Statements for Directors ปี 2559
- ACPG - Anti-Corruption : The Practical Gide ปี 2559
- การจัดหาเงินทุนสาหรับกิจการเพื่อการเติบโตอย่างยัง่ ยืนด้วยเครื่ องมือ
ตลาดทุน ปี 2559
- หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่ นที่ 8 ปี 2562
- หลักสูตร CFO Refresher Course รุ่ นที่ 1 ปี 2563
- หลักสูตร CFO Refresher Course รุ่ นที่ 2 ปี 2564
- หลักสูตรกรรมการ DAPสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ปี 2549
- Certified Public Accountant (CPA)สภาวิชาชีพบัญชีฯ ปี 2550
- หลักสูตรกรรมการDAPสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ปี 2558
- Certified Professional Internal Audit of Thailand (CPIAT)
สมาคมผูต้ รวจสอบภายในฯ ปี 2560
- หลักสูตรกรรมการตรวจสอบAACPสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ปี 2560
- หลักสูตรกรรมการตรวจสอบAACP สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ปี 2560

รับรองความถูกต้อง :
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
กรรมการเข้ ารับการอบรม / สัมมนา ดังนี้
ปี

รายชื่ อกรรมการ

หลักสู ตรอบรม / หัวข้ อสัมมนา

ปี 2559
ปี 2561

คุณชัชนนท์ โสภาจันทร์

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

ปี 2556

คุณธีระวัฒน์ ภู่ไพบูลย์

- หลักสูตรกรรมการDAPสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ปี 2556

ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ

รับรองความถูกต้อง :
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
8.1.2 การเข้ าร่ วมประชุมและการจ่ ายค่ าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล
การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
บริ ษทั ฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2564 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดการประชุมดังนี้
จานวนที่เข้ าร่ วมประชุม / จานวนการประชุ มทั้งหมด (ครั้ง)
ลา
ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่ อกรรมการ

นายวีระพล ไชยธี รัตต์
ดร.ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์
นางวนิดา สิ กขมาน
นายสุ พจน์ ปานน้อย
นายชัชนนท์ โสภาจันทร์
นายธี ระวัฒน์ ภู่ไพบูลย์
นายอนุพงศ์ สิ กขมาน
นายธนกร ชัยวรโสภณ
นางณฐวรรณ์ ไชยธี รัตต์
น.ส.วิศวาณี ไชยวัฒนสกุล
รวมจานวนครั้งทีจ่ ัดประชุ ม

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ ยง

คณะกรรมการบริหาร

วิสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี

สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี

2563
30/30

%
100

2564
20/20

%
100

2563
-

%
-

2564
-

%
-

2563
13/13

%
100

2564
10/10

%
100

2563
2/2

%
100

2564
2/2

%
100

2563
-

%
-

2564
-

%
-

2563
1/1

%
100

2564
1/1

%
100

2563
-

30/30

100

20/20

100

-

-

-

-

13/13

100

10/10

100

-

-

-

-

1/1

100

1/1

100

1/1

100

1/1

100

30/30

100

20/20

100

-

-

-

-

10/13

77

10/10

100

2/2

100

2/2

100

-

-

-

-

1/1

100

1/1

30/30

100

20/20

100

5/5

100

5/5

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1/1

100

30/30

100

20/20

100

5/5

100

5/5

100

-

-

-

-

-

-

-

-

1/1

100

1/1

100

1/1

30/30

100

20/20

100

5/5

100

5/5

100

-

-

-

-

2/2

100

2/2

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9/13

69

7/10

70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9/13

69

7/10

70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2/13

15

4/10

40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1/1

30

100

20

100

5

100

5

100

13

72

10

80

2

100

2

100

1

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

ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่ าตอบแทน

รับรองความถูกต้อง :
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% 2564
-

%
-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

1/1

100

-

-

-

-

100

1/1

100

-

-

-

-

1/1

100

1/1

100

-

-

-

-

-

1/1

100

1/1

100

-

-

-

-

-

1/1

100

1/1

100

-

-

-

-

-

-

1/1

100

1/1

100

-

-

-

-

100

1/1

100

1/1

100

1/1

100

-

-

-

-

100

1

100

1

100

1

100

-

-

-

-

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
ค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท ได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เมื่อวันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 โดยค่าตอบแทนกรรมการ สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2564
ประกอบด้วย บาเหน็จและเบี้ยประชุมและเงินโบนัส สรุ ปได้ดงั นี้
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด(มหาชน)
รายชื่ อคณะกรรมการ

รอบปี 2562

องค์ ประกอบค่ าตอบแทน

ค่าบาเหน็จ
(บาท)

รอบปี 2563

ค่าเบี้ยประชุม
(บาท)

ค่าบาเหน็จ
(บาท)

ค่าเบี้ยประชุม
(บาท)

รอบปี 2564
เงินโบนัส *
(บาท)

ค่าบาเหน็จ
(บาท)

ค่าเบี้ยประชุม
(บาท)

เงินโบนัส *
(บาท)

1. นายวีระพล

ไชยธีรัตต์

1,390,895.-

210,000.-

1,390,895.-

300,000.-

400,000.-

1,390,895.-

200,000.-

568,834.-

2. นางวนิดา

สิ กขมาน

292,820.-

200,000.-

292,820.-

300,000.-

320,000.-

292,820.-

200,000.-

455,067.-

3. ดร.ณัฏฐ์สิชา

ภาภัคธนานันท์

292,820.-

220,000.-

292,820.-

300,000.-

320,000.-

292,820.-

200,000.-

455,067.-

4. นายสุพจน์

ปานน้อย

366,025.-

220,000.-

366,025.-

300,000.-

320,000.-

366,025.-

200,000.-

455,067.-

5. นายธีระวัฒน์

ภู่ไพบูลย์

292,820.-

210,000.-

292,820.-

300,000.-

320,000.-

292,820.-

200,000.-

455,067.-

6. นายชัชนนท์

โสภาจันทร์

292,820.-

220,000.-

292,820.-

300,000.-

320,000.-

292,820.-

200,000.-

455,067.-

2,928,200.-

1,280,000.-

2,928,200.-

1,800,000.-

2,000,000.-

2,928,200.-

1,200,000.-

2,844,169.-

รวม

หมายเหตุ...* กาหนดเงินโบนัสคณะกรรมการประจาปี 2564 เป็ นค่าตอบแทนกรรมการที่เป็ นเงินโบนัสเพื่อให้สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการหรื อกาไรสุทธิของบริ ษทั ในอัตรา
ร้อยละ 0.20 ของยอดรายได้รวมประจาปี 2564 โดยให้คานวณจ่ายตามระยะเวลาการดารงตาแหน่งทั้งนี้ รวมเงินโบนัสคณะกรรมการเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท และประธานกรรมการ
จะได้รับค่าตอบแทนเป็ นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ในอัตราร้อยละ 25
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8.1.3 การกากับดูแลบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
กลไกการกากับดูแล
บริ ษทั “CWT” ได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลและกาหนดแนวทางการบริ หารจัดการให้มีความสอดคล้องและเป็ น
หนึ่งเดียวกัน เพื่อเป็ นเครื่ องมือกากับดูแลบริ ษทั ที่ บริ ษทั ได้เข้าไปถือหุน้ นาไปปฏิบตั ิและผลักดันให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน ผ่าน
ผูแ้ ทนบริ ษทั ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิหน้าที่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูป้ ฏิบตั ิงาน เพื่อให้บริ ษทั ในกลุ่ม เติบโตไปด้วยกัน
อย่างโปร่ งใสและยัง่ ยืนต่อไป
กรอบการบริ หารจัดการบริ ษทั ในกลุ่มจะประกอบไปด้วยหลักดังนี้
1. การกาหนดตาแหน่งงานหลักในการส่ งผูบ้ ริ หารและพนักงานไปปฏิบตั ิงาน โดยเป็ นไปตามข้อตกลงตามเงื่อนไข
ทางธุรกิจ
2. ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกาหนด และนโยบาย รวมถึงคาสัง่ ต่าง ๆ เป็ นหนึ่งในหลักการกากับดูแลเพื่อขับเคลื่อนให้เกิด
ความเชื่ อมโยงระหว่าง การกากับดูแลตามนโยบายของกลุ่มบริ ษทั และ การนานโยบายการกากับดูแลไปปฏิ บตั ิให้บรรลุผล
สาเร็ จ โดยข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกาหนด นโยบายรวมถึงคาสัง่ ต่าง ๆ เหล่านี้ เป็ นสิ่ งที่ผแู ้ ทนบริ ษทั ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิ
หน้าที่ กรรมการ ผูบ้ ริ หารสู งสุ ด ผูบ้ ริ หาร ผูป้ ฏิบตั ิงาน ในบริ ษทั ที่ บริ ษทั ฯ ถือหุ ้น นาไปปฏิ บตั ิและผลักดันให้เป็ นมาตรฐาน
เดียวกัน ตลอดทั้งกลุ่มบริ ษทั
3. การรายงานตามสายบังคับบัญชาและการบริ หารผลการปฏิบตั ิงาน โดยบริ ษทั ในกลุ่ม ต้องรายงานความคืบหน้าการ
ดาเนินการตามนโยบายต่าง ๆ ต่อฝ่ ายจัดการของบริ ษทั และ /หรื อ คณะกรรมการบริ ษทั
4. การกากับดูแลตามลาดับชั้น ดาเนินการผ่านการถ่ายทอดแนวทางการบริ หารจัดการแบบกลุ่มบริ ษทั จาก บมจ.
ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป สู่บริ ษทั ที่ บริ ษทั ถือหุน้ ทางตรง และมีอานาจในการกากับดูแล ผ่านผูบ้ ริ หาร บริ ษทั ที่ปฏิบตั ิงานเป็ น
ผูบ้ ริ หารสูงสุดของบริ ษทั ฯ ที่ บริ ษทั ถือหุน้
5. คณะกรรมการจัดการ ซึ่ งถือเป็ นส่ วนสาคัญในการขับเคลื่อนการบริ หารจัดการให้บรรลุผลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เนื่ องด้วยเป็ นคณะที่ สาหรั บการปรึ กษาหารื อ และกาหนดทิ ศทางการดาเนิ นงานร่ วมกันโดยกาหนดให้มีการรายงานผลการ
ดาเนิ นงานตามแนวทางการบริ หารจัดการของบริ ษทั ในกลุ่มต่อคณะกรรมการจัดการกลุ่มบริ ษทั อย่างสม่ าเสมอ เพื่อติดตาม
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลการดาเนินงาน
นโยบายการไปดารงตาแหน่งกรรมการที่อื่นของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในปี 2563 บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป มีบริ ษทั ในกลุ่มที่ไปลงทุน และถือหุน้ รวม 12 บริ ษทั ดังนี้ บริ ษทั จึงได้ให้
ความสาคัญและกาหนดรู ปแบบการบริ หารจัดการ เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นธุรกิจร่ วมกัน
โดยแต่งให้ให้กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษทั ในแต่ละกลุ่มธุรกิจ เพื่อกากับดูแลให้บริ ษทั
ดังกล่าวกาหนดนโยบายและดาเนิ นธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั เพื่อให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ผูม้ ี
ส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการเสนอบุคคลเพื่อไปเป็ นกรรมการในบริ ษทั อื่นมีดงั นี้
1. เพื่อกากับดูแลการบริ หารจัดการให้เป็ นไปตามนโยบายของบริ ษทั ในกลุ่ม และ ติดตาม ประเมินผลภาพรวมการ
ดาเนินธุรกิจ ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กับบริ ษทั และ มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน
2. เป็ นการสร้างการทางานร่ วมกันให้กบั ธุรกิจของบริ ษทั ในกลุ่ม เพื่อให้เกิดการประสานประโยชน์และการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กบั ทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อนาประสบการณ์ความสามารถไปช่วยเหลือธุรกิจ ให้เติบโตต่อไปอย่างเข้มแข็ง และเพื่อเป็ นการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี
4. ถือเป็ นหน้าที่หนึ่งในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ
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ที่ผา่ นมามีบริ ษทั ได้เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการในบริ ษทั หรื อบริ ษทั ร่ วม มีหน้าที่ดาเนินการเพื่อ
ประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ร่ วมนั้น ๆ และบริ ษทั ได้กาหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้นต้องได้รับอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ก่อนที่จะไปลงมติ หรื อใช้สิทธิออกเสี ยงในเรื่ องสาคัญในระดับเดียวกันกับที่ตอ้ งได้รับอนุมตั ิ
ในกรณี เป็ นบริ ษทั ย่อย บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริ ษทั นั้นต้องดูแลให้บริ ษทั ย่อยมีขอ้ บังคับในเรื่ องการทารายการ
เกี่ยวโยง การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ หรื อ การทารายการสาคัญอื่นใดของบริ ษทั ดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลและการทารายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริ ษทั รวมถึงต้องกากับ
ดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีของบริ ษทั ย่อยให้บริ ษทั สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทางบการเงินรวม
ได้ทนั กาหนดด้วย
นอกจากนี้ บริ ษ ัท ได้พิ จารณาส่ งกรรมการเข้าเป็ นกรรมการในบริ ษ ัท ย่อย โดยมี รายละเอี ยดตามเอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ,ผูบ้ ริ หาร ของบริ ษทั ที่ดารงตาแหน่งในบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั โดยส่งกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารเข้าไป
เป็ นตัวแทนในบริ ษทั ย่อยและควบคุมบริ ษทั ย่อยทางด้านการเงินและบัญชี โดยฝ่ ายบัญชี การเงินของบริ ษทั และควบคุมการ
จัดซื้อด้วยงบดาเนินงานและงบลงทุน ซึ่ งต้องผ่านคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั นอกจากนี้หากบริ ษทั ย่อยมีการดาเนินธุรกิจ
ที่กระทบต่อบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ บริ ษทั ย่อยต้องขออนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ก่อน
8.1.4 การติดตามให้ มกี ารปฎิบตั ติ ามนโยบายและแนวปฎิบัตใิ นการกากับดูแลกิจการ
บริ ษ ัท ได้มี การก าหนดข้อ พึ งปฎิ บัติ เกี่ ยวกับ แนวปฎิ บัติในการก ากับ ดู แลกิ จการ และถื อเป็ นหน้าที่ พ้ื น ฐานของ
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับที่จะต้องรับทราบ ทาความเข้าใจ และปฏิบตั ิหน้าที่ตาม ”นโยบายและแนวปฎิบตั ิใน
การกากับดูแลกิจการ” ที่ กาหนดไว้อย่างเคร่ งครัด มิใช่การปฎิบตั ิตามสมัครใจ และไม่สามารถอ้างอิงว่าไม่ทราบแนวปฎิบตั ิที่
กาหนดขึ้น
โดยผูบ้ ริ หารทุ กระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็ นเรื่ องสาคัญที่ จะดาเนิ นการให้พนักงานภายใต้สายบังคับ
บัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฎิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ไม่พึ งปรารถนาที่ จะกระทาการใด ๆ ที่ ผิดกฎหมายขัดกับ หลักจริ ยธรรมที่ ดี หากมี การกระทาที่ ผิด
นโยบายจริ ยธรรมธุ รกิ จและข้อพึงปฎิ บัติในการทางานที่ กาหนดไว้ จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่ งครัด และหากเป็ นการ
กระทาที่เชื่อได้วา่ ผิดกฎหมายของภาครัฐ บริ ษทั ฯจะส่งเรื่ องให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐดาเนินการต่อไปโดยไม่ชกั ช้า
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และผูบ้ ริ หาร กาหนดให้มีการทบทวน “นโยบายจริ ยธรรมธุรกิจและ
ข้อพึงปฎิบตั ิในการทางาน” เป็ นประจาทุกปี
บริ ษทั ฯ ได้ส่งเสริ มสนับสนุนให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานปฎิบตั ิตามนโยบายจริ ยธรรมธุรกิจและข้อพึง
ปฎิบตั ิในการทางานดังนี้
- การพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนตาแหน่ง หรื อโยกย้าย พนักงาน ให้ใช้พฤติกรรมทางจริ ยธรรมของพนักงานนั้นพิจารณา
ควบคู่กบั ความรู ้ความสามารถ
- จัดให้มีการอบรม ให้ความรู ้ ปลูกฝังจิตสานึกที่ดีให้กบั พนักงานอย่างสม่าเสมอ
- เปิ ดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็นเพื่อส่งเสริ มจริ ยธรรม
- มีมาตรการให้รางวัลหรื อลงโทษ อย่างเป็ นธรรม
- คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และผูบ้ ริ หาร ต้องทาตัวเป็ นแบบอย่างที่ดี

ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
การติดตามเพื่อให้ เกิดการปฎิบัตติ ามการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ดังนี้
 การใช้ ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
สรุ ปผลการติดตาม
ตามที่บริ ษทั มีนโยบายห้ามผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยนาข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว รวมถึงการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
ในปี ที่ผ่านมา ปรากฏว่าไม่มีผบู ้ ริ หารท่านใด นาข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ และไม่มีการซื้ อขายหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
 การต่ อต้ านทุจริตคอร์ รัปชั่น
สรุ ปผลการติดตาม
ตามที่บริ ษทั มีนโยบายและแนวทางการปฎิบตั ิการต่อต้านทุจริ ตและคอรัปชัน่ และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษทั
ในปี ที่ ผ่านมา กรรมการ, ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ได้ปฎิ บัติตามนโยบายอย่างเคร่ งครัด และไม่ปรากฏว่าผูบ้ ริ หาร,
กรรมการ หรื อพนักงานกระทาการทุจริ ต และสร้างความเสี ยหายให้แก่องค์กรแต่อย่างใด
 8.2 รายงานผลการปฏิบัตหิ น้ าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี ทีผ่ ่านมา
8.2.1 จานวนครั้งการประชุม และการเข้ าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มีคณะกรรมการตรวจสอบจานวน 3 ท่าน ได้เข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้งจากการ
ประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง
 8.3 สรุปผลการปฎิบัตหิ น้ าทีข่ องคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ
8.3.1 จานวนครั้งการประชุมและการเข้ าประชุมของคณะกรรมการชุดย่ อย
บริ ษ ัท ฯ มี ก ารจัด ประชุ ม คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุ ด ย่อ ยในปี 2564 สิ้ น สุ ด 31 ธัน วาคม 2564 ตาม
รายละเอียดข้อ 8.1.2 การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
8.3.2 ผลการปฎิบตั หิ น้ าทีข่ องคณะกรรมการชุดย่อยและชุดอื่นๆ อีก 3 คณะคือ คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ผลการปฎิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยและชุดอื่น ๆ
ปี ที่ผา่ นมาคณะกรรมการชุดย่อยได้ปฎิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ตามขอบแขตและ
หน้าที่ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรและจรรยาบรรณของบริ ษทั อย่างเคร่ งครัด

ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
 9.1 การควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ครั้งที่ 6/2559 ได้แต่งตั้งให้ บริ ษทั ที.เค.แอค
เคาน์ ติ้ ง โซลู ชั่น จากัด ปฎิ บัติ ห น้าที่ ผูต้ รวจสอบภายในของบริ ษ ัท ตั้งแต่ เดื อ นมกราคม 2560 เป็ นต้น ไปจนกว่าจะมี ก าร
เปลี่ ยนแปลง ทั้งนี้ บริ ษ ัท ที .เค.แอคเคาน์ติ้ง โซลูชั่น จากัด ได้มอบหมายให้ นางทัศนี ย ์ สอนเพ็ชร ตาแหน่ งผูจ้ ัดการฝ่ าย
ตรวจสอบภายใน บริ ษทั ที.เค.แอคเคาน์ติ้ง โซลูชนั่ จากัด เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในการปฎิ บตั ิหน้าที่ ผตู ้ รวจสอบภายในของ
บริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ บริ ษทั ที.เค.แอคเคาน์ติ้ง โซลูชนั่ จากัด และนางทัศนีย ์ สอนเพ็ชร
แล้วเห็ น ว่า มี ความเหมาะสมเพียงพอกับ การปฎิ บัติ ห น้าที่ ดังกล่าว เนื่ องจากมี ความเป็ นอิ ส ระ และมี ป ระสบการณ์ ในการ
ปฎิบตั ิงานด้านการตรวจสอบภายใน มาเป็ นระยะ 15 ปี และเคยเข้ารับการอบรมในหลักสู ตรที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบตั ิงานด้าน
ตรวจสอบ ตามที่กล่าวในเอกสารแนบที่ 3
ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมตั ิ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผูด้ ารงตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั
จะต้องผ่านการอนุ มตั ิ หรื อได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติของผูด้ ารงตาแหน่ งหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกัน ประเมิ นระบบการควบคุ มภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ ายบริ หาร
เกี่ยวกับการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอ และเหมาะสมสาหรับการดาเนิ นงานในปี 2564 แล้ว
สรุ ปได้วา่ จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริ หารความ
เสี่ ยง การควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล และระบบการติดตาม
คณะกรรมการบริ ษ ัท เห็ น ว่า บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ย มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในและการติ ด ตามควบคุ ม ดู แ ลการ
ดาเนินงานเพียงพอและเหมาะสมแล้วที่จะช่วยลดความเสี่ ยงในการทาธุรกิจ สามารถป้ องกันทรัพย์สินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
จากการสู ญหาย หรื อนาไปใช้โดยบุคคลที่ไม่มีอานาจหน้าที่ และช่วยให้รายงานทางการเงินของบริ ษทั มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้ให้ความสาคัญแก่ระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริ หารและระดับปฏิ บตั ิงาน โดยมีฝ่ายตรวจสอบ
ภายในซึ่ งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นกลไกหลักในการสร้างเสริ มระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบ
ภายใน รวมทั้งติดตามให้มีการปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องที่พบจากการตรวจสอบเพื่อลดความเสี่ ยงในการดาเนิ นธุรกิ จ และ
กลไกหลักที่ สาคัญอีกประการหนึ่ งคือบริ ษทั ได้จดั ให้มีการกาหนดภาระหน้าที่ ของฝ่ ายปฏิ บัติการและของผูบ้ ริ หารไว้อย่าง
ชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าที่ของผูป้ ฏิบตั ิงานและผูต้ ิดตามประเมินผลออกจากกันเพื่อให้มีการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกัน
อย่างเพียงพอ
 9.2 รายการระหว่ างกัน
บริ ษทั มีการทารายการกับบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งต่างๆ ซึ่ งรายการระหว่างกันที่ เกิ ดขึ้นนั้นเป็ นการทารายการกับ
บริ ษทั ที่ เกี่ยวข้องกันโดยมีผบู ้ ริ หารร่ วมกัน และรายการดังกล่าวได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบโดย
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั รวมทั้งหนังสื อแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสามารถสรุ ปลักษณะความสัมพันธ์และ
รายละเอียดของรายการระหว่างกันดังนี้
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ชื่อบริ ษทั /
บุคคลที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

บริ ษทั พลาทรัพย์
จากัด
(บริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั )

บริ ษทั ถือหุน้ ใน
สัดส่วนร้อยละ
100และแต่งตั้ง
กรรมการเข้าร่ วม
บริ หารด้วย

บริ ษทั ชัยวัฒนา
กรี น จากัด

บริ ษทั ถือหุน้ ใน
สัดส่วนร้อยละ
100 และแต่งตั้ง
กรรมการเข้าร่ วม
บริ หารด้วย

ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ

สรุ ปรายการ
บริ ษทั จ่ายค่าเช่าและ
ค่าบริ การให้บริ ษทั ย่อย
- ค่าเช่า
- รายได้จากการบริ การ
- เงินมัดจาค่าเช่า
- ค่าน้ าค่าไฟ
บริ ษทั ให้เงินกูก้ บั บริ ษทั ย่อย
- เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
- ดอกเบี้ยรับ
บริ ษทั ค้ าประกันเงินกูใ้ ห้กบั
บริ ษทั ย่อย
- ยอดคงค้างของเงินกู้ ณ วัน
สิ้นงวด
บริ ษทั ให้เงินกูก้ บั บริ ษทั ย่อย
- ยอดเงินให้กยู้ มื ระยะยาว
และดอกเบี้ยค้างรับ
- ดอกเบี้ยรับ

รับรองความถูกต้อง :

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
ปี 2562

ปี 2563

เงื่อนไขความสมเหตุสมผลและความจาเป็ น

ปี 2564

0.48
1.80
0.10
1.96

0.48
1.80
1.80

0.48
0.30
2.07

28.10
2.04

22.34
1.59

0.76

28.10

22.34

-

568.18

653.13

611.29

37.90

36.38

36.85

- บริ ษทั ได้ทาสัญญาเช่าอาคารโรงงานและเครื่ องจักรจากบริ ษทั ย่อยเพื่อใช้ในการผลิต
และเก็บสิ นค้า ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 0.04 ล้านบาท ซึ่ งอัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็ นไปตาม
สัญญาและราคาตลาดทัว่ ไป
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็ นการใช้อาคารโรงงานและเครื่ องจักรเพื่อใช้
ในการดาเนิ นการปกติของบริ ษทั และมีความเหมาะสมเนื่ องจากเป็ นไปตามธุรกิจการค้า
ปกติ โดยราคาและเงื่อนไขสัญญาเป็ นราคาตลาดทัว่ ไป
- บริ ษทั ให้กยู้ มื แก่บริ ษทั พลาทรัพย์ จากัด จานวน 28.10 ล้านบาท เป็ นเงินให้กยู้ มื โดยไม่
มีหลักประกัน คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่าการให้ เงิ น กู้ดัง กล่ าวเพื่ อ ความจ าเป็ นในการ
ประกอบธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้บริ ษทั ย่อยสามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวแล้ว
- บริ ษทั ให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จากัด จานวนเงิน 523.00 ล้านบาท เป็ นเงินให้
กูย้ มื ที่ไม่มีหลักประกัน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
เนื่ องจากบริ ษทั ดังกล่าวเป็ นบริ ษทั ย่อยและเป็ นการกูย้ ืมเพื่อความจาเป็ นในการประกอบ
ธุรกิจ โดยอัตราดอกเบี้ยเป็ นไปตามอัตราดอกเบี้ยปกติในตลาด
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ชื่อบริ ษทั /
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั ชัยวัฒนา
กรี น แมนเนจ
เม้นท์ จากัด

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

สรุ ปรายการ

บริ ษ ัท ถื อ หุ ้ น ใน บริ ษทั จ่ายค่าบริ หารกิจการ
สั ด ส่ วนร้ อ ยละ ให้แก่บริ ษทั ย่อยทางอ้อม
100 และแต่ ง ตั้ ง - ค่าบริ หารจัดการ
กรรมการเข้าร่ วม
บริ หาร

ปี 2562

ปี 2563

ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ

รับรองความถูกต้อง :

เงื่อนไขความสมเหตุสมผลและความจาเป็ น

ปี 2564

4.71

6.00

6.60

0.58

0.58

0.36

1.05

1.05

1.05

บริ ษทั บลูโซลาร์ ก รรม ก ารข อ ง
เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด บ ริ ษั ท ย่ อ ย ใ น
บริ ษทั บลูโซลาร์
ฟาร์ม 3 จากัด ถือ
หุน้ ในบริ ษทั

บริ ษทั บลูโซลาร์
จากัด

บริ ษทั ย่อยทางอ้อมคือ
บริ ษทั บลูโซลาร์ ฟาร์ม 3
ได้ทาสัญญาจ่ายค่าความ
ช่วยเหลือด้านเทคนิคในการ
ผลิต
- ค่าความช่วยเหลือด้าน
เทคนิค
- ลูกหนี้อื่น -เงินทดรองจ่าย
ก รรม ก ารข อ ง บริ ษทั ย่อยทางอ้อมคือ
บ ริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษทั บลูโซลาร์ ฟาร์ม 3
ทางอ้ อ มถื อ หุ ้ น จากัด ซื้อเงินลงทุนเพิ่มจาก
บริ ษทั บลูโซลาร์ จากัด
ร่ วม
- ซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)

- บริ ษทั ว่าจ้างบริ ษทั ย่อยดาเนินการปรับปรุ งประสิทธิ ภาพการผลิตรวมถึงบริ หารจัดการ
เรื่ องระบบการควบคุมคุณภาพ ซึ่ งค่าบริ หารจัดการดังกล่าวเป็ นไปตามราคาตลาดทัว่ ไป
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากการเพิ่มประสิ ทธิภาพการใช้เครื่ องจักรเพื่อเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ท าให้เกิ ดการประหยัดต้น ทุ น การผลิ ต โดยราคาและเงื่ อ นไข
เป็ นไปตามราคาตลาดทัว่ ไป
- บริ ษทั ย่อยทางอ้อมได้วา่ จ้างบริ ษทั บลูโซลาร์ เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด เพื่อความช่วยเหลือ
ด้านเทคนิคของเครื่ องจักรเพื่อใช้ในการผลิต ซึ่งค่าความช่วยเหลือดังกล่าวเป็ นราคาที่ตก
ลงร่ วมกันและเป็ นไปตามราคาตลาดทัว่ ไป
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่ าวมี ความเหมาะสม เนื่ อ งจากความช่ วยเหลื อ ด้านเทคนิ คดังกล่าวท าให้
บริ ษทั ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตามสัญญาการดาเนินงาน

- เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 บริ ษทั ย่อยคือ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จากัด ได้เข้าลงทุน
เพิ่มเติมในหุน้ บริ ษทั บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จากัด โดยซื้อหุน้ จากผูถ้ ือหุน้ เดิมในสัดส่วนร้อย
ละ 11 ของทุนที่ชาระแล้วของบริ ษทั บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จากัด คิดเป็ นจานวนหุน้ 132,000
หุน้ หุน้ ละ 100 บาท รวมเป็ นเงิน 13.20 ล้านบาท
-

13.20

-
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ชื่อบริ ษทั /
บุคคลที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

บริ ษทั ถือหุน้ ใน
บริ ษทั สกุลฎ์ซี
อินโนเวชัน่ จากัด สัดส่วนร้อยละ
50.01และแต่งตั้ง
กรรมการเข้าร่ วม
บริ หารด้วย

บริ ษทั โชคนาชัย
ออโต้ เพรสซิ่ง
จากัด

กรรมการของ
บริ ษทั ย่อย
ถือหุน้ และเป็ น
กรรมการใน
บริ ษทั โชคนา
ออโต้ เพรสซิ่ง
จากัด

ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ

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

บริ ษทั โชคนาชัย ออโต้
เพรสซิ่ง จากัด มีรายการ
ระหว่างกันกับบริ ษทั สกุลฎ์
ซี อินโนเวชัน่ จากัด ดังนี้
- ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
- ต้นทุนทางการเงิน
- เจ้าหนี้อื่น

รับรองความถูกต้อง :

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

50.05

7.80

9.85

179.33

83.07

89.04

12.22

9.08

6.77

0.01
0.14

0.29
0.07

เงื่อนไขความสมเหตุสมผลและความจาเป็ น

0.06
0.02
0.01

- บริ ษทั ให้เงินกูย้ มื แก่บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จากัด เป็ นเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นและ
ระยะยาว คิดดอกเบี้ยร้อยละ 9 ต่อปี โดยมีกาหนดชาระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยและ
ได้วางหลักประกันเป็ นแม่พิมพ์ผลิตรถยนต์ และหุน้ สามัญของบริ ษทั สกุลฎ์ซี อิน
โนเวชัน่ จากัด และคุณนาชัย สกุลฎ์โชคนาชัย ผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูค้ ้ าประกันวงเงิน
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
เนื่ องจากบริ ษทั ดังกล่าวเป็ นบริ ษทั ย่อยและเป็ นการกูย้ ืมเพื่อความจาเป็ นในการประกอบ
ธุรกิจ โดยอัตราดอกเบี้ยเป็ นไปตามอัตราดอกเบี้ยปกติในตลาด
- บริ ษทั โชคนาชัย ออโต้ เพรสซิ่ง จากัด เป็ นผูใ้ ห้บริ การด้านขนส่งและให้กยู้ มื เงินแก่
บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จากัด โดยคิดราคาตลาดทัว่ ไป ซึ่งบริ ษทั ดังกล่าวมีกรรมการ
จากบริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุน้ และเป็ นกรรมการของบริ ษทั ด้วย
นอกจากนี้ บริ ษทั โชคนาชัย ออโต้ เพรสซิ่ง จากัด ให้ บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จากัด
กูย้ มื เงินจานวน 1.50 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 8.12 ต่อปี จ่ายคืนเงินต้นเมื่อทวงถาม
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
มีความเหมาะสม และเป็ นการกูย้ ืมเงินเพื่อความจาเป็ นในการหมุนเวียนบัญชีของธุ รกิ จ
โดยอัตราดอกเบี้ยเป็ นไปตามอัตราดอกเบี้ยปกติในตลาด
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ชื่อบริ ษทั /
บุคคลที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

บริ ษทั โชคนาชัย
ไฮ-เทค เพรสซิ่ง
จากัด

กรรมการของ
บริ ษทั ย่อยคือ
คุณนาชัย สกุลฎ์
โชคนาชัย และ
คุณรุ จิภา สกุลฎ์
โชคนาชัย ถือหุน้
และเป็ น
กรรมการใน
บริ ษทั โชคนา
ชัยไฮ-เทค เพรส
ซิ่ง จากัด

ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ

สรุ ปรายการ
บริ ษทั โชคนาชัย ไฮ-เทค
เพรสซิ่ง จากัด มีรายการ
ระหว่างกันกับบริ ษทั สกุลฎ์
ซี อินโนเวชัน่ จากัด ดังนี้
- ซื้อสิ นทรัพย์ (แม่พิมพ์)
- ซื้อสิ นค้า
- ค่าเช่า
- ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
- ต้นทุนทางการเงิน
- ดอกเบี้ยรับ
- รายได้อื่น
- ลูกหนี้อื่น
- ลูกหนี้อื่น-เงินจ่ายล่วงหน้า
ค่าสิ นค้า สุทธิ
- เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นและ
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
- เจ้าหนี้อื่น

รับรองความถูกต้อง :

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
ปี 2562

ปี 2563

เงื่อนไขความสมเหตุสมผลและความจาเป็ น

ปี 2564

144.95
93.99
0.77
0.89
0.01
1.19
0.03
4.98
30.59

102.14
25.83
0.29
0.92
0.73
0.43
6.52
28.66

17.47
0.48
0.13
1.02
30.99

15.00

-

7.35

36.93

35.98

33.92

- บริ ษทั โชคนาชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จากัด เป็ นผูร้ ับจ้างผลิตเรื อและรถโดยสารขนาดเล็ก
ให้แก่ บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จากัด โดยคิดราคาซื้อ-ขาย ในราคาตลาดทัว่ ไป ซึ่ง
บริ ษทั ดังกล่าวมีกรรมการจากบริ ษทั 2 ท่าน เป็ นผูถ้ ือหุน้ และเป็ นกรรมการของบริ ษทั ด้วย
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
มี ค วามเหมาะสม และเป็ นไปตามธุ ร กิ จ การค้าปกติ โดยราคาซื้ อ ขายเป็ นราคาตลาด
เทียบเคียงกับราคาขายของรายอื่นทัว่ ไปได้ และเงื่อนไขทางการค้าไม่แตกต่างกัน
- บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จากัด ได้ให้เงินยืมแก่บริ ษทั โชคนาชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง
จากัด จานวน 15 ล้านบาท โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 9.0 ต่อปี และได้รับชาระคืน
เรี ยบร้อยแล้วเมื่อปี 2563
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
มี ค วามเหมาะสม และเป็ นการกู้ยืม เพื่ อ ความจ าเป็ นในการประกอบธุ รกิ จ โดยอัต รา
ดอกเบี้ยเป็ นไปตามอัตราดอกเบี้ยปกติในตลาด
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ชื่อบริ ษทั /
บุคคลที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

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

นายวีระพล
ไชยธีรัตต์

สรุ ปรายการ
บริ ษทั เดวิกา เอ็นเตอร์ไพรส์
จากัด มีรายการระหว่างกัน
กับบริ ษทั สกุลฎ์ซี อิน
โนเวชัน่ จากัด กับบริ ษทั
ดังนี้
- ค่าบริ หารจัดการกับบริ ษทั
- ค่าบริ หารจัดการกับบริ ษทั
สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จากัด

- เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
ผูบ้ ริ หารและ
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ

รับรองความถูกต้อง :

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
ปี 2562

ปี 2563

เงื่อนไขความสมเหตุสมผลและความจาเป็ น

ปี 2564

1.40
2.40

1.20
2.40

-

-

2.12

4.49

- บริ ษทั เดวิกา เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด เป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญและมี ประสบการณ์ ทางด้านการ
บริ หารจัดการเกี่ ยวกับระบบการบัญชี และการเงิน บริ ษทั ฯ จึ งว่าจ้าง บริ ษทั เดวิกา เอ็น
เตอร์ไพรส์ จากัด ให้เป็ นผูจ้ ดั หาสิ นเชื่อทางธุรกิจแก่บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จากัด
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
มีความเหมาะสมและเกิ ดขึ้นตามราคาตลาด นอกจากนี้ ขอ้ กาหนดและเงื่ อนไขต่าง ๆที่
เกี่ยวข้องมีความเหมาะสมและปฎิบตั ิกนั อยูโ่ ดยทัว่ ไป
ทั้งนี้สิ้นสุ ดการเป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 เนื่องจากผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันได้ลาออกจากบริ ษทั ย่อยแล้ว

- กรรมการให้เงินยืมแก่บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จากัด เป็ นเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นมีท้ งั
คิดดอกเบี้ยร้อยละ 8.0 ต่อปี และไม่คิดดอกเบี้ย โดยมีกาหนดชาระคืนเงินต้นพร้อม
ดอกเบี้ย
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
มีความเหมาะสมและเป็ นไปตามธุ รกรรมตามปกติ ในสถานการณ์ COVID 19 และคิ ด
อัตราดอกเบี้ยเป็ นไปตามดอกเบี้ยปกติในตลาด
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ชื่อบริ ษทั /
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั โนโซมิ
เอ็นเตอร์ไพร์ส
(ประเทศไทย)
จากัด

ลักษณะ
ความสัมพันธ์
กรรมการของ
บริ ษทั คือ นาย
วีระพล ไชยธี
รัตต์ เข้าถือหุน้
และเป็ น
กรรมการใน
บริ ษทั โนโซมิ
เอ็นเตอร์ไพร์ส
(ประเทศไทย)
จากัด โดยถือหุน้
ร้อยละ 20

ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ

สรุ ปรายการ
บริ ษทั โนโซมิ เอ็นเตอร์
ไพร์ส (ประเทศไทย) จากัด
ซื้อสิ นค้าจากบริ ษทั
- รายได้จากการขาย
- ลูกหนี้คงค้าง ณ วันสิ้นงวด
- รายได้ค่าเช่าเครื่ องจักร
- ค่านายหน้า
- รายได้จากการให้บริ การ
- รายได้อื่น

รับรองความถูกต้อง :

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
ปี 2562

ปี 2563

เงื่อนไขความสมเหตุสมผลและความจาเป็ น

ปี 2564




72.55
10.09
0.24
14.70
1.47
0.14

43.34
9.18
0.08
12.25
-

54.28
9.49
11.08
0.35

- บริ ษ ัทขายหนังและชิ้ น ส่ วนหนังเบาะรถยนต์ให้กับ บริ ษทั โนโซมิ เอ็น เตอร์ ไพร์ ส
(ประเทศไทย) จากัด ในราคาตลาดทัว่ ไป ซึ่งบริ ษทั ดังกล่าว กรรมการบริ ษทั จานวน
1 ท่านเป็ นผูถ้ ือหุน้ และกรรมการของบริ ษทั ด้วย
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
มี ค วามเหมาะสมและเป็ นไปตามธุ ร กิ จ การค้าปกติ โดยราคาซื้ อ ขายเป็ นราคาตลาด
สามารถเทียบเคียงกับราคาขายกับรายอื่นทัว่ ไปได้ และมีเงื่อนไขทางการค้าไม่แตกต่างกัน
- บริ ษ ัท จ่ ายค่ า นายหน้าให้ แ ก่ บ ริ ษ ัท โนโซมิ เอ็น เตอร์ ไ พร์ ส (ประเทศไทย) จ ากัด
เนื่ องจากเป็ นผูช้ ้ ีช่องทางการจาหน่ายหนังสาหรับรถยนต์ให้แก่บริ ษทั และอัตราการจ่าย
ค่านายหน้าเป็ นไปตามสัญญาที่ตกลงกันซึ่งเป็ นไปตามธุรกิจการค้าปกติทวั่ ไป
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
มี ความเหมาะสมและเป็ นไปตามเงื่ อนไขของธุ รกิ จการค้าหนังและชิ้ นส่ วนหนังเบาะ
รถยนต์ โดยอัตราค่านายหน้าที่จ่ายสามารถเทียบเคียงกับรายอื่นทัว่ ไปได้
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
การคา้ ประกันเงินกู้ให้ กบั บริษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยได้มีการกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ งในประเทศจานวน 62.5 ล้านบาทในวันที่ 31 กรกฎาคม 2540
และ 107.50 ล้านบาท ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2543 และเงินทุนหมุนเวียนสาหรับการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั รวมวงเงินทั้งสิ้ น
180 ล้านบาท เพื่อใช้สาหรับการจ่ายชาระค่าซื้อสิ นทรัพย์ ก่อสร้างโรงงาน และเป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั
ย่อยได้นาที่ ดินและสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั ย่อยจานองเป็ นหลักประกันสาหรับเงิ นกูด้ งั กล่าว โดยมีกรรมการของบริ ษทั และ
บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) เข้าร่ วมค้ าประกัน
สาหรับการเข้าค้ าประกันเงิ นกูข้ องบริ ษทั ให้กบั บริ ษทั ย่อยนั้น เพื่ออานวยความสะดวกในการขอสิ นเชื่ อจากสถาบัน
การเงินของบริ ษทั ย่อย เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวเป็ นช่วงที่บริ ษทั ย่อยเริ่ มจัดตั้งและมีผลการดาเนินงานขาดทุน การขอรับการ
สนับสนุนทางการเงินใดๆ จากสถาบันการเงินในนามของบริ ษทั ย่อยนั้นนอกเหนื อจากการมีหลักประกันเป็ นที่ดินและสิ่ งปลูก
สร้างแล้วทางสถาบันการเงิ นจึ งได้มีการขอให้บริ ษทั ในฐานะผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ย่อยเข้าค้ าประกันเงินกูด้ งั กล่าว ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั พลาทรัพย์ จากัด ไม่มีภาระหนี้สินกับสถาบันการเงิน
สาหรับการเข้าค้ าประกันเงิ นกูย้ ืมของบริ ษทั ให้แก่บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จากัด จานวน 48 ล้านบาทจากสถาบัน
การเงินแห่งหนึ่ง เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนสาหรับการดาเนินธุรกิจ โดยมีบริ ษทั และบริ ษทั โชคนาชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ ง จากัด

และคุณนาชัย สกุลฎ์โชคนาชัย เป็ นผูค้ ้ าประกันวงเงินดังกล่าวด้วย
ชื่ อบุคคล และความเกีย่ วโยงกันในแต่ ละบริษัท
 ความเกี่ยวข้องกันของบุคคล
1. นายวีระพล
ไชยธีรัตต์
น้องชายของคนที่ 2
2. นางวนิดา
สิ กขมาน
พี่สาวของคนที่ 1
3. นายอนุพงศ์
สิ กขมาน
สามีของคนที่ 2
 ความเกี่ยวโยงกันในแต่ละบริ ษทั
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ชื่อ
ตาแหน่ง
จานวนหุน้
1. นายวีระพล
ไชยธีรัตต์
ประธานกรรมการ
132,349,086
2. บริ ษทั ไชยดียงิ่ จากัด
108,828,452
3. นางวนิดา
สิ กขมาน
กรรมการ
258,756
บริษัท พลาทรัพย์ จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ชื่อ
ตาแหน่ง
จานวนหุน้
1. บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
14,999,993
2. นายวีระพล
ไชยธีรัตต์
กรรมการ
1
3. นางวนิดา
สิ กขมาน
กรรมการ
1
4. นายอนุพงศ์
สิ กขมาน
กรรมการ
1
บริษัท ไชยดียงิ่ จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ชื่อ
ตาแหน่ง
จานวนหุน้
1. นายวีระพล
ไชยธีรัตต์
กรรมการ
4,072,500
2. นางกิมไน้
ไชยธีรัตต์
กรรมการ
7,500
3. นางวนิดา
สิ กขมาน
กรรมการ
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

รับรองความถูกต้อง :

สัดส่วนการถือหุน้ (%)
21.00
17.27
0.04
สัดส่วนการถือหุน้ (%)
99.99%
สัดส่วนการถือหุน้ (%)
90.50%
0.16%
0%
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเข้าทารายการระหว่างกันด้วยความระมัดระวัง โดยคานึ งถึงผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย และผูถ้ ือหุน้ เป็ นสาคัญ การทารายการระหว่างกันของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทุกรายการ
เป็ นรายการตามธุรกิ จปกติ และเป็ นรายการที่ มีความจาเป็ นและมีความสมเหตุสมผลเพื่อสนับสนุนธุ รกิ จปกติของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย โดยมีเงื่ อนไขต่าง ๆ ของรายการระหว่างกันที่ เกิ ดขึ้นจะถูกกาหนดให้เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติทวั่ ไป และ
เป็ นไปตามราคาตลาด และดาเนิ นการเช่นเดียวกับที่ปฎิบตั ิกบั คู่คา้ ทัว่ ไป ซึ่ งรายการระหว่างกันรวมถึงการกูย้ ืมเงิน/การให้กยู้ ืม
เงินระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง และการกูย้ ืมระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับ กรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้อง ซึ่งดาเนินการไปเพื่อเสริ มสภาพคล่องตามความจาเป็ นเท่านั้น
การอนุมตั กิ ารทารายการระหว่ างกัน
ที่ผ่านมารายการระหว่างกันของบริ ษทั จะเกิ ดขึ้นระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อยและกรรมการของบริ ษทั โดยรายการ
ระหว่างกันที่เกิ ดขึ้นกับบริ ษทั ย่อยจะเป็ นธุ รกรรมจากทางการค้าและการสนับสนุ นทางการเงินเป็ นหลัก สาหรับในส่ วนของ
กรรมการของบริ ษทั นั้น จะเป็ นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริ ษทั ทั้งนี้ การทารายการระหว่างกันที่ผา่ นมา บริ ษทั มีการ
กาหนดอานาจดาเนิ นการไว้อย่างชัดเจนในการอนุ มตั ิ การทารายการระหว่างกัน โดยได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
พร้อมทั้งกาหนดไม่ให้ผบู ้ ริ หารมีส่วนในการอนุมตั ิรายการที่มีส่วนได้เสี ย ซึ่งการกาหนดอานาจอนุมตั ิได้มีการพิจารณาทบทวน
สม่าเสมอ เพื่อให้มีความคล่องตัวในการดาเนินงาน และมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งบริ ษทั ได้จดั ให้
คณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาพิจารณาและให้ความเห็ นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าวด้วย เพื่อดูแลไม่ให้เกิ ด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นโยบายการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
หากในอนาคตมีรายการระหว่างกันเกิ ดขึ้น บริ ษทั จะยึดถื อนโยบายที่ จะดาเนิ นการให้รายการระหว่างกันดังกล่าว
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมและเหมาะสม รวมทั้งเป็ นราคาที่ ยุติธรรมสามารถเที ยบเคียงกับราคาตลาดที่ ใช้กบั ลูกค้า
ทัว่ ไปได้ รวมทั้งจะมีการจัดให้ คณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าที่ในการดูแลให้การทารายการระหว่างกันในอนาคตของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อย หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยง หรื อรายการที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เป็ นไปตาม
ลักษณะการดาเนิ นธุรกิจทัว่ ไป หรื อเพื่อสนับสนุนการดาเนิ นธุรกิ จของบริ ษทั โดยมุ่งเน้นเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั เป็ น
สาคัญ และผลตอบแทนที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะได้รับหรื อจ่ายไปเป็ นราคายุติธรรม (Fair Market value)
ในกรณี ที่ รายการดังกล่าวกาหนดให้บริ ษทั ต้องจัดทารายงานแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ และต้องขอมติอนุ มตั ิ จากที่
ประชุมผูถ้ ือหุ ้น และแต่งตั้งที่ ปรึ กษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั จะดาเนิ นการอย่างเคร่ งครัด เพื่อให้
เป็ นไปตามระเบียบข้อกาหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย ในส่ วนที่เกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยจะยึด
หลักการดังนี้
 เป็ นรายการที่ผา่ นกระบวนการอนุมตั ิที่โปร่ งใส โดยผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่ได้มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
 เป็ นรายการที่กระทาโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษทั เสมือนการทารายการกับบุคคลภายนอก
 มีระบบการติดตามและตรวจสอบที่ทาให้มนั่ ใจได้วา่ การทารายการเป็ นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

รับรองความถูกต้อง :
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ทั้งนี้ บริ ษทั จะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรื อผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระ ในกรณี ที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบหรื อผูส้ อบบัญชีไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันนั้น พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความ
เหมาะสมของราคา ความสมเหตุสมผลของการทารายการ ตลอดจนการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรื อ
จาหน่ ายทรัพย์สินที่ สาคัญของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็ นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีที่กาหนด โดยสมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
กรอบวงเงินอนุมตั ิในการทารายการระหว่างกัน
ประเภทรายการ
1. รายการธุรกิจปกติ
2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
- เงื่อนไขการค้าทัว่ ไป
- ไม่มีเงื่อนไขการค้าทัว่ ไป
3. รายการเช่าหรื อให้เช่า
อสังหาริ มทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และ
ไม่มีเงื่อนไขการค้าทัว่ ไป
4. รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อ
บริ การ
5. รายการให้หรื อรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน
- ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงหรื อบริ ษทั
ที่บุคคลที่เกี่ยวโยงถือหุน้
มากกว่า บจ. ถือ
- ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่บริ ษทั ที่บริ ษทั จดทะเบียนถือ
หุน้ มากกว่าบุคคลเกี่ยวโยง
- รับความช่วยเหลือทางการเงิน

อานาจดาเนินการ
กลาง

เล็ก

ใหญ่

คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิหลักการโดยกาหนดกรอบให้ฝ่ายจัดการดาเนินการ
ฝ่ ายจัดการ

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

ฝ่ ายจัดการ

ผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการบริ ษทั +
เปิ ดเผยข้อมูลต่อ ตลท.

ฝ่ ายจัดการ

คณะกรรมการบริ ษทั +
เปิ ดเผยข้อมูลต่อ ตลท.

ผูถ้ ือหุน้

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

-

ผูถ้ ือหุน้
(มากกว่า 100 ล้านบาทหรื อ
3%NTA แล้วแต่จานวนใด
จะต่ากว่า
ผูถ้ ือหุน้

ฝ่ ายจัดการ

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

ผูถ้ ือหุน้

หมายเหตุ
เงื่อนไขการค้าทัว่ ไป คือ เงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็ นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึง
เงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- ราคาและเงื่อนไขที่บริ ษทั จดทะเบียนหรื อบริ ษทั ย่อยได้รับหรื อให้กบั บุคคลทัว่ ไป
- ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันให้กบั บุคคลทัว่ ไป
- ราคาและเงื่อนไขที่บริ ษทั จดทะเบียนสามารถแสดงได้วา่ เป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจในลักษณะทานองเดียวกันให้กบั บุคคลทัว่ ไป
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

รับรองความถูกต้อง :
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
การขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง 3 ใน 4 ของผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออก
เสี ยง โดยไม่นบั รวมผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษ ทั้งนี้ในการขออนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ จะต้องแต่งตั้งที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ
(IFA) ให้ความเห็ น ต่อการท ารายการดังกล่ าว โดย IFA จะต้องแสดงความเห็ น ในเรื่ องต่าง ๆ เช่ น ความสมเหตุสมผลและ
ประโยชน์ของรายการต่อบริ ษทั ความเป็ นธรรมของราคาและเงื่อนไขรายการ และความเสี่ ยง เป็ นต้น
กรณี บุคคลที่เกี่ยวโยงกันเป็ นหน่วยงานของรัฐ นิ ติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรื อกิจการที่หน่วยงานของรัฐ
หรื อนิ ติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็ นเจ้าของ ให้บริ ษทั ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งขออนุมตั ิการเข้าทาธุรกรรมดังกล่าวจากที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ หากได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษทั แล้ว
การคานวณขนาดรายการ
 การนับรวมรายการอาจนับรวมรายการที่เกี่ยวโยงกันหลายรายการเป็ นรายการเดียวกัน หากปรากฏว่ารายการดังกล่าว
ทาขึ้นโดยมีเจตนาแยกเป็ นหลายรายการเพื่อเลี่ยงการปฏิบตั ิตามเกณฑ์โดยในการนับรวมรายการดังกล่าว ให้รวมถึง
การรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทารายการซึ่งเกิดจากบุคคลเดียวกัน หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
และญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ยกเว้นเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้ว
 บริ ษทั วัดขนาดรายการเพื่อพิจารณาว่าหากมีการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน บริ ษทั จะต้องเปรี ยบเทียบมูลค่ารายการกับ
ค่าที่สูงกว่าระหว่างจานวนอ้างอิง 2 จานวนตามงบการเงินงวดล่าสุด (โดยให้ X เป็ นมูลค่ารายการ) ดังนี้
ขนาดรายการ
เล็ก
กลาง
ใหญ่

เลือกใช้ ค่าทีส่ ู งกว่ าระหว่ าง
X < 1 ล้านบาท
X < 0.03%NTA*
1 ล้านบาท < X < 20 ล้านบาท
0.03%NTA* < X < 3%NTA*
X > 20 ล้านบาท
X > 3%NTA*

* มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ (NTA) หมายถึง สิ นทรัพย์รวม – สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน – หนี้ สินรวม – ส่วนผูถ้ ือหุ ้นที่ไม่มีอานาจควบคุม (ถ้ามี)

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

รับรองความถูกต้อง :
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3
งบการเงิน

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

รับรองความถูกต้อง :
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บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
และบริษทั ย่ อย
งบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ความเห็นอย่ างมีเงื่อนไข
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ของบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
(กลุ่มบริ ษทั ) และของเฉพาะบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงิน เฉพาะบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จเฉพาะบริ ษทั
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะบริ ษทั และงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงิ น สดเฉพาะบริ ษ ัท ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน เดี ย วกัน และหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น รวมและหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็ นว่า ยกเว้นผลกระทบที่ อาจจะเกิ ดขึ้ นจากเรื่ องที่ กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็ นอย่างมี เงื่ อนไขในรายงานของ
ข้าพเจ้า งบการเงิ นข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิ นรวมและฐานะการเงิ นเฉพาะบริ ษทั ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามลาดับ ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผลการดาเนิ นงานรวมและผลการดาเนิ นงานเฉพาะบริ ษทั และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริ ษทั
สาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็นอย่ างมีเงื่อนไข
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 งบการเงินเฉพาะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริ ษทั ได้รวมเงินลงทุนในบริ ษทั
ร่ วมตามวิธีราคาทุน จานวน 6.31 ล้านบาท (สุ ทธิ จากค่าเผื่อการด้อยค่า จานวน 24.77 ล้านบาท) และงบการเงินรวม ณ วันเดียวกันได้
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ย จานวน 17.39 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : จานวน 10.53 ล้านบาท) มีส่วนแบ่งผลกาไรของ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน จานวน 5.46 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : จานวน
0.15 ล้านบาท) และ จานวน 1.40 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : จานวน 0.88 ล้านบาท) ตามลาดับ งบการเงิ นดังกล่าว (พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563)
จัดทาขึ้นโดยอาศัยข้อมูลทางการเงินที่จดั ทาขึ้นโดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ร่ วม ซึ่ งยังไม่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผูส้ อบบัญชี
เนื่ องจากฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวไม่สามารถจัดเตรี ยมงบการเงินให้มีการตรวจสอบได้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาที่กาหนด
อีกทั้งบริ ษทั ร่ วมไม่อยูใ่ นอานาจการควบคุมของฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถระบุได้วา่ จาเป็ นต้องปรับปรุ งมูลค่า
ตามบัญชีของเงินในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั หรื อไม่ เพียงใด

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิ ดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคของความรับผิดชอบของ
ผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบ
การเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินของข้าพเจ้า
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องส าคัญ ในการตรวจสอบคื อเรื่ องต่ าง ๆ ที่ มี นั ยส าคัญ ที่ สุ ด ตามดุ ล ยพิ นิ จเยี่ยงผู ้ป ระกอบวิช าชี พ ของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ นเฉพาะบริ ษ ัท ส าหรั บ งวดปั จจุ บัน ข้าพเจ้าได้น าเรื่ องเหล่ านี้ มาพิ จารณาในบริ บ ทของการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็ นแยกต่างหาก
สาหรับเรื่ องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในส่ วนของความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงาน
ของข้าพเจ้า ซึ่ งได้รวมความรั บผิ ดชอบที่ เกี่ ยวกับเรื่ องเหล่ านี้ ด้วย การปฏิ บัติ งานของข้าพเจ้าได้รวมวิธี การตรวจสอบที่ ออกแบบมา
เพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสาหรับเรื่ องเหล่านี้ดว้ ย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี้
การด้ อยค่ าของเงินลงทุนในบริ ษัทย่ อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริ ษ ัทมี เงิ นลงทุ นในย่อยในงบการเงิ น เฉพาะ จ านวน 681.04 ล้านบาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 23.50 ของ
สิ นทรัพย์รวม เนื่ องจากบริ ษทั ดังกล่าวมีขาดทุนสะสม สถานการณ์ดงั กล่าวจึงเป็ นข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของเงินลงทุน บริ ษทั จึงมีการ
ทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าว โดยผลทดสอบผูบ้ ริ หารเชื่อมัน่ ว่า ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนบันทึกไว้อย่างเพียงพอแล้ว
เนื่ องจากการพิจารณาเกี่ ยวกับการด้อยค่าของเงิ นลงทุ นขึ้ นอยู่กับดุ ลยพิ นิจและข้อสมมติ ฐานที่ สาคัญที่ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั น ามาใช้
ในการประมาณค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน ดังนั้นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ คือ การแสดงมูลค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและ
ค่าเผื่อการด้อยค่าว่าเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ทั้งนี้ นโยบายการบัญชี สาหรับเงิ นลงทุน การด้อยค่าและรายละเอียด
สาหรับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 ข้อ 4.6 และข้อ 4.21 ตามลาดับ
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบหลักฐานประกอบการพิจารณาของผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ประเมินความ
เหมาะสมของวิธีการประเมิ นมูลค่าและข้อสมมติ ที่สาคัญที่ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั นามาใช้ในประมาณค่าเผื่อการด้อยค่าของเงิ น ลงทุ น
ดังกล่าว

ค่ าเผื่อการลดลงของมูลค่ าสิ นค้ าคงเหลือ
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 บริ ษทั มีสินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใด
จะต่ ากว่า ณ วันที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564 จานวน 402.42 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงิ นรวมและจานวน 390.45 ล้านบาท ใน
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริ ษทั ข้าพเจ้าให้ความสาคัญกับการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ เนื่ องจากต้องอาศัย
ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารค่อนข้างมากในการพิจารณาจานวนค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือที่เหมาะสมสาหรับสิ นค้าล้าสมัย และ
สิ นค้าที่คา้ งนาน
ข้าพเจ้าได้ประเมินเกี่ยวกับความเหมาะสมของสมมติฐานที่ผบู ้ ริ หารใช้ในการคานวณค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้า โดยเข้าร่ วมสังเกตการณ์
ตรวจนับสิ นค้าคงเหลือประจาปี เพื่อระบุสินค้าที่ เคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย ทดสอบรายงานสิ นค้าคงเหลือค้างนาน วิเคราะห์ปริ มาณ
สิ นค้าที่คงเหลือและการเคลื่อนไหวของสิ นค้าเพื่อระบุสินค้าที่คา้ งนานหรื อสิ นค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว วิเคราะห์เปรี ยบเที ยบจานวน
เงิ นสุ ทธิ ที่บริ ษทั ได้รับจากการขายสิ นค้าภายหลังวันที่ ในงบการเงิ นกับราคาทุ นของสิ นค้าคงเหลือ และพิจารณาความเพียงพอของ
การตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่ งรวมอยูใ่ นรายงานประจาปี ของกลุ่มบริ ษทั แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานประจาปี ของกลุ่มบริ ษทั นั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจาปี จะถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั คือ การอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุ
ข้างต้นเมื่อจัดทาแล้วและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่ มีสาระสาคัญกับงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั หรื อกับ
ความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเรื่ อง
ดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเพื่อให้ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลดาเนินการแก้ไขข้อมูลที่เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหี น้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ผูบ้ ริ ห ารมี ห น้าที่ รับ ผิ ด ชอบในการจัด ท าและน าเสนองบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะบริ ษ ัท เหล่ านี้ โดยถู ก ต้อ งตามที่ ค วร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุมภายในที่ ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทา
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาด

ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ใน
การดาเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่ เกี่ ยวกับการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการ
ดาเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนิ นงานต่อเนื่ อง
ต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามี วตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิ นรวมและงบการเงิ น เฉพาะบริ ษ ัท
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็ จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ หรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุ จริ ตหรื อข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้
เป็ นการรั บประกัน ว่าการปฏิ บัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอัน เป็ น
สาระสาคัญที่ มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์
ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิ จของผูใ้ ช้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั จากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผู ้ประกอบวิชาชีพตลอด
การตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
•

ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้นและได้
หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็ นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ ไม่พบข้อมูลที่ ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการ
สมรู ้ ร่ วมคิ ด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมู ลการแสดงข้อมู ลที่ ไม่ ตรงตามข้อเท็ จจริ งหรื อ
การแทรกแซงการควบคุมภายใน

•

ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั

•

ประเมิ นความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิ ดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร

•

สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หาร และจากหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญ

ต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดาเนินงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ
ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั หรื อ
ถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ
จนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
•

ประเมิ น การน าเสนอโครงสร้ างและเนื้ อ หาของงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะบริ ษ ัท โดยรวม รวมถึ ง การเปิ ดเผยว่า
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั แสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร

•

ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรื อกิ จกรรมทางธุรกิจภายใน
กลุ่ มบริ ษ ัทเพื่ อแสดงความเห็ นต่ องบการเงิ นรวม ข้าพเจ้ารั บผิ ดชอบต่อข้อก าหนดแนวทางการควบคุ มดู แลและการปฏิ บัติ งาน
ตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สาคัญ
ที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่ เกี่ยวข้องกับความเป็ นอิสระและ
ได้สื่อสารกับผูม้ ี หน้าที่ ในการกากับดู แลเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมด ตลอดจนเรื่ องอื่ น ซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อว่ามี เหตุผลที่ บุคคลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวหรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้า
พิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

สุรชัย ดาเนินวงศ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4721
บริ ษทั อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จากัด
กรุ งเทพมหานคร
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
(หน่ วย: บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะบริษทั

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

62,597,841

57,657,685

28,973,128

34,451,757

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น สุทธิ

6

282,509,602

377,428,856

149,776,105

253,787,439

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

7

-

-

8,974,336

29,022,670

7

-

-

45,304,183

20,744,859

ส่ วนของเงินให้กยู้ มื ระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับแก่
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันที่มีกาหนดรับชาระภายในหนึ่ งปี
สิ นค้าคงเหลือ สุ ทธิ

8

402,435,345

432,741,843

390,449,308

418,209,569

เงินลงทุนชัว่ คราว

9

23,070,386

216,496

23,070,386

186,951

เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็ นหลักประกันระยะสั้น

10

56,477,309

22,767,423

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

11

35,610,987

63,652,640

8,380,841

8,226,175

862,701,470

954,464,943

654,928,287

764,629,420

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

-

-

สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็ นหลักประกันระยะยาว

10

7,838,983

48,916,702

7,804,233

7,363,924

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม สุทธิ

12

17,392,263

10,532,502

6,313,502

6,313,502

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย สุทธิ

13

681,039,780

681,039,780

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ใช่หลักทรัพย์จดทะเบียน สุทธิ

14

1,071,200

1,321,200

เงินให้กยู้ มื ระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน สุ ทธิ

7

651,196,200

713,015,578

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ

15

2,535,559,780

2,621,687,099

886,174,879

894,221,130

ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ดาเนินงาน

16

43,225,000

43,225,000

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน สุทธิ

17

9,463,213

13,541,096

สิ ทธิในการดาเนิ นการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้า สุทธิ

18

50,613,523

55,087,715

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

30

342,768

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

19

4,453,079

4,372,598

251,850

261,850

2,694,799,809

2,856,058,912

2,243,295,176

2,314,109,780

3,557,501,279

3,810,523,855

2,898,223,463

3,078,739,200

รวมสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

25,911,200
-

58,696,200
-

-

9,443,532

10,572,816

-

-

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
หน้ า 7

บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
(หน่ วย: บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

พ.ศ. 2564

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนี้ สินผิดนัดชาระ

23

35,491,786

เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

20

197,313,684

298,149,661

129,313,684

250,149,661

เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น

21

334,449,363

395,518,159

245,532,752

307,768,139

เงินกูย้ มื ระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายจากบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

7

13,340,560

2,177,493

-

ส่ วนของหุ้นกูท้ ี่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี

22

512,207,260

-

-

-

-

-

512,207,260

ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ส่ วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี

24

209,913,013

112,008,419

112,923,846

23,200,419

23

57,396,477

70,381,207

48,732,916

43,198,011

27,429,037

17,666,688

26,370,428

17,149,841

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
ส่ วนของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่ งปี

26

6,457,662

หนี้ สินหมุนเวียนอื่น

25

10,081,113

11,108,734

6,224,163

8,059,807

891,872,695

1,419,217,621

575,555,451

1,161,733,138

รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน

-

6,457,662

-

หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ

24

627,998,927

430,327,597

254,628,344

หนี้ สินตามสัญญาเช่า สุทธิ

23

97,393,590

120,751,545

76,758,231

76,636,759

หนี้ สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

30

49,892,923

56,542,997

46,853,221

53,503,295

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานระยะยาว สุทธิ

26

29,052,667

39,424,464

26,792,708

38,216,555

หนี้ สินตราสารอนุพนั ธ์

34

3,601,599

7,076,860

4,721,205

4,721,125

721,000

721,000

812,660,911

658,844,588

405,753,504

169,077,609

1,704,533,606

2,078,062,209

981,308,955

1,330,810,747

หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

-

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
หน้ า 8

บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
(หน่ วย: บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะบริษทั

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

756,123,753

798,130,629

756,123,753

798,130,629

630,103,128

630,103,128

630,103,128

630,103,128

ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ

356,887,820

356,887,820

356,887,820

356,887,820

ส่ วนต่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อย

(1,307,104)

(1,307,104)

-

47,173,305

38,907,379

47,173,305

38,907,379

514,718,408

350,972,126

668,737,072

508,016,943

117,354,104

148,485,330

214,013,183

214,013,183

รวมส่ วนของบริษทั ใหญ่

1,664,929,661

1,524,048,679

1,916,914,508

1,747,928,453

ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

188,038,012

208,412,967

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

1,852,967,673

1,732,461,646

1,916,914,508

1,747,928,453

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

3,557,501,279

3,810,523,855

2,898,223,463

3,078,739,200

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 756,123,753 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
(พ.ศ. 2563 หุ ้นสามัญ 798,130,629 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)

28.1

ทุนที่ออกจาหน่ายและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 630,103,128 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

-

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

28.2

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
หน้ า 9

บริษทั ชั ยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
(หน่ วย : บาท)
หมายเหตุ
รายได้จากการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
กาไรขั้นต้ น
กาไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
ส่วนแบ่งกาไรจากการลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ขาดทุนจากการขายสิ นทรัพย์
ขาดทุนจากการตีราคาที่ดิน
ต้นทุนทางการเงิน
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสุ ทธิสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

7
7

กาไรต่ อหุ้น
ขั้นพื้นฐาน (บาท)
ปรับลด

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

1,566,116,931
(1,152,669,720)
413,447,211
2,353,669
154,133
36,289,918
(57,213,101)
(149,325,847)
(19,940,786)
(1,527,064)
(2,978,319)
(92,117,711)
129,142,103
(31,036,530)
98,105,573

1,403,774
1,403,774

880,939
880,939

-

-

(32,535,000)
(140,028)
(32,675,028)
120,506,027

80,610
951,184
1,031,794
100,018,306

517,463
517,463
168,986,055

866,920
866,920
117,474,223

14

172,152,236
(20,374,955)
151,777,281

117,031,191
(18,925,618)
98,105,573

168,468,592
168,468,592

116,607,303
116,607,303

14

140,880,982
(20,374,955)
120,506,027

118,943,924
(18,925,618)
100,018,306

168,986,055
168,986,055

117,474,223
117,474,223

31

0.27

0.19

0.27

0.19

31

0.27

-

0.27

-

12
7 และ 27
7
7
7

7
13
30

13

กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

การแบ่ งปันกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

พ.ศ. 2563

1,755,259,959
(1,299,051,741)
456,208,218
(11,958,940)
5,455,987
31,705,761
(56,691,225)
(133,138,872)
(19,096,343)
(2,984,394)
(77,450,106)
192,050,086
(40,272,805)
151,777,281

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมตราสารทุน
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
กาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

การแบ่ งปันกาไร (ขาดทุน)
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรสุ ทธิสาหรับปี

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564

1,359,652,726
(1,004,840,140)
354,812,586
(11,958,940)
74,391,625
(51,336,950)
(93,299,165)
(17,896,343)
(3,131,600)
(45,524,021)
206,057,192
(37,588,600)
168,468,592

1,161,826,898
(893,814,162)
268,012,736
2,353,670
79,309,780
(48,694,871)
(83,508,145)
(18,740,786)
(1,499,712)
(56,177,681)
3,898,872
144,953,863
(28,346,560)
116,607,303

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หน้ า 10

บริษทั ชั ยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
ส่ วนตา่ กว่าทุนจาก
ทุนเรื อนหุ้น
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ย่อย
สารองตามกฎหมาย

28.2

กาไรสะสม

องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถือหุ้น

การเปลีย่ นแปลง

การเปลีย่ นแปลง

รวมส่ วนของ

ทีอ่ อกและ

ส่ วนเกิน

สัดส่ วนการถือหุ้น

จัดสรรแล้ว -

ผลต่ างจากการ

ในมูลค่ ายุติธรรม

ส่ วนเกินทุนจาก

ผู้ถือหุ้นของ

ส่ วนได้เสีย

ชาระแล้ว

มูลค่ าหุ้นสามัญ

ในบริษทั ย่อย

สารองตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จัดสรร

แปลงค่ างบการเงิน

ตราสารทุน

การตีราคาทีด่ นิ

บริษทั ใหญ่

ทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม

รวม

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

(1,307,104)

(15,204,069)

(16,511,173)

-

-

(1,307,104)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

กาไรสุทธิสาหรับปี

-

-

-

-

117,031,191

-

-

-

117,031,191

กาไรเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี

-

-

-

-

951,184

880,939

-

80,610

1,912,733

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564
สารองตามกฎหมาย

28.2

-

-

-

99,980,000

99,980,000

(18,925,618)

98,105,573

-

1,912,733

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

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

8,265,926

(8,265,926)

-

172,152,236

-

-

-

-

กาไรสุทธิสาหรับปี

-

-

-

-

กาไรเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี

-

-

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

(5,830,365)

-

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมเพิ่มขึ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

5,830,365

-

630,103,128

356,887,820

(1,307,104)

47,173,305

-

-

-

-

(140,028)

1,403,774

(32,535,000)

514,718,408

932,116

(109,750,000)

226,171,988

172,152,236
(31,271,254)
1,664,929,661

(20,374,955)
188,038,012

151,777,281
(31,271,254)
1,852,967,673

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หน้ า 11

บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษทั
องค์ ประกอบอื่น
กาไรสะสม

ทุนเรื อนหุ้น
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
สำรองตำมกฎหมำย

28.2

ของส่ วนของผู้ถือหุ้น

ทีอ่ อกและ

ส่ วนเกิน

จัดสรรแล้ ว -

ชาระแล้ ว

มูลค่ าหุ้นสามัญ

สารองตามกฎหมาย

ยังไม่ ได้จัดสรร

การตีราคาทีด่ นิ

รวม

630,103,128

356,887,820

33,077,014

396,373,085

214,013,183

1,630,454,230

5,830,365

(5,830,365)

-

-

ส่ วนเกินทุนจาก

-

-

กำไรสุทธิสำหรับปี

-

-

-

116,607,303

-

116,607,303

กำไรเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี

-

-

-

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564

630,103,128

356,887,820

38,907,379

508,016,943

214,013,183

1,747,928,453

8,265,926

(8,265,926)

-

-

สำรองตำมกฎหมำย

-

-

กำไรสุทธิสำหรับปี

-

-

-

168,468,592

-

168,468,592

กำไรเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี

-

-

-

517,463

-

517,463

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

28.2

630,103,128

356,887,820

47,173,305

668,737,072

214,013,183

1,916,914,508

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบกำรเงินนี้
หน้ า 12

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ปรับกระทบกาไรสุ ทธิเป็ นเงินสดรับ (จ่ าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ก่อนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ ินดาเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ประมาณการส่ วนลดจ่ายและรับคืนสิ นค้า
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการด้อยค่าในสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสิ นค้า
สารองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
ตัดจาหน่ายค่าธรรมเนียมหุ้นกู้
ส่ วนแบ่งกาไรจากการลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กาไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ใช่หลักทรัพย์จดทะเบียน
กาไร(ขาดทุน)ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนชัว่ คราว
ขาดทุนจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
สิ ทธิ์ในการดาเนินการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าตัดจาหน่าย
(กาไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่ได้เกิดขึ้นจริ ง
(กาไร)ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากตราสารอนุพนั ธ์
ขาดทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสิ นทรัพย์ และหนีส้ ินดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึน้ ) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ินดาเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ(จ่ าย)จากการดาเนินงาน
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

พ.ศ. 2563

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

192,050,086

129,142,103

206,057,192

144,953,863

125,261,164
4,847,133
2,017,908
2,945,500
12,712,568
3,594,627
(5,455,987)
(200,000)
3,502
2,984,394
4,474,192
399,159
(3,475,261)
(40,800)
(377,999)
77,450,106
419,190,292

107,247,704
7,251,218
87,537
4,247,068
4,263,721
1,530,411
(154,133)
(189)
1,527,064
225,720
4,474,191
(3,879,223)
1,986,399
2,978,319
(103,300)
(1,139,694)
92,117,711
351,802,627

40,883,833
5,997,270
2,017,908
12,712,568
3,200,067
(200,000)
3,502
3,131,600
399,159
(30,000)
(44,415,131)
45,524,021
275,281,989

41,983,361
1,483,015
87,537
(3,898,872)
4,247,068
3,845,933
1,530,411
(15)
1,499,712
(3,879,223)
(92,500)
(47,159,500)
56,177,681
200,778,471

88,171,932
17,593,930
28,041,653
(80,481)

(183,546)
(9,213,666)
26,054,288
321,248

97,264,013
15,047,693
(154,666)
10,000

39,367,271
(3,490,135)
472,677
(4,500)

(59,138,621)
287,918
80
494,066,703
(7,648,790)
(74,620,033)
(37,503,298)
374,294,582

72,084,963
(2,952,624)
(19,875)
437,893,415
(5,581,269)
(92,486,947)
(24,377,325)
315,447,874

(58,235,221)
(520,105)
328,693,703
(7,648,790)
(45,814,699)
(35,018,089)
240,212,125

68,587,542
(2,139,650)
(20,000)
303,551,676
(5,581,269)
(57,242,105)
(20,225,718)
220,502,584
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
รับเงินปันผล
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมเพิ่มขึ้น
ซื้อคืนเงินลงทุนจากส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็ นหลักประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินลงทุนชัว่ คราว(เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รับคืนเงินให้กยู้ มื ระยะยาวจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ใช่หลักทรัพย์จดทะเบียน
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
จ่ายชาระคืนหุ้นกู้
เงินสดรับจากหุ้นกู้
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมหุ้นกู้
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
จ่ายชาระหนี้สินตามสัญญาเช่า
จ่ายค่าธรรมเนียมสาหรับเงินกูย้ มื
รับเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายชาระเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

พ.ศ. 2563

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

378,000
40,800
7,367,833
(22,857,392)
450,000
41,265,383
(39,474,801)
(200,560)
(13,030,737)

1,004,077
103,300
99,980,000
(3,311,172)
(45,298,471)
17,832
15,000,000
2,258,217
(81,738,297)
(11,984,514)

26,125,539
30,000
(440,309)
(22,886,937)
20,947,843
(17,000,000)
70,500,000
450,000
40,790,094
(33,457,361)
(200,560)
84,858,309

12,814,147
92,500
(207)
17,832
47,909,388
(84,527,600)
130,282,997
(101,019,800)
1,734,854
(16,907,739)
(9,603,628)

(101,076,342)
(515,970,000)
10,944,458
(44,742,314)
(2,400,000)
441,000,000
(144,075,062)
(356,319,260)

(11,131,843)
(395,430,000)
280,000,000
(5,293,151)
2,118,200
(39,027,661)
(123,641,155)
(292,405,610)

(121,076,342)
(515,970,000)
(37,631,230)
(2,000,000)
400,000,000
(53,867,062)
(330,544,634)

(10,131,843)
(395,430,000)
280,000,000
(5,293,151)
(26,572,204)
(34,833,155)
(192,260,353)

4,944,585
57,657,685
(4,429)
62,597,841

11,057,750
46,603,821
(3,886)
57,657,685

(5,474,200)
34,451,757
(4,429)
28,973,128

18,638,603
15,817,040
(3,886)
34,451,757

43,971,249

72,458,215

43,391,148

7,381,925

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย
1) รายการสิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการทาสัญญาเช่า
2) รายการทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นจากการประเมินมูลค่าใหม่ สุ ทธิจากภาษีเงินได้

-

(2,877,557)

-

-

3) รายการเจ้าหนี้อื่นที่เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุน

-

13,200,000

-

-

-

-

4) รายการเจ้าหนี้ภายใต้สัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญา

79,000

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป

1.1. ข้ อมูลบริษัท
บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด ซึ่ งจดทะเบียนจัดตั้งมีภูมิลาเนา
ในประเทศไทย และได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีที่อยูต่ ามที่จดทะเบียนไว้ ดังนี้
ตั้งอยูเ่ ลขที่ 176/1, 1480 หมู่ที่ 1 เขตอุตสาหกรรมฟอกหนัง (ก.ม.30) ถนนสุ ขมุ วิท ตาบลท้ายบ้าน อาเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ 10280
บริ ษทั เป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรี ยก
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยว่า “กลุ่มบริ ษทั ”
กลุ่มบริ ษทั ได้ประกอบธุรกิจหลัก 3 กลุ่มธุรกิจ คือ
- กลุ่มผลิตภัณฑ์หนัง : ฟอกหนัง เบาะรถยนต์ ของเล่นสุนขั และเฟอร์นิเจอร์
- กลุม่ พลังงาน
: ผลิตและจาหน่ ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน รวมถึงโรงกาจัดขยะและผลิต และ
จาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากขยะ (ณ ปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั ยังไม่มีรายได้จากการกาจัดขยะและ
จาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากขยะ)
- กลุ่มออกแบบและจัดจาหน่ายยานพาหนะ : ออกแบบและจัดจาหน่ายเรื อและรถโดยสารขนาดเล็กที่ผลิตด้วยอลูมิเนียม
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั นี้ ได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษทั เพื่อให้เผยแพร่ เมื่อวันที่ 28
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
1.2. การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงมีผลกระทบต่อหลายธุ รกิ จและอุตสาหกรรม
รวมถึ งการชะลอในอุตสาหกรรมยานยนต์ทวั่ โลกและสภาพแวดล้อมของการดาเนิ นธุ รกิ จของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งอาจ
ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงิน ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดในปั จจุบนั และในอนาคตของกลุ่ม
บริ ษทั ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงั กล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงิ น
เกี่ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ประมาณ
การและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
2.

เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาหนดในพระราชบัญญัติ
วิชาชี พบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทาและ
นาเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นใน
นโยบายการบัญชี
การจัดทางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย กาหนดให้ฝ่ายบริ หารประมาณการ
และกาหนดสมมติฐานที่ เกี่ ยวข้องอันจะมี ผลต่อตัวเลขของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน รวมทั้งการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน และข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงิน
ดังกล่าว ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากตัวเลขประมาณการ ถึงแม้วา่ ฝ่ ายบริ หารได้จดั ทาตัวเลขประมาณการขึ้น
จากความเข้าใจในเหตุการณ์และสิ่ งที่ได้กระทาไปในปั จจุบนั อย่างดีที่สุดแล้ว
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฉบับภาษาอังกฤษจัดทาขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็ นภาษาไทย ในกรณี
ที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรื อมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
งบการเงิ นรวมนี้ ได้จดั ทาขึ้ นโดยรวมงบการเงิ นสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ของ
บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และงบการเงินของบริ ษทั ย่อย ดังต่อไปนี้
ชื่ อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั พลาทรัพย์ จากัด
ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จากัด*
ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จากัด ออกแบบและจาหน่ายยานพาหนะ

อัตราร้ อยละการถือหุ้น
จัดตั้งขึน้ ใน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 ประเทศ
100
100
50.01

100
100
50.01

ไทย
ไทย
ไทย

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

กลุ่มบริ ษทั มีอานาจในการควบคุมเหนื อบริ ษทั ดังกล่าว ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั พิจารณาอานาจในการควบคุมตามเกณฑ์ที่ได้
เปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่สาคัญ

2.2

ยอดคงค้างและรายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสาคัญระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว

2.3

ยอดเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในบัญชีของบริ ษทั ได้ตดั กับส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อยแล้ว

2.4

งบการเงิ นของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั มีอานาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่
บริ ษทั สิ้นสุดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้นหรื อไม่รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่ขายหุน้
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
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2.5

งบการเงินรวมจัดทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี เดียวกันสาหรับรายการบัญชีที่เหมือนกันหรื อเหตุการณ์ทางบัญชี ที่
คล้ายคลึงกัน

2.6

ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ ไม่มีอานาจควบคุม คือ จานวนกาไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อยส่ วนที่
ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนรวม และส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นใน
งบแสดงฐานะการเงินรวม

2.7

บริ ษทั จัดทางบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมตามวิธีราคาทุน

3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1

มาตรฐานการายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี บริ ษทั และบริ ษ ัทย่อยได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และการตี ความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุ งจานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้
มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้
ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย

3.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ จะมีผลบังคับใช้ สาหรั บ งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี เริ่ มในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2565
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุ ง ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่ มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่ าเที ยมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิ บตั ิทางการบัญชี และ
การให้แนวปฏิบตั ิทางบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มนามาตรฐานกลุ่ม
ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
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4.

สรุปนโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ
นโยบายการบัญชีที่สาคัญซึ่งใช้ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้

4.1

การรับรู้รายได้
รายได้รับรู ้เมื่อลูกค้ามีอานาจควบคุมในสิ นค้าหรื อบริ การด้วยจานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กลุ่มบริ ษทั คาดว่า
จะมีสิทธิ ได้รับซึ่ งไม่รวมจานวนเงิ นที่ เก็บแทนบุ คคลที่ สาม ภาษี มูลค่าเพิ่มและแสดงสุ ทธิ จากส่ วนลดการค้า และ
ส่วนลดตามปริ มาณ
รายได้ จากการขายสินค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมื่อลูกค้ามีอานาจควบคุมในสิ นค้าซึ่ งโดยทัว่ ไปเกิ ดขึ้นเมื่อมี การส่ งมอบสิ นค้าให้กับ
ลูกค้า สาหรั บสัญ ญาที่ ให้สิ ท ธิ ลูกค้าในการคื น สิ น ค้า รายได้จะรั บรู ้ ในจานวนที่ มี ความเป็ นไปได้ค่อ นข้างแน่ ใน
ระดับสู งมากว่าจะไม่มีการกลับรายการอย่างมีนยั สาคัญของรายได้ที่รับรู ้สะสม ดังนั้น รายได้ที่รับรู ้จะปรับปรุ งด้วย
ประมาณการรับคืนสิ นค้าซึ่ งประมาณการจากข้อมูลในอดีต
รายได้ จากการให้ บริการ
รายได้จากการให้บริ การรับรู ้เมื่อกลุ่มบริ ษทั เสร็ จสิ้นการปฏิบตั ิตามภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง และเมื่อโอน
การควบคุมในบริ การไปยังลูกค้าหรื อเมื่อได้ให้บริ การแก่ลูกค้าแล้ว
รายได้ จากการขายไฟฟ้ า
รายได้จากการขายไฟฟ้ารับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนตามจานวนหน่วยวัดที่ส่งด้วยอัตราที่กาหนดไว้
รายได้ ค่าเช่ า
รายได้ค่าเช่ารับรู ้ดว้ ยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่าที่ระบุในสัญญาเช่า
รายได้ อื่น
รายได้อื่นรับรู ้ตามเกณฑ์ ดังนี้
รายได้ดอกเบี้ยรับรู ้ตามเกณฑ์อตั ราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
รายได้เงินปั นผลรับรู ้เมื่อกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิได้รับเงินปั นผล
รายได้อื่นรับรู ้เมื่อสิ ทธิที่จะได้รับเกิดขึ้น
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4.2

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสด หมายถึง เงิ นสดในมือและเงินฝากธนาคาร และเงิ นลงทุนระยะสั้นที่ มีสภาพคล่องสู ง
ซึ่งถึงกาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จากัดในการเบิกใช้ และเงินเบิกเกิน
บัญชีจะแสดงไว้ในส่วนของหนี้สินหมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริ ษทั

4.3

เครื่ องมือทางการเงิน
การรับรู้ รายการและการวัดมูลค่ าเมื่อเริ่มแรก
ลูกหนี้ การค้า ตราสารหนี้ ที่ กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูอ้ อก และเจ้าหนี้ การค้ารับ รู ้รายการเมื่ อเริ่ มแรกเมื่ อมี การออกตราสาร
เหล่านั้น สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินอื่น ๆ ทั้งหมดรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกเมื่อกลุ่มบริ ษทั เป็ นคู่สญ
ั ญา
ตามข้อกาหนดของเครื่ องมือทางการเงินนั้น
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงิน (นอกเหนื อจากลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มี
นัยสาคัญ หรื อวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน) จะวัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุน
การทารายการซึ่ งเกี่ ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรื อการออกตราสาร ลูกหนี้ การค้าที่ ไม่มีองค์ประกอบเกี่ ยวกับการ
จัดหาเงินที่มีนยั สาคัญวัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรกด้วยราคาของการทารายการ สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินที่
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน จะวัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรกและภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมและต้นทุน
การทารายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรื อการออกตราสารนั้นบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าของสินทรัพย์ ทางการเงิน
กลุ่ม บริ ษ ัท จัดประเภทสิ น ทรัพ ย์ท างการเงิ น ณ วัน ที่ รับ รู ้รายการเริ่ ม แรก เป็ นสิ น ทรั พย์ท างการเงิ นที่ วดั มู ลค่ าใน
ภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายและสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ วดั มูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสิ นทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสด
ตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่ าด้ วยราคาทุนตัดจาหน่ าย
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย เมื่อกลุ่มบริ ษทั ถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อ
รับกระแสเงิ นสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิ ดกระแสเงินสดที่ เป็ นการรับ
ชาระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น
สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วธิ ีดอกเบี้ยที่แท้จริ งและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผล
กาไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรื อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวจะรับรู ้ในงบกาไร
ขาดทุน
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สินทรัพย์ ทางการเงินทีม่ กี ารกาหนดให้ วดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรมผ่านกาไรขาดทุน
กลุ่มบริ ษทั จัดประเภทเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ เป็ นเงินลงทุนเพื่อค้า สิ นทรัพย์เหล่านี้ วดั มูลค่าในภายหลัง
ด้วยมูลค่ายุติธรรม กาไรและขาดทุนสุทธิรวมถึงรายได้ดอกเบี้ยและเงินปั นผลรับบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
สินทรัพย์ ทางการเงินทีม่ กี ารกาหนดให้ วดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตราสารทุน)
ณ วันที่รับรู ้รายการวันแรก กลุ่มบริ ษทั สามารถเลือกจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่ งไม่ได้ถือไว้เพื่อค้า เป็ นตรา
สารทุนที่กาหนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น โดยไม่สามารถเปลี่ยนการจัดประเภทใน
ภายหลังได้ ทั้งนี้ การจัดประเภทรายการจะพิจารณาเป็ นรายตราสาร
ผลกาไรและขาดทุนที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของสิ นทรัพย์ทางการเงินนี้จะไม่สามารถโอนไปรับรู ้ในงบกาไร
ขาดทุนได้ในภายหลัง
เงินปั นผลรับจากเงินลงทุนดังกล่าวถือเป็ นรายได้อื่นในงบกาไรขาดทุน เว้นแต่ในกรณี ที่เป็ นการได้รับคืนของต้นทุน
การลงทุนในสิ นทรัพย์ทางการเงินอย่างชัดเจน กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้รายการนั้นในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
นอกจากนี้ เงิ น ลงทุ น ในตราสารทุ น ที่ ก าหนดให้ ว ดั มู ล ค่ าด้ว ยมู ล ค่ ายุติ ธ รรมผ่านก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น ไม่ มี
ข้อกาหนดให้ประเมินการด้อยค่า
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าของหนีส้ ินทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ รายการเมื่ อเริ่ มแรกส าหรับ หนี้ สิ นทางการเงิ นด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้น ทุ นการทารายการ และจัด
ประเภทหนี้ สินทางการเงินเป็ นหนี้ สินทางการเงินที่วดั มูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ ยที่
แท้จริ ง ทั้งนี้ ผลกาไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้ สินทางการเงินและการตัดจาหน่ายตามวิธีดอกเบี้ ยที่
แท้จริ งจะรับรู ้ในงบกาไรขาดทุน โดยการคานวณมูลค่าราคาทุนตัดจาหน่ายคานึงถึงส่วนลดหรื อส่วนเกินมูลค่า รวมถึง
ค่าธรรมเนี ยมหรื อต้นทุนที่ถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของอัตราดอกเบี้ยที่ แท้จริ งนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจาหน่ ายตามวิธีดอกเบี้ ยที่
แท้จริ งแสดงเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในงบกาไรขาดทุน
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การตัดรายการของเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิ ทธิ ที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น้ นั ได้สิ้นสุ ดลง
หรื อได้มีการโอนสิ ทธิ ที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น้ นั รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนเกือบ
ทั้งหมดของสิ นทรัพย์น้ นั หรื อมีการโอนการควบคุมในสิ นทรัพย์น้ นั
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการหนี้ สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของหนี้ สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระ
ผูกพันนั้น หรื อมีการสิ้ นสุ ดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนหนี้ สินทางการเงินที่ มีอยูใ่ ห้เป็ นหนี้ สินใหม่
จากผูใ้ ห้กรู้ ายเดี ยวกันซึ่ งมีขอ้ กาหนดที่ แตกต่างกันอย่างมาก หรื อมีการแก้ไขข้อกาหนดของหนี้ สินที่ มีอยู่อย่างเป็ น
สาระสาคัญ จะถือว่าเป็ นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู ้หนี้สินใหม่ โดยรับรู ้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว
ในงบกาไรขาดทุน
การหักกลบ
สิ นทรั พย์ทางการเงิ นและหนี้ สิ นทางการเงิ น จะหักกลบกันเพื่ อรายงานในงบแสดงฐานะการเงิ นด้วยจานวนสุ ท ธิ
ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ บงั คับใช้ตามกฎหมายในการหักกลบจานวนเงิ นที่ รับรู ้และกลุ่มบริ ษทั ตั้งใจที่จะชาระด้วย
จานวนเงินสุทธิ หรื อตั้งใจที่จะรับสิ นทรัพย์และชาระหนี้สินพร้อมกัน
อนุพนั ธ์
อนุ พนั ธ์ได้ถูกนามาใช้เพื่อจัดการความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศและ
อัตราดอกเบี้ ยที่เกิดจากกิจกรรมดาเนิ นงานและกิ จกรรมจัดหาเงิน อนุ พนั ธ์ไม่ได้มีไว้เพื่อค้า อย่างไรก็ตาม อนุ พนั ธ์ที่
ไม่เข้าเงื่อนไขการกาหนดให้เป็ นเครื่ องมือป้ องกันความเสี่ ยงถือเป็ นรายการเพื่อค้า
อนุพนั ธ์จะถูกบันทึกบัญชีเมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทารายการดังกล่าวบันทึกในกาไรหรื อ
ขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น การวัดมูลค่าใหม่ภายหลังการบันทึกครั้งแรกใช้มูลค่ายุติธรรม กาไรหรื อขาดทุนจากการวัดมูลค่า
ใหม่ให้เป็ นมูลค่ายุติธรรมบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนทันที อย่างไรก็ตามหากอนุพนั ธ์เข้าเงื่อนไขมีไว้เพื่อเป็ นเครื่ องมือ
ป้ องกันความเสี่ ยง การบันทึกรายการกาไรหรื อขาดทุนจากการตีราคาจะขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของการป้ องกันความเสี่ ยง
มูล ค่ายุติธรรมของสัญ ญาแลกเปลี่ ยนอัตราดอกเบี้ ยถื อตามราคาอ้างอิ งของนายหน้า ณ วัน ที่ รายงาน ราคาอ้างอิ ง
เหล่ านั้น สามารถทดสอบหาความสมเหตุ ส มผลได้โดยการคิ ด ลดประมาณการกระแสเงิ น สดในอนาคต ภายใต้
ข้อกาหนดต่างๆ และวันสิ้ นสุดของแต่ละสัญญา และโดยการใช้อตั ราดอกเบี้ยในท้องตลาดของเครื่ องมือทางการเงินที่
คล้ายคลึงกัน ณ วันที่รายงาน
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4.4

ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้ การค้าแสดงถึงจานวนเงินที่ลูกค้าจะต้องชาระสาหรับการขายและการให้บริ การตามปกติธุรกิจ และแสดงอยูใ่ น
รายการหมุนเวียน
กลุ่มกิจการรับรู ้ลูกหนี้การค้าเมื่อเริ่ มแรกด้วยจานวนเงินของสิ่ งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับชาระ ยกเว้น
ในกรณี ที่เป็ นรายการที่ มีองค์ประกอบด้านการจัดหาเงิ น ที่ มีนัยสาคัญ กลุ่มกิ จการจะรั บรู ้ลูกหนี้ ด้วยมูลค่าปั จจุบัน
ของสิ่ งตอบแทน และจะวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายเนื่ องจากกลุ่มกิจการตั้งใจที่จะรับชาระกระแสเงินสด
ตามสัญญา

4.5

สินค้ าคงหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงตามราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ราคาทุนของสิ นค้าคานวณดังนี้
สิ นค้าสาเร็ จรู ป สิ นค้าระหว่างผลิตและเชื้อเพลิง คานวณโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
วัตถุดิบหนัง วัตถุดิบเคมี และวัสดุคงเหลือ คานวณราคาทุนโดยวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน
ต้นทุ นในการซื้ อประกอบด้วยราคาซื้ อ และค่าใช้จ่ายทางตรงที่ เกี่ ยวข้องกับการซื้ อสิ นค้าคงเหลือนั้น เช่น ค่าภาษี อากร
ค่าขนส่ ง หักด้วยส่ วนลดและเงินที่ ได้รับคืนจากการซื้ อสิ นค้า ต้นทุนของสิ นค้าสาเร็ จรู ปประกอบด้วยค่าวัตถุดิบ ค่าแรง
ทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง และค่าโสหุ ้ยในการผลิต มูลค่าที่จะได้รับประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของ
ธุ รกิ จหักด้วยค่าใช้จ่ายที่ จาเป็ นเพื่ อให้สิ นค้านั้นส าเร็ จรู ป ต้นทุ นในการท าต่ อให้แล้วเสร็ จและค่ าใช้จ่ายในการขายใน
ระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้ทาการตั้งค่าเผื่อลดมูลค่าสาหรับสิ นค้าเก่า ล้าสมัย หรื อเสื่ อมคุณภาพ

4.6

เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษทั ร่ วม
เงิ นลงทุ นในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมในงบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั บันทึ กบัญ ชี โดยใช้วิธีราคาทุ น หักค่าเผื่อด้อยค่า
(ถ้ามี) ส่วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวมใช้วธิ ีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยหมายถึงกิจการ (ซึ่งรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ที่กลุ่มบริ ษทั ควบคุม กลุ่มบริ ษทั ควบคุมกิจการเมื่อกลุ่มบริ ษทั มี
การเปิ ดรับหรื อมี สิ ทธิ ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ ยวข้องกับผูไ้ ด้รับการลงทุ นและมี ความสามารถทาให้เกิ ด
ผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อานาจเหนื อผูไ้ ด้รับการควบคุม กลุ่มบริ ษทั รวมงบการเงินของบริ ษทั ย่อยไว้ใน
งบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่กลุ่มบริ ษทั มีอานาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษทั จะไม่นางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมา
รวมไว้ในงบการเงินรวมนับจากวันที่กลุ่มบริ ษทั สูญเสี ยอานาจควบคุม
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กลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบตั ิตามวิธีซ้ือ สิ่ งตอบแทนที่โอนให้สาหรับการซื้ อบริ ษทั ย่อย ต้องวัด
ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ น ทรัพย์ที่ผูซ้ ้ื อโอนให้และหนี้ สินที่ ก่อขึ้ นเพื่อจ่ ายชาระให้แก่ เจ้าของเดิ มของผูถ้ ูกซื้ อและ
ส่ วนได้เสี ยในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที่ออกโดยกลุ่มบริ ษทั รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ หรื อหนี้ สินที่คาดว่าจะต้อง
จ่ายชาระ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น และวัดมูลค่าเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุ
ได้และหนี้ สินและหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้นในการรวมธุรกิจด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ื อ ในการรวมธุ รกิ จแต่ละครั้ง
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อด้วยมูลค่ายุติธรรม หรื อ มูลค่าของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่
ระบุได้ของผูถ้ ูกซื้อตามสัดส่วนของหุน้ ที่ถือโดยส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ในการรวมธุรกิจที่ดาเนินการสาเร็ จจากการทยอยซื้อ ผูซ้ ้ื อต้องวัดมูลค่าส่วนได้เสี ยที่ผซู ้ ้ือถืออยูใ่ นผูถ้ ูกซื้ อก่อนหน้าการ
รวมธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือและรับรู ้ผลกาไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าใหม่น้ นั ในกาไร
หรื อขาดทุน
สิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายโดยกลุ่มบริ ษทั รับรู ้ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของสิ่ งตอบแทนที่ คาดว่าจะต้องจ่ายที่ รับรู ้ภายหลังวันที่ ซ้ื อซึ่ งจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินให้รับรู ้ผลกาไร
ขาดทุนที่เกิดขึ้นในกาไรหรื อขาดทุน หรื อในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น สิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายซึ่งจัดประเภท
เป็ นส่วนของผูถ้ ือหุน้ ต้องไม่มีการวัดมูลค่าใหม่ และให้บนั ทึกการจ่ายชาระในภายหลังไว้ในส่วนของผูถ้ ือหุน้
ส่ วนเกินของมูลค่าสิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ มูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้ อ
ธุ รกิ จของส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของของผูถ้ ูกซื้ อที่ ผูซ้ ้ื อถืออยู่ก่อนการรวมธุ รกิ จ ที่ มากกว่ามูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ
ณ วันที่ซ้ื อของสิ นทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มา ต้องรับรู ้เป็ นค่าความนิ ยม หากมูลค่าของมูลค่าสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ มูลค่า
ส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้ อธุรกิจของส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของของ
ผูถ้ ูกซื้ อที่ ผูซ้ ้ื อถื ออยู่ก่อนการรวมธุ รกิ จ น้อยกว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์สุ ทธิ ของบริ ษทั ย่อยที่ ได้มาเนื่ องจาก
การซื้อในราคาต่ากว่ามูลค่ายุติธรรม จะรับรู ้ส่วนต่างโดยตรงไปยังกาไรขาดทุน
เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
บริ ษทั ร่ วมเป็ นกิ จการที่ กลุ่มบริ ษทั มีอิทธิ พลอย่างมีนัยสาคัญโดยมีอานาจเข้าไปมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับ
นโยบายทางการเงินและการดาเนินงานของผูไ้ ด้รับการลงทุน แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมในนโยบายดังกล่าว
ภายใต้วิธีส่วนได้เสี ย รายการเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมจะถูกรับรู ้เมื่อเริ่ มแรกในงบแสดงฐานะการเงินรวมด้วยราคาทุน
และถูกปรับปรุ งภายหลังวันที่ได้มาด้วยส่วนแบ่งกาไรหรื อขาดทุนและสัดส่วนของกลุ่มบริ ษทั ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ของบริ ษทั ร่ วม เมื่ อส่ วนแบ่ งขาดทุนของกลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วมมีจานวนเท่ ากับหรื อสู งกว่าส่ วนได้เสี ยของกลุ่ม
บริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วม (รวมถึงส่วนได้เสี ยระยะยาวใดๆ ซึ่ งโดยเนื้ อหาแล้ว ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของเงินลงทุนสุ ทธิ ของกลุ่ม
บริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วม) กลุ่มบริ ษทั จะหยุดรับรู ้ส่วนแบ่งในขาดทุนที่เกินกว่าส่วนได้เสี ยของตนในบริ ษทั ร่ วมนั้น สาหรับ
จานวนขาดทุนเพิ่มเติมจะรับรู ้เป็ นหนี้ สินก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อมีภาระผูกพันจากการ
อนุมานหรื อได้จ่ายเงิน เพื่อชาระภาระผูกพันแทนบริ ษทั ร่ วมไปแล้ว
หน้ า 23

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
4.7

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
ที่ดินแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมตามราคาประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระภายนอกได้ประมาณการไว้และทบทวนการ
ประเมินทุก ๆ 5 ปี การตีราคาที่ดินใหม่ทาให้มูลค่าตามบัญชีที่เพิ่มขึ้นจะรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นและจะแสดง
อยูใ่ นส่วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และหากมูลค่าของส่ วนที่เคยมีการตีราคาเพิ่มนั้นลดลง
กิจการต้องนาส่ วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ไปรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และลดส่ วนเกินทุนจากการตีราคา
สิ นทรัพย์ขา้ งต้นที่อยูใ่ นส่วนของผูถ้ ือหุน้ ลดลงตามไปด้วย ส่วนที่ลดลงที่เหลือจะบันทึกไปยังกาไรหรื อขาดทุน
ราคาทุนประกอบด้วย ราคาซื้ อและต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรัพย์น้ นั ให้อยูใ่ นสถานที่ และ
สภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ ายบริ หาร
ราคาทุนรวมต้นทุนที่ประมาณในเบื้องต้นสาหรับการซื้ อ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์ ซึ่ งเป็ น
ภาระผูกพันของกิจการที่เกิดขึ้น เมื่อกิจการได้สินทรัพย์น้ นั มาหรื อเป็ นผลจากการใช้สินทรัพย์น้ นั ในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อ
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่มิใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการผลิตสิ นค้าคงเหลือในระหว่างรอบระยะเวลานั้น
อาคารและอุปกรณ์แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาคานวณโดยวิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาตามบัญชีของทรัพย์สินแต่ละชนิ ดตามอายุการใช้งานโดยประมาณ
ของสิ นทรัพย์น้ นั ๆ ดังต่อไปนี้ ยกเว้นที่ดินซึ่งอายุการใช้งานไม่จากัด
ที่ดินภายใต้สญ
ั ญาเช่าและส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารโรงงาน
เครื่ องจักร
อุปกรณ์และเครื่ องมือเครื่ องใช้
เครื่ องตกแต่งและติดตั้งสานักงาน
ยานพาหนะ

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

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

กาไรขาดทุนจากการจาหน่ ายที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์จะคานวณโดยเปรี ยบเที ยบสิ่ งตอบแทนสู ทธิ ที่ได้รับจากการ
จาหน่ายสิ นทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และบันทึกเป็ นกาไรขาดทุนจากการดาเนินงาน
รายจ่ายเกี่ยวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรื อการปรับปรุ งสิ นทรัพย์ให้ดีข้ ึน ซึ่ งทาให้ราคาเปลี่ยนแทนในปั จจุบนั ของ
สิ นทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างเป็ นสาระสาคัญจะรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์ ส่ วนค่าซ่อมแซมและค่าบารุ งรักษารับรู ้เป็ น
ค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
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4.8

ทีด่ นิ ทีไ่ ม่ ได้ ใช้ ในการดาเนินงาน
ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดาเนินงานแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

4.9

สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน – โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าตัดจาหน่ายคานวณ
โดยวิธีเส้นตรงเป็ นเวลา 3 ปี และ 10 ปี

4.10 สิทธิในการดาเนินการผลิตและจาหน่ ายไฟฟ้ าและค่ าตัดจาหน่ าย
กลุ่มบริ ษทั บันทึกต้นทุนเริ่ มแรกของสิ ทธิในการดาเนินการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าที่ได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์น้ นั ณ วันที่ซ้ื อธุรกิจ ภายหลังการรับรู ้รายการเริ่ มแรก สิ ทธิในการดาเนิ นการผลิตและจาหน่าย
ไฟฟ้าแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
กลุ่มบริ ษทั ตัดจาหน่ายโดยใช้วธิ ีเส้นตรงตามอายุสญ
ั ญาให้สิทธิในการดาเนินการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าที่เหลืออยู่
ของบริ ษทั ย่อย นับจากวันที่กลุ่มบริ ษทั มีอานาจควบคุมบริ ษทั ย่อย
4.11 การด้ อยค่ าสินทรัพย์ ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัด
จาหน่าย (รวมถึง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น รวมถึงเงินให้กยู้ ืมแก่บริ ษทั อื่นและ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน)
การวัดมูลค่ าผลขาดทุนด้ านเครดิตทีค่ าดว่ าจะเกิดขึน้
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้นเป็ นการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิ ตด้วยความน่ าจะเป็ นถ่วงน้ าหนัก ผล
ขาดทุนด้านเครดิตคานวณโดยใช้มูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินที่คาดว่าจะไม่ได้รับ (เช่น ผลต่างระหว่างกระแสเงินสด
ที่กิจการจะต้องจ่ายตามสัญญาและกระแสเงินสดที่กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะได้รับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
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การวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตนั้นคานวณดังต่อไปนี้
-

-

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า ผลขาดทุนดังกล่าวประมาณจากผลขาดทุนที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นจากการผิดเงื่อนไขตามสัญญาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้าภายหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลา
ที่รายงาน หรื อ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนดังกล่าวประมาณจากผลขาดทุนที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากการผิดเงื่อนไขตามสัญญาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาทั้งหมดที่เหลืออยูข่ องสัญญา

ค่าเผื่อผลขาดทุนสาหรับลูกหนี้ การค้า วัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของ
สัญญา ผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้นของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นเหล่านี้ ประมาณการโดยใช้ตารางการตั้ง
สารอง ซึ่ งวิธีดงั กล่าวมีการนาข้อมูลผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในอดี ต การปรับปรุ งปั จจัยที่ มีความเฉพาะเจาะจงกับลูกหนี้
นั้นๆ และการประเมินทั้งข้อมูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปั จจุบนั และข้อมูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิ จทัว่ ไปใน
อนาคต ณ วันที่รายงาน
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตสาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินอื่น กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ด้วยผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ น ในอี ก 12 เดื อ นข้างหน้า ยกเว้น สิ น ทรัพ ย์ทางการเงิ น ที่ มี การเพิ่ มขึ้ น
อย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิตนับแต่การรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกหรื อเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่า
ด้านเครดิต ซึ่งกรณี ดงั กล่าวจะวัดค่าเผื่อผลขาดทุนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา
ระยะเวลาสู งสุ ดที่ ใช้ในการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากระยะเวลาที่ ยาวที่ สุดตาม
สัญญาที่กลุ่มบริ ษทั มีฐานะเปิ ดต่อความเสี่ ยงด้านเครดิต
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าสิ นทรัพย์ทางการเงินมีความเสี่ ยงด้านเครดิ ตต่ าเมื่อมีอนั ดับความน่าเชื่ อถืออยูใ่ น ‘ระดับที่ น่า
ลงทุน’ ซึ่งเป็ นการจัดอันดับที่เข้าใจในระดับสากล
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าความเสี่ ยงด้านเครดิตของสิ นทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญหากเกิ นกาหนดชาระ
มากกว่า 30 วัน มีการเปลี่ยนแปลงของอันดับความน่าเชื่อถือที่ลดระดับลงอย่างมีนยั สาคัญ มีการดาเนิ นงานที่ถดถอย
อย่างมีนยั สาคัญของลูกหนี้ หรื อมีการเปลี่ยนแปลงหรื อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด สภาวการณ์
ทางเศรษฐกิจหรื อกฎหมายที่ส่งผลในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของลูกหนี้ ในการจ่ายชาระภาระผูกพัน
ให้กบั กลุ่มบริ ษทั
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กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าสิ นทรัพย์ทางการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเมื่อ
-

ผูก้ ูไ้ ม่สามารถจ่ายชาระภาระผูกพันด้านเครดิ ตให้แก่กลุ่มบริ ษทั ได้เต็มจานวน อีกทั้งกลุ่มบริ ษทั ไม่มีสิทธิ ในการ
ไล่เบี้ย เช่น การยึดหลักประกัน (หากมีการวางหลักประกัน) หรื อ
สิ นทรัพย์ทางการเงินค้างชาระเกินกว่า 90 วัน

การประเมินการเพิ่มขึ้นของความเสี่ ยงด้านเครดิตอย่างมีนยั สาคัญนั้นมีการประเมินทั้งแบบเป็ นรายลูกหนี้ หรื อแบบกลุ่ม
ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของเครื่ องมือทางการเงิน หากการประเมินความเสี่ ยงเป็ นการประเมินแบบกลุ่มต้องมีการจัดกลุ่ม
เครื่ องมื อทางการเงิ นตามลักษณะความเสี่ ยงด้านเครดิ ตที่ คล้ายคลึ งกัน เช่น สถานการณ์ คา้ งชาระและอันดับความ
น่าเชื่อถือ
ผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้นมี การประเมิ นใหม่ ณ สิ้ นรอบระยะเวลาที่ รายงาน เพื่อสะท้อนการเปลี่ ยนแปลง
ของความเสี่ ยงด้านเครดิ ตของเครื่ องมื อทางการเงิ นนับจากวันที่ รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก การเพิ่มขึ้ นของค่าเผื่อผล
ขาดทุนแสดงเป็ นขาดทุนจากการด้อยค่าในกาไรหรื อขาดทุน ค่าเผื่อผลขาดทุนแสดงเป็ นรายการหักออกจากมูลค่าตาม
บัญชีข้ นั ต้นของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
4.12 การด้ อยค่ าของสินทรัพย์ ทไี่ ม่ ใช่ สินทรัพย์ ทางการเงิน
ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริ ษทั จะทาการประเมินว่ามีขอ้ บ่งชี้ซ่ ึ งแสดงว่าสิ นทรัพย์ดอ้ ยค่าลงหรื อไม่ หากมี
ข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า กลุ่มบริ ษทั จะทาการประมาณมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ และหากพบว่าราคาตาม
บัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั มีมูลค่าสู งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริ ษทั จะลดมูลค่าของสิ นทรัพย์ลงให้เท่ากับมูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืน และรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ (มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
คืนของสิ นทรัพย์หมายถึงราคาขายสุทธิหรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า)
หลังจากนั้น หากมีขอ้ บ่งชี้วา่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ได้หมดไปหรื อลดลง กลุ่มบริ ษทั จะประมาณมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับ
คืนของสิ นทรัพย์น้ นั ใหม่ เพื่อเปรี ยบเทียบกับมูลค่าตามบัญชีและโอนกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ที่เคยรับรู ้ในงวดก่อน เพื่อสะท้อนถึงประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนที่เปลี่ยนแปลงไป
4.13 สัญญาเช่ า
ณ วันเริ่ มต้นของสัญญากลุ่มบริ ษทั จะประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่ กลุ่มบริ ษทั
นาคานิยามของสัญญาเช่าตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาใช้ในการประเมินว่าสัญญานั้นให้สิทธิในการ
ควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุหรื อไม่
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ในฐานะผู้เช่ า
ณ วันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่ มมีผลหรื อวันที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า สัญญาที่มีส่วนประกอบที่เป็ นสัญญาเช่ากลุ่มบริ ษทั จะ
ปั นส่ วนสิ่ งตอบแทนที่ ตอ้ งจ่ายตามสัญญาให้กบั แต่ละส่ วนประกอบของสัญญาเช่าตามเกณฑ์ราคาขายที่เป็ นเอกเทศ
สาหรับสัญญาเช่าอสังหาริ มทรัพย์กลุ่มบริ ษทั เลือกที่จะไม่แยกส่ วนประกอบที่ ไม่เป็ นการเช่าและรับรู ้สัญญาเช่าและ
ส่วนประกอบที่ไม่เป็ นการเช่าเป็ นสัญญาเช่าเพียงอย่างเดียว
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่ มมีผล ยกเว้นสัญญาเช่าซึ่งสิ นทรัพย์
มีมูลค่าต่าหรื อสัญญาเช่าระยะสั้นจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้แสดงเป็ นส่ วนหนึ่ งของรายการที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซึ่ งวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคา
สะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่า และปรับปรุ งเมื่อมีการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้ สินตามสัญญาเช่า ต้นทุนของสิ นทรัพย์
สิ ทธิ การใช้ประกอบด้วยจานวนเงิ นที่ รับรู ้เมื่อเริ่ มแรกของหนี้ สินตามสัญญาเช่าปรับปรุ งด้วยจานวนเงิ นที่ จ่ายชาระตาม
สัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่สัญญาเริ่ มมีผลรวมกับต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกและประมาณการต้นทุน
ในการบูรณะและสุ ทธิ จากสิ่ งจูงใจในสัญญาเช่าที่ได้รับค่าเสื่ อมราคารับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนด้วยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่
สัญญาเช่ าเริ่ มมี ผลจนถึ งวันสิ้ นสุ ดของอายุสัญญาเช่ า เว้นแต่สัญญาเช่ าดังกล่าวมี การโอนกรรมสิ ทธิ์ ในสิ นทรั พย์ที่เช่ า
ให้กบั กลุ่มบริ ษทั เมื่อสิ้ นสุ ดสัญญาเช่า หรื อต้นทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้สะท้อนว่ากลุ่มบริ ษทั จะมีการใช้สิทธิ ในการ
ซื้ อสิ นทรั พย์ ในกรณี น้ ี สิ นทรั พย์สิ ทธิ การใช้จะบันทึ กค่ าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ ของสิ นทรั พย์ที่ เช่ า
ซึ่งกาหนดตามเกณฑ์เดียวกันกับสิ นทรัพย์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
หนี้ สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของค่าเช่าที่ ยงั ไม่ได้จ่ายชาระ ณ วันที่ สัญญาเช่าเริ่ มมีผล
คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ ยตามนัยของสัญ ญาเช่า เว้นแต่อตั รานั้น ไม่สามารถกาหนดได้ กลุ่มบริ ษทั ใช้อตั ราดอกเบี้ ย
เงิ นกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั ค่าเช่ารวมถึงค่าเช่าคงที่ หักสิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่าค้างรับ จานวนเงิ นที่ ตอ้ งจ่ายตาม
สิ ทธิ เลื อกซื้ อ สิ ท ธิ เลื อกในการขยายอายุสัญ ญาเช่ าหรื อสิ ท ธิ เลื อกในการยกเลิ กสัญ ญาเช่ า หากกลุ่ม บริ ษทั มี ความ
แน่ น อนอย่างสมเหตุส มผลที่ จะใช้สิท ธิ ค่ าเช่ าผัน แปรที่ ไม่ ข้ ึ น อยู่กับ ดัช นี ห รื ออัตราจะรั บ รู ้ เป็ นค่ าใช้จ่ ายในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการ
กลุ่มบริ ษทั กาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มโดยนาอัตราดอกเบี้ยจากแหล่งข้อมูลทางการเงินภายนอกหลายแห่ ง
และได้ปรับปรุ งบางส่วนเพื่อให้สะท้อนระยะเวลาของสัญญาเช่าและลักษณะของสิ นทรัพย์ที่เช่า
หนี้ สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่ ายตามอัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริ ง และหนี้ สินตามสัญญาเช่าจะถูก
วัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงค่าเช่า การเปลี่ยนแปลงประมาณการจานวนเงินที่
คาดว่าต้องจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ หรื อการเปลี่ยนแปลงการประเมินการใช้สิทธิเลือกซื้อ สิ ทธิเลือกใน
การขยายอายุสญ
ั ญาเช่าหรื อสิ ทธิ เลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า เมื่อมีการวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุ ง
กับมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ หรื อรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน หากมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สิทธิการ
ใช้ได้ถูกลดมูลค่าลงจนเป็ นศูนย์แล้ว
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ในฐานะผู้ให้ เช่ า
ณ วันที่ เริ่ มต้นของสัญญาเช่าหรื อวันที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า สัญญาที่ มีส่วนประกอบที่ เป็ นสัญญาเช่ารายการ
หนึ่ งหรื อมากกว่าหรื อมีส่วนประกอบที่ไม่เป็ นการเช่า กลุ่มบริ ษทั จะปั นส่ วนสิ่ งตอบแทนที่จะได้รับตามสัญญาให้กบั
แต่ละส่วนประกอบตามเกณฑ์ราคาขายที่เป็ นเอกเทศ
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่าเช่าที่ได้รับจากสัญญาเช่าดาเนิ นงานเป็ นรายได้ค่าเช่าด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า และแสดง
เป็ นส่วนหนึ่งของรายได้อื่น ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่เกิดขึ้นเพื่อการได้มาซึ่งสัญญาเช่าดาเนินงานจะรวมเป็ นมูลค่าตาม
บัญชีของสิ นทรัพย์ที่ให้เช่าและรับรู ้ตน้ ทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้ค่า
เช่า ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นรับรู ้เป็ นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับ
4.14 ผลประโยชน์ พนักงาน
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
กลุ่มบริ ษทั และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่
กลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั
เงินที่กลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์ )
กลุ่มบริ ษทั มีภาระสาหรับเงิ นชดเชยที่ ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั
ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสาหรับพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั คานวณหนี้ สิ นตามโครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่ วย
(Projected Unit Credit Method) ที่ ป ระมาณการไว้ โดยนัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัยได้ท าการประเมิ น ภาระผู ก พัน
ดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งหลักการประมาณการดังกล่าวต้องใช้ขอ้ สมมติที่หลากหลาย รวมถึงข้อ
สมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงจานวนพนักงาน อัตรามรณะและอัตรา
เงินเฟ้อ เป็ นต้น
ผลก าไรหรื อ ขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย (Actuarial gains and losses) สาหรั บ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ในส่วนของเจ้าของผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในงวดที่
เกิดขึ้น
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4.15 ประมาณการหนีส้ ิน
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนี้ สินไว้ในงบการเงินเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริ ษทั ได้เกิดภาระที่
จะต้องจ่ายเงินตามข้อผูกพันทางกฎหมายอันเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากเหตุการณ์ในอดีตและจานวนที่ตอ้ งจ่าย สามารถ
ประมาณการได้อย่างมีเหตุผล
4.16 การแปลงค่ าเงินตราต่ างประเทศ
สกุลเงินทีใ่ ช้ ในการดาเนินงานและสกุลเงินทีใ่ ช้ นาเสนองบการเงิน
รายการที่ รวมในงบการเงิ น ของแต่ละบริ ษ ัท ในกลุ่มบริ ษทั มี ก ารวัด มูลค่าโดยใช้สกุ ลเงิ นของสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจหลักที่บริ ษทั ดาเนินงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาทซึ่ งเป็ นสกุลเงิน
ที่ใช้ในการดาเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
รายการบัญชีทเี่ ป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรั พย์และหนี้ สิ นที่ เป็ นตัวเงิ นและเป็ นเงิ นตราต่ างประเทศ ณ วันที่ รายงาน แปลงค่ าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้อ ัตรา
แลกเปลี่ ยน ณ วันนั้น กาไรหรื อขาดทุ นจากการแปลงค่าบันทึ กรับรู ้เป็ นกาไรขาดทุ นในงบกาไรขาดทุ นและกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็ นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม
แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
กิจการในต่ างประเทศ
สิ นทรัพย์และหนี้สินของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่า บันทึกรับรู ้เป็ นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
และแสดงเป็ นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนของผูถ้ ือหุน้ จนกว่ามีการจาหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป
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4.17 บุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรื อกิ จการที่ มีอานาจควบคุมกลุ่มบริ ษทั หรื อถูกควบคุมโดยกลุ่ม
บริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ที่ทาหน้าที่
ถือหุ ้นบริ ษทั ย่อย และกิจการที่เป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง
บริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งถือหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อมและมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญกับ
บริ ษทั ผูบ้ ริ ห ารสาคัญ กรรมการหรื อพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ตลอดทั้งสมาชิ กในครอบครั วที่ ใกล้ชิด กับบุ คคล
ดังกล่าวและกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั แต่ละรายการ โดยคานึงถึงเนื้ อหา
ของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
4.18 ข้ อมูลจาแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลจาแนกตามส่ วนงานได้จดั ทาขึ้นโดยอาศัยรายงานภายในของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งจาแนกข้อมูลทางการเงินตามการ
ให้บริ การหรื อผลิตภัณฑ์ของแต่ละสายธุรกิจ
4.19 ภาษีเงินได้ นติ บิ ุคคล
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะ
รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อรายการที่
รับรู ้โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในกรณี น้ ี ภาษีเงินได้ตอ้ งรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อโดยตรงไปยังส่วน
ของผูถ้ ือหุน้ ตามลาดับ
ภาษีเงินได้ ในงวดปัจจุบัน
ภาษี เงินได้ในงวดปั จจุบนั คือ จานวนภาษีเงิ นได้ที่ตอ้ งชาระโดยคานวณจากกาไรทางภาษี สาหรับปี กาไรทางภาษี
แตกต่างจากกาไรที่แสดงในงบกาไรขาดทุนเนื่ องจากกาไรทางภาษีไม่ได้รวมรายการที่ไม่ถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่าย
ทางภาษีในปี อื่น ๆ และไม่ได้รวมรายการที่ไม่ถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี หนี้ สินภาษีเงินได้ในงวดปั จจุบนั
คานวณโดยใช้อตั ราภาษี ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
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ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นการรับรู ้ผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงิ น
กับมูลค่าของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ใช้ในการคานวณกาไรทางภาษี (ฐานภาษี) กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัด
บัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวทุกรายการ และรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราว
เท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กาไรทางภาษีจะมีจานวนเพียงพอที่จะนาผลแตกต่างชัว่ คราวนั้นมาใช้ประโยชน์
ได้โดยมีการทบทวนมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกปรับ
ลดลง เมื่อกาไรทางภาษีที่จะนามาใช้ประโยชน์ลดลง การกลับรายการจะทาเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กลุ่ม
บริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีเพียงพอที่จะนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบางส่วนหรื อทั้งหมดมาใช้ประโยชน์ได้
บริ ษทั คานวณมูลค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดว้ ยอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ในงบแสดง
ฐานะการเงิน
4.20 กาไรต่ อหุ้น
ขั้นพื้นฐาน
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไรสุทธิ สาหรับปี ด้วยจานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออกจาหน่ายแล้ว
ในระหว่างปี
ปรับลด
กาไรต่อหุน้ ปรับลดคานวณโดยหารกาไรสุทธิสาหรับปี ด้วยผลรวมของจานวนหุ ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออกอยูใ่ น
ระหว่างปี กับจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ ้นสามัญที่บริ ษทั อาจต้องออกเพื่อแปลงหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดจาก
การแปลงสภาพตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิท้ งั สิ้นให้เป็ นหุน้ สามัญ โดยสมมติวา่ ได้มีการแปลงเป็ นหุน้ สามัญ ณ วันต้นปี
หรื อ ณ วันออกหุน้ สามัญเทียบเท่า
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4.21 ประมาณการทางบัญชีทสี่ าคัญ ข้ อสมมติฐาน การใช้ ดลุ ยพินิจและการจัดการความเสี่ยงในส่ วนของทุน
1)

ประมาณการทางบัญชีทสี่ าคัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจ
การใช้ ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทางบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ในบางกรณี ฝ่ายบริ หารอาจต้องใช้การประมาณการ
รายการบัญชีบางรายการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ด้วยเหตุน้ ี ผลที่เกิดขึ้นจริ งในภายหลังจึงอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณไว้
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินและทบทวนอย่างต่อเนื่ องในเรื่ องของการประมาณการข้อสมมติฐาน
และการใช้ดุลยพินิจโดยการประเมินอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ ในอดี ตและปั จจัยอื่น ๆ ซึ่ งรวมถึงการ
คาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตที่ผบู ้ ริ หารเชื่อว่ากระทาอย่างมีเหตุผลภายใต้สถานการณ์ในขณะนั้น
ค่ าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตทีค่ าดว่ าจะเกิดขึน้
ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลย
พินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ แต่ละราย โดยคานึ งถึงประสบการณ์
การเก็บเงิ นในอดี ต อายุของหนี้ ที่ คงค้างและสภาวะเศรษฐกิ จที่ คาดการณ์ ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่ มี ความเสี่ ยงด้าน
เครดิ ตที่ คล้ายคลึงกัน เป็ นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดี ตและการคาดการณ์
สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริ ษทั อาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริ งในอนาคต
ประมาณการส่ วนลดจ่ าย
กลุ่มบริ ษทั ได้ประมาณการส่ วนลดจ่ายที่คาดว่าจะเกิ ดในอนาคต ซึ่ งการประมาณการสัดส่ วนร้อยละของส่ วนลด
ที่คาดว่าจะต้องจ่าย โดยพิจาณาจากข้อมูลและประสบการณ์ในอดีต รวมถึงรู ปแบบการดาเนินธุรกิจในปั จจุบนั
ค่ าเผื่อสินค้ าล้ าสมัย เสื่ อมคุณภาพ และราคาขายตา่ กว่ าทุน
กลุ่มบริ ษทั ได้ประมาณการค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัยและเสื่ อมคุณภาพเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของสิ นค้า
คงเหลือ โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจากการหมุนเวียนและการเสื่ อมสภาพของสิ นค้าคงเหลือแต่ละ
ประเภท นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ยังได้ประมาณการค่าเผื่อสาหรับสิ นค้าที่มีราคาขายต่ากว่าทุนเพื่อให้สะท้อนถึง
ประมาณการผลขาดทุนอันเป็ นผลมาจากสิ นค้าที่มีราคาขายต่ากว่าทุน โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจาก
ราคาขายที่ได้มีการตกลงกับลูกค้าและแนวโน้มของราคาขายในตลาด
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การด้ อยค่ าของเงินลงทุน
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั จะมีการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม เมื่อพบว่า
มูลค่ายุติธรรมดังกล่าวลดลงอย่างมีสาระสาคัญ และเป็ นระยะเวลานานโดยประเมินจากผลการดาเนิ นงานและ
แผนงานในอนาคตของบริ ษทั นั้น ซึ่งการพิจารณาดังกล่าวต้องใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
ฝ่ ายบริ หารเป็ นผูป้ ระมาณการอายุการใช้งาน และมูลค่าซาก สาหรับอาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริ ษทั โดย
ฝ่ ายบริ หารจะทบทวนค่าเสื่ อมราคาเมื่ออายุการใช้งานมีความแตกต่างไปจากประมาณการเดิม หรื อตัดจาหน่ าย
สิ นทรัพย์ที่เสื่ อมสภาพหรื อไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรื อเลิกใช้
กลุ่มบริ ษทั แสดงมูลค่าของที่ดินด้วยราคาที่ตีใหม่ ซึ่ งราคาที่ ตีใหม่น้ ี ได้ประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ โดย
ใช้วิธี เปรี ยบเที ยบราคาตลาดส าหรั บ สิ น ทรั พ ย์ป ระเภทที่ ดิ น ซึ่ ง การประเมิ น มู ล ค่ าดังกล่ าวต้อ งอาศัยข้อ
สมมติฐานและการประมาณการบางประการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานที่ หลากหลาย รวมถึงข้อสมมติเกี่ ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดื อนในอนาคต
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน อัตรามรณะ และอัตราเงินเฟ้อ เป็ นต้น
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทาง
ภาษี ที่ไม่ได้ใช้เมื่ อมี ค วามเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่ากลุ่มบริ ษทั จะมี กาไรทางภาษี ในอนาคตเพียงพอที่ จะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริ ษทั
ควรรับรู ้จานวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเป็ นจานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจานวนกาไรทางภาษีที่คาดว่า
จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
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สัญญาเช่ า
การกาหนดอายุสัญญาเช่ าที่ มีสิทธิ การเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่ าหรื อยกเลิกสั ญญาเช่ า – กลุ่มบริ ษัทใน
ฐานะผู้เช่ า
ในการกาหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริ ษทั มีความแน่ นอน
อย่างสมเหตุ ส มผลหรื อไม่ที่ จะใช้สิ ท ธิ เลื อกในการขยายอายุสัญ ญาเช่ าหรื อยกเลิ กสัญ ญาเช่ าโดยคานึ งถึ ง
ข้อเท็จจริ งและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทาให้เกิดสิ่ งจูงใจทางเศรษฐกิจสาหรับกลุ่มบริ ษทั ในการใช้
หรื อไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น
การกาหนดอัตราดอกเบีย้ การกู้ยืมส่ วนเพิ่ม – กลุ่มบริ ษัทในฐานะผู้เช่ า
กลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถกาหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้น ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจใน
การกาหนดอัตราดอกเบี้ยการกูย้ มื ส่วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั ในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยอัตราดอกเบี้ย
การกูย้ มื ส่วนเพิ่มเป็ นอัตราดอกเบี้ยที่กลุ่มบริ ษทั จะต้องจ่ายในการกูย้ มื เงินที่จาเป็ นเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ที่มี
มูลค่าใกล้เคียงกับสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิ จที่ คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกูย้ ืม
และหลักประกันที่คล้ายคลึง
การจัดประเภทของสัญญาเช่ า - กลุ่มบริ ษัทในฐานะผู้ให้ เช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุน ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลย
พินิ จในการประเมิ น เงื่ อนไขและรายละเอี ยดของสัญ ญาเพื่ อพิ จารณาว่ากลุ่มบริ ษทั ได้โอนความเสี่ ยงและ
ผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
2)

การจัดการความเสี่ยงในส่ วนของทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริ ษทั ในการบริ หารทุนของบริ ษทั นั้นเพื่อดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดาเนิ นงาน
อย่างต่อเนื่ องของกลุ่มบริ ษทั เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ ้นและเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยอื่น และ
เพื่อดารงไว้ซ่ ึงโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน
ในการดารงไว้หรื อปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริ ษทั อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น การคืนทุน
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ การออกหุน้ ใหม่หรื อการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้
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4.22 การประมาณการมูลค่ ายุตธิ รรม
เครื่ องมือทางการเงิ นที่ วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจาแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดับข้อมูล
สามารถแสดงได้ดงั นี้






ราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูล
ระดับที่ 1)
ข้อมูลอื่นนอกเหนื อจากราคาเสนอซื้อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด)
หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คานวณมาจากราคาตลาด) สาหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
ข้อมูลสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินซึ่ งไม่ได้อา้ งอิงจากข้อมูลที่ สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถ
สังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

เครื่ องมือทางการเงินอื่นที่ ไม่ได้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะทางการเงินเป็ นรายการที่มีระยะเวลาครบ
กาหนดสั้น และมี การเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาดปั จจุบนั อย่างสม่ าเสมอ ดังนั้นมูลค่าตามบัญชี เป็ นมูลค่ายุติธรรม
ผูบ้ ริ หารของกิจการเชื่อว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินจะไม่แตกต่างอย่างเป็ นสาระสาคัญกับ
มูลค่าตามบัญชี
5.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
รวม

143,994
62,453,847
62,597,841

233,099
57,424,586
57,657,685

115,558
28,857,570
28,973,128

87,308
34,364,449
34,451,757

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เงิ นฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามมีอตั ราดอกเบี้ ยอยู่ที่ร้อยละ 0.125 ต่อปี
(พ.ศ. 2563: ร้อยละ 0.125 ต่อปี )
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6.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น สุ ทธิ
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
ลูกหนีก้ ารค้ าบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 7)
แยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระดังนี้
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระไม่เกิน 3 เดือน
เกินกาหนดชาระมากกว่า 6 เดือนถึง 12 เดือน
เกินกาหนดชาระมากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
รวม
ลูกหนีก้ ารค้ าบุคคลหรื อบริษัทอื่น
แยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระดังนี้
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระไม่เกิน 3 เดือน
เกินกาหนดชาระมากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน
เกินกาหนดชาระมากกว่า 6 เดือนถึง 12 เดือน
เกินกาหนดชาระมากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้า สุทธิ
ลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนี้อื่น-บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)
ลูกหนี้อื่น-บริ ษทั อื่น
เงินทดรองจ่าย-บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)
เงินทดรองจ่าย
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า-บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน สุทธิ
(หมายเหตุ 7)
เงินค้ าประกันผลงาน
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า-บริ ษทั อื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ
รายได้คา้ งรับ
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมลูกหนี้อื่น สุทธิ

9,487,278
9,487,278

9,180,066
9,180,066

9,487,278
9,487,278

9,180,066
9,180,066

139,226,518
26,234,146
4,029,909
3,992,077
173,482,650
(7,085,396)
166,397,254
175,884,532

257,301,914
16,415,184
1,856,609
2,402,572
277,976,279
(2,381,398)
275,594,881
284,774,947

109,791,268
18,986,231
894,909
3,992,077
133,664,485
(7,085,396)
126,579,089
136,066,367

227,682,561
1,741,430
1,856,609
2,402,572
233,683,172
(2,381,398)
231,301,774
240,481,840

1,375,367
16,500,084
1,052,985
176,186

1,561,794
2,272,647
1,052,985
360,029

1,375,367
3,668,360
26,477

1,101,401
2,271,839
40,000
25,224

36,677,389
24,500
3,033,057
19,182,848
20
29,830,090
107,852,526
(1,227,456)
106,625,070

34,336,549
24,500
10,298,321
12,757,446
135,616
29,854,022
92,653,909
92,653,909

2,823,379
5,959,291
13,852,874
(143,136)
13,709,738

9,867,135
13,305,599
13,305,599
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
รวมลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น สุ ทธิ
282,509,602 377,428,856 149,776,105 253,787,439
ตามงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มี ลูกหนี้ การค้าน าไปขายลดกับธนาคาร
พาณิ ชย์ จานวน 86.08 ล้านบาท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20
การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น มีรายละเอียดดังนี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
ยอดต้นปี
รับรู ้ขาดทุนในงบกาไรขาดทุน
ยอดปลายปี
7.

2,381,398
5,931,454
8,312,852

1,190,000
1,191,398
2,381,398

2,381,398
4,847,134
7,228,532

1,190,000
1,191,398
2,381,398

รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
กลุ่มบริ ษทั มี รายการธุ รกิ จระหว่างกัน กับบุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน บุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน ได้แก่
บุคคลหรื อกิจการต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั โดยการมีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกันหรื อมีกรรมการร่ วมกัน
รายละเอียดความสัมพันธ์ที่กลุ่มบริ ษทั มีกบั บุคคลหรื อกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันซึ่ งมีการควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันใน
บริ ษทั หรื อเป็ นบุคคลหรื อกิจการที่มีรายการบัญชีกบั บริ ษทั มีดงั นี้
ชื่ อบริษัท
บริ ษทั พลาทรัพย์ จากัด
บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จากัด
บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จากัด
บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี จากัด
บริ ษทั เอ็นเอชเค สปริ ง (กัมพูชา) จากัด
บริ ษทั รักษ์บา้ นเรา จากัด
บริ ษทั แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชนั่ จากัด
บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น แมนเนจเม้นท์ จากัด
บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 1 จากัด
บริ ษทั ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ต จากัด
บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จากัด
บริ ษทั บลูโซลาร์ ฟาร์ ม 3 จากัด

ประเทศทีจ่ ดั ตั้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศกัมพูชา
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

โดยการถือหุน้ ทางตรง
โดยการถือหุน้ ทางตรง
โดยการถือหุน้ ทางตรง
โดยการถือหุน้ ทางตรง
โดยการถือหุน้ ทางตรง
โดยการถือหุน้ ทางอ้อม
โดยการถือหุน้ ทางอ้อม
โดยการถือหุน้ ทางอ้อม
โดยการถือหุน้ ทางอ้อม
โดยการถือหุน้ ทางอ้อม
โดยการถือหุน้ ทางอ้อม
โดยการถือหุน้ ทางอ้อม
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ชื่ อบริษัท

ประเทศทีจ่ ดั ตั้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 4 จากัด
ประเทศไทย
บริ ษทั โนโซมิ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จากัด ประเทศไทย
บริ ษทั แก้วลาดวน กรุ๊ ป จากัด
ประเทศไทย
บริ ษทั บลูโซลาร์ ฟาร์ม จากัด
บริ ษทั บลูโซลาร์เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
บริ ษทั สแตนดาร์ด เอ็นจีวี จากัด
บริ ษทั บลูโซลาร์ จากัด
บริ ษทั บลูโซลาร์รูฟ จากัด
บริ ษทั ไชยดียงิ่ จากัด
บริ ษทั ทรัพย์ธีรัตต์ จากัด
บริ ษทั โชคนาชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ ง จากัด
บริ ษทั โชคนาชัย ออโต้ เพลสซิ่ง จากัด
บริ ษทั ซีโรเวซท์ จากัด*
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ
บริ ษทั ซีเอ็นซี ดี-เท็คซ์ จากัด
บริ ษทั โชคนาชัย อิสเทิร์น เพรซซิ่ ง จากัด
บริ ษทั เดวิกา เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด**

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

โดยการถือหุน้ ทางอ้อม
ผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกันของบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกันของบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกันของบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกันของบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั และกรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกันของบริ ษทั ย่อย
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกันของบริ ษทั ย่อย
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกันของบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกันของบริ ษทั ย่อย
กรรมการร่ วมกันของบริ ษทั ย่อย
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกันของบริ ษทั ย่อย
กรรมการร่ วมกันของบริ ษทั ย่อย

*สิ้นสุ ดการเป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่วนั ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั ได้ซ้ื อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ทางอ้อมเพิ่มเติมจากบริ ษทั ซีโรเวซท์ จากัด ส่งผลให้กลุ่มบริ ษทั ถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อยทางอ้อมในสัดส่วน 100%
**สิ้ นสุ ดการเป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่เดื อนธันวาคม พ.ศ. 2563 เนื่ องจากผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกันดังกล่าว
ได้ลาออกจากบริ ษทั ย่อยแล้ว
นโยบายการกาหนดราคาสาหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดงั ต่อไปนี้
รายการ
รายได้จากการขาย
รายได้ค่าเช่าและจากการบริ การ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
ค่าเช่าและค่าบริ การ
ค่าบริ หารจัดการ ค่าที่ปรึ กษาและค่าความช่วยเหลือด้านเทคนิค
ค่านายหน้า
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน

นโยบายการกาหนดราคา
ราคาตลาด
ราคาตามสัญญา
อัตราร้อยละ 6 ถึงร้อยละ 8.5 ต่อปี
ราคาตลาด
ราคาตามสัญญา
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามสัญญา
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
อัตราร้อยละ 8 ถึงร้อยละ 8.12 ต่อปี
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ซื้อสิ นค้า
ราคาตลาด
ซื้อ – ขายสิ นทรัพย์
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
บริ ษทั มีรายการธุรกิจกับบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มี
ดังนี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บริษัท พลาทรัพย์ จากัด
รายได้จากการบริ การ
ดอกเบี้ยรับ
ค่าเช่า
ค่าน้ าค่าไฟ

-

-

300,000
760,526
480,000
2,071,138

1,800,000
1,592,516
480,000
1,795,404

บริษัท ชัยวัฒนา กรีน จากัด
ดอกเบี้ยรับ

-

-

36,850,370

36,382,176

บริษัท ชัยวัฒนา กรีน แมนเนจเม้ นท์ จากัด
ค่าบริ หารจัดการ

-

-

6,600,000

6,000,000

54,282,527
350,000
11,081,882

43,341,230
80,000
12,247,780

54,282,527
350,000
11,081,882

43,341,230
80,000
12,247,780

บริษัท บลูโซลาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
ค่าความช่วยเหลือด้านเทคนิค

360,000

576,000

-

-

บริษัท บลูโซลาร์ จากัด
ซื้อเงินลงทุนบริ ษทั ย่อย

-

13,200,000

-

-

บริษัท เดวิกา เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด**
ค่าที่ปรึ กษา

-

2,400,000

-

1,200,000

บริษัท ซีโรเวซท์ จากัด*
ค่าที่ปรึ กษา

-

4,750,000

-
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บริษัท โนโซมิ เอ็นเตอร์ ไพรส์ (ประเทศไทย) จากัด
รายได้จากการขาย
รายได้ค่าเช่าเครื่ องจักร
รายได้อื่น
ค่านายหน้า

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ซื้อเงินลงทุนบริ ษทั ย่อย
บริษัท โชคนาชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จากัด
ซื้อสิ นทรัพย์
ซื้อสิ นค้า
ค่าเช่า
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น

-

3,311,000

-

-

102,136,776
17,473,305 25,830,833
294,400
475,871
918,827
127,727
733,115
1,017,975
430,993

-

-

-

-

บริษัท โชคนาชัย ออโต้ เพรสซิ่ง จากัด
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน

63,430
21,023

287,827
-

บริษัท สกุลฎ์ ซี อินโนเวชั่น จากัด
ดอกเบี้ยรับ

-

-

บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (กัมพูชา) จากัด
รายได้ค่าบริ หารจัดการ
บริษัท ซีเอ็นซี ดี-เท็คซ์ จากัด
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กรรมการ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน

1,375,367

1,055,599

6,765,737

9,076,177

1,375,367

1,055,599

-

77,299

-

-

-

374,766

-

-

17,896,343
-

18,740,786
-

19,096,344
154,177

19,940,786
-
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ยอดคงเหลือที่มีสาระสาคัญของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ลูกหนีก้ ารค้ า
บริ ษทั โนโซมิ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จากัด

9,487,278

9,180,066

9,487,277

9,180,066

ลูกหนีอ้ ื่น
บริ ษทั โชคนาชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จากัด
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุทธิ
บริ ษทั เอ็นเอชเค สปริ ง (กัมพูชา) จากัด
สุทธิ

1,375,367
1,375,367

6,520,213
(6,059,820)
460,393
1,101,401
1,561,794

1,375,367
1,375,367

1,101,401
1,101,401

ลูกหนีอ้ ื่น - เงินทดรองจ่ าย
บริ ษทั บลูโซลาร์เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี จากัด
รวม

1,052,985
1,052,985

1,052,985
1,052,985

-

40,000
40,000

21,173,903 21,173,903
30,996,840 28,656,000
52,170,743 49,829,903
(15,493,354) (15,493,354)
36,677,389 34,336,549

-

-

-

-

ลูกหนีอ้ ื่น - เงินจ่ ายล่ วงหน้ าค่ าสินค้ า สุ ทธิ
บริ ษทั แก้วลาดวน กรุ๊ ป จากัด
บริ ษทั โชคนาชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จากัด
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุทธิ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า – บริ ษทั แก้วลาดวน กรุ๊ ป จากัด

เมื่ อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ย่อย – บริ ษทั ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ ต จากัด ได้ฟ้องร้องดาเนิ นคดี กบั ลูกหนี้ ของ
บริ ษ ัทย่อยในข้อหาผิ ดสัญญาไม่ ชาระเงิ นจ่ ายล่ วงหน้าค่ าสิ นค้า แก่ บริ ษ ัทย่อยเป็ นเงิ นทั้งสิ้ น 15.49 ล้านบาท พร้ อม
ดอกเบี้ ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้ องเป็ นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็ จสิ้ น ซึ่ งต่อมาศาลได้มีคาพิพากษาให้บริ ษทั แก้ว
ลาดวน กรุ๊ ป จากัด ช าระเงิ น จานวน 15.49 ล้านบาท พร้ อมดอกเบี้ ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี ของเงิ นต้นดังกล่าว
นับตั้งแต่วนั ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึงชาระเสร็ จสิ้ น และต้องไม่เกิน 1.12 ล้านบาทแก่บริ ษทั ย่อย แต่ปรากฏว่า บริ ษทั
ดังกล่าวไม่ปฏิ บตั ิตามคาพิพากษา ศาลจึงได้ออกหมายบังคับคดี เพื่อยึดและอายัดทรัพย์สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2564 อยูร่ ะหว่างการดาเนินการสื บทรัพย์ โดยบริ ษทั ยังไม่ทราบผลของการบังคับคดี
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ย่อยได้บนั ทึ กค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ จานวน 15.49 ล้านบาท สุ ทธิ จากยอดคงค้างเจ้าหนี้ การค้า
จานวน 5.68 ล้านบาท แล้วในงบการเงิน
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้นและดอกเบีย้ ค้ างรับ
แก่ บริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
เงินต้น
9,164,183
30,112,026
ดอกเบี้ยค้างรับ
681,978
25,604
รวม
9,846,161
30,137,630
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
(871,825) (1,114,960)
สุทธิ
8,974,336
29,022,670
ประกอบด้วย
บริ ษทั พลาทรัพย์ จากัด
บริ ษทั สกุลฎ์ ซี อินโนเวชัน่ จากัด
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวม
รายการเคลื่อนไหว – เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นและ
ดอกเบี้ยค้างรับแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้
มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี สุทธิ
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
(เพิ่มขึ้น)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี สุทธิ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวและดอกเบีย้ ค้ างรับแก่
บริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน สุ ทธิ
เงินต้น
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
หัก ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
รวม

-

-

9,846,161
9,846,161
(871,825)
8,974,336

22,337,630
7,800,000
30,137,630
(1,114,960)
29,022,670

-

15,000,000
20,733,115
(35,733,115)

-

-

243,135
8,974,336

(199,150)
29,022,670

-

-

602,079,133
98,248,893
700,328,026
(3,827,643)
696,500,383
(45,304,183)
651,196,200

659,068,873
77,125,935
736,194,808
(2,434,371)
733,760,437
(20,744,859)
713,015,578

29,022,670
78,141,689
(915,810)
42,921,984 125,696,527
(63,213,453) (173,700,586)
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ประกอบด้วย
บริ ษทั สกุลฎ์ ซี อินโนเวชัน่ จากัด
บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จากัด
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
หัก ส่วนที่ถึงกาหนดรับชาระภายในหนึ่งปี
รวม

-

-

89,037,308
611,290,718
700,328,026
(3,827,643)
696,500,383
(45,304,183)
651,196,200

รายการเคลื่อนไหว - เงินให้กยู้ มื ระยะยาวและ
ดอกเบี้ยค้างรับแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้
มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

-

-

733,760,437 747,510,181
(2,341,904)
59,818,805 122,912,688
(95,685,587) (134,228,061)
(1,393,272)
(92,467)
696,500,383 733,760,437

เงิน กู้ ยืม ระยะสั้ น และดอกเบี้ย ค้ างจ่ ายจากบุ ค คล
และบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
เงินต้น
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
รวม
ประกอบด้วย
กรรมการ
บริ ษทั โชคนาชัย ออโต้ เพลสซิ่ง จากัด
บริ ษทั โชคนาชัย ไฮ-เทค เพลสซิ่ง จากัด
รวม
รายการเคลื่อนไหว – เงินกูย้ มื ระยะสั้นและดอกเบี้ย
ค้างจ่ายจากบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

83,068,873
653,125,935
736,194,808
(2,434,371)
733,760,437
(20,744,859)
713,015,578

13,121,951
218,609
13,340,560

2,118,200
59,293
2,177,493

-

-

4,486,721
1,500,000
7,353,839
13,340,560

2,177,493
2,177,493

-

-

2,177,493
12,656,678
(1,493,611)
13,340,560

7,396,560
(5,219,067)
2,177,493

-
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจา
บริ ษทั พลาทรัพย์ จากัด

-

-

100,000

100,000

เจ้ าหนีก้ ารค้ า
บริ ษทั แก้วลาดวน กรุ๊ ป จากัด
บริ ษทั โชคนาชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จากัด
รวม

5,680,549
655,162
6,335,711

5,680,549
12,009,045
17,689,594

-

-

เจ้ าหนีอ้ ื่น
บริ ษทั พลาทรัพย์ จากัด
บริ ษทั บลูโซลาร์ จากัด
บริ ษทั โชคนาชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จากัด
บริ ษทั โชคนาชัย ออโต้ เพลสซิ่ง จากัด
บริ ษทั โชคนาชัย อิสเทิร์น เพรสซิ่ง จากัด
รวม

13,200,000
33,919,000
7,100
47,126,100

13,200,000
35,978,927
72,340
3,000
49,254,267

246,213
246,213

193,755
193,755

1,475,196

4,630,794

1,475,196

4,630,794

เจ้ าหนีอ้ ื่น - ค่ านายหน้ าค้ างจ่ าย
บริ ษทั โนโซมิ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จากัด
เงินทดรองรับ
กรรมการ
ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย
บริ ษทั บลูโซลาร์เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
รวม

-

1,052,984
1,052,984

200,000

-

200,000

1,292,984
1,292,984

-

-

ภาระค้ าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กลุ่มบริ ษทั มีภาระจากการค้ าประกันให้แก่กนั ตามที่กล่าวไว้ใน หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20, 22, 23 และ 24
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

8.

สินค้ าคงเหลือ สุ ทธิ

ราคาทุน
พ.ศ. 2564
สิ นค้าสาเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
เชื้อเพลิง
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม

พ.ศ. 2563

77,252,362 72,221,613 (48,150,828)
4,590,791
148,813,414 257,171,462 (9,307,696) (17,303,359)
219,906,597 102,161,529
11,986,037 12,066,274
14,648,027 46,579,489
472,606,437 490,200,367 (57,458,524) (17,303,359) 4,590,791

ราคาทุน
พ.ศ. 2564
สิ นค้าสาเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
ค่ าเผื่อการลดลงของมูลค่ าสินค้ าคงเหลือ
ยอดยกมา
ยอดยกไป
พ.ศ. 2564
เพิม่ ขึน้
ลดลง
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

4,590,791
4,590,791

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

(43,560,037) 33,692,325 24,070,785
(26,611,055) 122,202,359 247,863,766
219,906,597 102,161,529
11,986,037 12,066,274
14,648,027 46,579,489
(70,171,092) 402,435,345 432,741,843

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ค่ าเผื่อการลดลงของมูลค่ าสินค้ าคงเหลือ
ยอดยกมา
ยอดยกไป
พ.ศ. 2564
เพิม่ ขึน้
ลดลง
พ.ศ. 2564

77,252,362 69,805,613 (48,150,828)
148,813,414 257,171,462 (9,307,696) (17,303,359)
219,906,597 102,111,529
14,648,027 46,579,489
460,620,400 475,668,093 (57,458,524) (17,303,359)

สุ ทธิ

สุ ทธิ
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

(43,560,037) 33,692,325 21,654,785
(26,611,055) 122,202,359 247,863,766
219,906,597 102,111,529
14,648,027 46,579,489
(70,171,092) 390,449,308 418,209,569

ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือจานวน 12.71 ล้านบาท ได้แสดงรวมอยูใ่ นต้นทุนขายในงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (พ.ศ. 2563: 4.25 ล้านบาท)

หน้ า 46

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

9.

เงินลงทุนชั่วคราว
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
ราคาทุน
มูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุนชั่วคราว :
กองทุนรวมตราสารหนี้

23,073,888

23,070,386

พ.ศ. 2563
ราคาทุน
มูลค่ ายุตธิ รรม
216,307

216,496

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2564
ราคาทุน
มูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุนชั่วคราว :
กองทุนรวมตราสารหนี้

23,073,888

23,070,386

พ.ศ. 2563
ราคาทุน
มูลค่ ายุตธิ รรม
186,936

186,951

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนชัว่ คราวมีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ยอดคงเหลือต้นปี
ซื้อระหว่างปี
ขายระหว่างปี
ปรับปรุ งมูลค่าเงินลงทุน
ยอดคงเหลือปลายปี

216,496
234,139
186,951
204,768
424,056,512 543,000,000 424,056,512 543,000,000
(401,199,120) (543,017,832) (401,169,575) (543,017,832)
(3,502)
189
(3,502)
15
23,070,386
216,496
23,070,386
186,951

มูลค่ายุติธรรมของเงิ นลงทุ นในกองทุ นรวม อ้างอิ งจากมู ลค่ าสิ นทรั พย์สุ ทธิ (NAV) ณ วันที่ สิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ซึ่ งคานวณและเผยแพร่ โดยผูจ้ ัดการกองทุ นผูอ้ อกตราสารนั้น มูลค่ายุติธรรมนี้ ถูกจัดอยู่ในระดับที่ 1 ของลาดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรม

หน้ า 47

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

10.

เงินฝากสถาบันการเงินทีใ่ ช้ เป็ นหลักประกัน
เงินฝากสถาบันการเงิน
ที่ใช้ เป็ นหลักประกัน
ระยะสั้น

ระยะยาว

11.

ใช้ เป็ นหลักประกัน

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

ค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อระยะยาว
แก่สถาบันการเงิน (หมายเหตุ 24)
และวงเงินหนังสื อค้ าประกันของ
ธนาคาร (หมายเหตุ 37)
56,477,309 22,767,423
ค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อระยะสั้น
แก่สถาบันการเงิน (หมายเหตุ 20)
และวงเงินหนังสื อค้ าประกัน
7,838,983 48,916,702
ของธนาคาร (หมายเหตุ 37)
รวม
64,316,292 71,684,125

-

7,804,233
7,804,233

-

7,363,924
7,363,924

สินทรัพย์ หมุนเวียนอื่น
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
ลูกหนี้กรมสรรพากร
ภาษีซ้ือยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
อื่น ๆ
รวม

26,287,018
9,097,294
1,615
225,060
35,610,987

54,548,635
8,788,747
90,220
225,038
63,652,640

8,324,829
56,012
8,380,841

8,179,560
46,615
8,226,175

หน้ า 48

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
12.

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม สุ ทธิ

ชื่ อบริษทั

ประเภท
กิจการ

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

กัมพูชา

USD
3,658,000

USD
3,658,000

บริ ษทั เอ็นเอชเค สปริ ง ผลิต
(กัมพูชา) จากัด

ชื่ อบริษทั

เบาะรถยนต์

ประเภท
กิจการ
เบาะรถยนต์

ทุนชาระแล้ว

พ.ศ. 2564
25%

พ.ศ. 2563
25%

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

17,392,263

10,532,502

เงินลงทุนวิธีราคาทุน
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

กัมพูชา

USD
3,658,000

USD
3,658,000

25%

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

เงินลงทุนวิธีส่วนได้ เสี ย

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
สั ดส่ วนถื อหุ้นและ
สิทธิออกเสียง

ประเทศ
ที่จัดตั้ง

บริ ษทั เอ็นเอชเค สปริ ง ผลิต
(กัมพูชา) จากัด

ทุนชาระแล้ว

ประเทศ
ที่จัดตั้ง

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
สั ดส่ วนถื อหุ้นและ
สิทธิออกเสียง

พ.ศ. 2563
25%

พ.ศ. 2563

31,083,855 31,083,855
(24,770,353) (24,770,353)

สุทธิ

6,313,502

6,313,502

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม (ตามวิธีส่วนได้ เสีย)
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

10,532,502
1,403,774
5,455,987
17,392,263

9,497,430
880,939
154,133
10,532,502

หน้ า 49

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินของบริ ษทั ร่ วมโดยสรุ ปดังนี้
(หน่ วย : บาท)
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

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

40,079,242
270,736,689
(241,246,879)
69,569,052

29,469,935
253,351,851
(240,691,778)
42,130,008

รายได้
ค่าใช้จ่าย
กาไรสุทธิสาหรับปี

347,045,092
(325,221,146)
21,823,946

299,954,386
(299,337,853)
616,533

รายการกระทบยอดข้อมูลทางการเงินข้างต้นกับมูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยที่รับรู ้ในงบการเงินรวม
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม (ตามวิธีส่วนได้ เสีย)
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
สิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ร่ วม
สัดส่วนเงินลงทุน
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

69,569,052
25%
17,392,263

42,130,008
25%
10,532,502

การบันทึกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมโดยวิธีส่วนได้เสี ยในงบการเงินรวมได้ใช้ขอ้ มูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วมสาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ซึ่ งจัดทาโดยผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ร่ วมและยังไม่ได้รับการตรวจสอบ
โดยผูส้ อบบัญชี

หน้ า 50

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

13.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย สุ ทธิ
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ทุนชาระแล้ ว
บริษัท

ประเภทกิจการ

สั ดส่ วนเงินลงทุน

เงินลงทุนวิธีราคาทุน

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

100%

100%

80,000,000

80,000,000

บริ ษัทย่ อยทางตรง
บริ ษทั พลาทรัพย์ จากัด

ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์

80,000,000

80,000,000

บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จากัด

ลงทุนในธุ รกิจพลังงาน

400,000,000

400,000,000

100%

100%

399,999,980

399,999,980

บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จากัด

ออกแบบและจาหน่ายยานพาหนะ

400,000,000

400,000,000

50.01%

50.01%

200,040,000

200,040,000

บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี จากัด

โรงฟอกหนัง

1,000,000

1,000,000

100%

100%

999,800

999,800

681,039,780

681,039,780

รวม

บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จากัด มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยทางอ้อม ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่ วย : บาท)
ทุนชาระแล้ ว
บริษัท

ประเภทกิจการ

สั ดส่ วนเงินลงทุน

เงินลงทุนวิธีราคาทุน

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

5,000,000

5,000,000

100%

100%

4,999,980

4,999,980

25,500,000

25,500,000

100%

100%

25,499,740

25,499,740

10,000,000

10,000,000

80%

80%

9,599,880

9,599,880

บริ ษัทย่ อยทางอ้ อม
บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น

ประกอบกิจการให้คาปรึ กษาด้านการ

แมนเนจเม้นท์ จากัด

บริ หารจัดการโครงการพลังงานทดแทน

บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 1 จากัด

โรงกาจัดขยะและผลิต และจาหน่ายไฟฟ้า
จากขยะ

บริ ษทั ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ต จากัด ส่ งออกชิ้นไม้สับ
บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จากัด

ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้า

300,000,000 300,000,000

100%

100%

บริ ษทั บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จากัด

ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้า

120,000,000 120,000,000

60%

60%

72,000,000

72,000,000

บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 4 จากัด

ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้า

100%

-

2,399,920

-

รวม

2,400,000

-

369,999,800 369,999,800

484,499,320 482,099,400

หน้ า 51

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
รายการเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีดงั นี้
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยทางตรง
เงินลงทุนในบริ ษัท สกุลฎ์ ซี อินโนเวชั่น จากัด
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 บริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นอื่นในบริ ษทั ย่อย – บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จากัด ได้ทาบันทึก
ข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างการถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อยดังกล่าว เพื่อรองรับแผนธุรกิจในอนาคต ซึ่ งต่อมาผูถ้ ือหุ ้นอื่น
ในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้แสดงเจตจานงที่จะซื้อหุน้ ในบริ ษทั ย่อยที่ถือโดยบริ ษทั คืนทั้งจานวน
ผูถ้ ือหุ ้นในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในบันทึกข้อตกลงและเจรจากับสถาบันการเงินเพื่อ
จัดหาเงินกูม้ าซื้อหุ ้นคืนจากบริ ษทั ทั้งหมด โดยขณะนี้สถาบันการเงินอยูร่ ะหว่างการพิจารณาสิ นเชื่อสาหรับการซื้อหุน้ คืน
ดังกล่าว ซึ่งยังไม่ทราบผลการพิจารณาณ วันที่ของรายงานฉบับนี้
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยทางอ้อมผ่านบริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จากัด
เงินลงทุนในบริ ษัท กรี น เพาเวอร์ 4 จากัด
เมื่ อวัน ที่ 19 กุม ภาพัน ธ์ พ.ศ. 2564 บริ ษ ัท ย่อ ย - บริ ษ ัท ชัยวัฒนา กรี น จ ากัด ได้ลงทุ นในหุ ้นสามัญในบริ ษ ัท กรี น
เพาเวอร์ 4 จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ จดทะเบียนจัดตั้งใหม่ จานวน 59,998 หุ ้น มูลค่าที่ ชาระแล้วหุ ้นละ 40 บาท ในราคารวม
2.4 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 100 ของทุนที่ชาระแล้วของบริ ษทั ย่อยทางอ้อมดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่มเติม
งบการเงินรวมนี้ ได้จดั ทาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และงบการเงิน
ของบริ ษทั ย่อย ดังต่อไปนี้

ชื่ อบริษัท
บริ ษทั พลาทรัพย์ จากัด
บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จากัด
บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จากัด
บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี จากัด

ร้ อยละของสินทรัพย์
ทีร่ วมอยู่ในสินทรัพย์ รวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
3.34
38.99
14.49
0.02

3.06
39.48
14.49
0.03

ร้ อยละของรายได้
ทีร่ วมอยู่ ในรายได้ รวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
1.96
19.85
1.25
-

2.23
22.11
2.01
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
โดยข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั ย่อยที่กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ถือหุน้ ทั้งหมดซึ่งมีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม มีดงั ต่อไปนี้
(ร้ อยละ)
(หน่ วย : บาท)
สั ดส่ วนการถือหุ้นและสิ ทธิใน กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ
การออกเสี ยงของส่ วนได้เสี ยที่ จัดสรรสาหรับส่ วนได้เสี ยที่ ส่ วนได้ เสี ยที่ไม่ มีอานาจ
ไม่ มีอานาจควบคุม
ไม่ มีอานาจควบคุม
ควบคุมสะสม
ชื่ อบริษัท
บริ ษัทย่ อยทางตรง
บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จากัด
บริ ษัทย่ อยทางอ้ อม
บริ ษทั ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ต จากัด
บริ ษทั บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จากัด
รวม

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

49.99

49.99

(24,754,919) (22,927,852) 125,973,718 150,728,637

20.00
40.00

20.00
40.00

4,379,964 4,002,234 62,064,294 57,684,330
(20,374,955) (18,925,618) 188,038,012 208,412,967

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปก่อนตัดรายการระหว่างกันของแต่ละบริ ษทั ย่อยที่กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ถือหุ ้นทั้งหมดซึ่ งมีส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอานาจควบคุมที่มีสาระสาคัญ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มีดงั นี้
(หน่ วย : พันบาท)
บริษัท สกุลฎ์ ซี อินโนเวชั่น จากัด บริษัท บลูโซลาร์ ฟาร์ ม 3 จากัด
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
งบแสดงฐานะการเงินแบบย่ อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ส่วนของเจ้าของถือโดยบริ ษทั
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแบบย่ อ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
กาไร(ขาดทุน)สุทธิสาหรับปี

4,775
43,429
464,708
(211,552)
(48,960)
(126,426)
(125,974)

649
64,487
487,136
(159,857)
(90,495)
(151,191)
(150,729)

7,073
23,547
290,609
(23,974)
(142,094)
(93,097)
(62,064)

4,869
22,914
301,370
(20,643)
(164,299)
(86,527)
(57,684)

23,274
(72,794)
(49,520)

33,365
(79,222)
(45,857)

42,328
(31,378)
10,950

41,943
(32,803)
9,140
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
(หน่ วย : พันบาท)
บริษัท สกุลฎ์ ซี อินโนเวชั่น จากัด บริษัท บลูโซลาร์ ฟาร์ ม 3 จากัด
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ส่วนของกาไร (ขาดทุน) ที่เป็ นของ
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
งบกระแสเงินสดแบบย่อ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดเพิม่ ขึ้น (ลดลง) สุทธิ

(24,765)
(24,755)

(22,933)
(22,928)

6,570
4,380

5,138
4,002

12,839
(8)
(8,072)
7,445

(30,425)
(87,792)
107,166
(11,051)

23,132
(1,008)
(19,920)
2,204

19,175
12
(18,120)
1,067

หลักทรัพย์ค้ าประกัน
บริ ษ ัท ย่อ ยทางอ้อม – บริ ษ ัท บลูโซลาร์ ฟ าร์ ม 3 จากัด และบริ ษ ัท กรี น เพาเวอร์ 2 จากัด ได้น าใบหุ ้น ไปวางเป็ น
หลักทรัพย์ค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อระยะยาวกับสถาบันการเงิน ตามที่อธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24
14.

เงินลงทุนในตราสารทุนทีไ่ ม่ ใช่ หลักทรัพย์ จดทะเบียน สุ ทธิ
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม

ชื่ อบริษัท
บริ ษทั สหอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย
จากัด
บริ ษทั สหอุตสาหกรรมค้าหนังสัตว์ จากัด
บริ ษทั นครทองบ้านและที่ดิน จากัด
บริ ษทั เขตประกอบอุตสาหกรรมฟอก
หนัง ก.ม.30 จากัด
บริ ษทั รักษ์บา้ นเรา จากัด
บริ ษทั แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชนั่
จากัด
รวม

ประเภทกิจการ

ทุนชาระแล้ ว
สั ดส่ วนการลงทุน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

ตราสารทุนทีว่ ดั มูลค่ า
ยุตธิ รรมผ่ านกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

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

2.27%
0.66%

2.27%
2.22%
0.66%

390,000
-

390,000
250,000
-

การจัดการน้ าเสี ย 64,009,600 64,009,600
ผลิตไฟฟ้า
176,000,000 176,000,000
รับเหมาก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า
1,050,000,000 1,050,000,000

1.20%
9.09%

1.20%
9.09%

771,200
8,750,000

771,200
8,750,000

5.00%

5.00% 16,000,000 48,535,000
25,911,200 58,696,200

ค้าหนังสัตว์
รับเหมาก่อสร้าง

6,000,000
18,750,000

หน้ า 54

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท

ชื่ อบริษัท
บริ ษั ท สหอุ ต สาหกรรมฟอกหนั ง ไทย
จากัด
บริ ษทั สหอุตสาหกรรมค้าหนังสัตว์ จากัด
บริ ษทั นครทองบ้านและที่ดิน จากัด
บริ ษ ัท เขตประกอบอุ ต สาหกรรมฟอก
หนัง ก.ม.30 จากัด
รวม

ประเภทกิจการ

ตราสารทุนทีว่ ดั มูลค่ า
ยุตธิ รรมผ่ านกาไรขาดทุน
ทุนชาระแล้ ว
สั ดส่ วนการลงทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

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

1.67%
0.66%

1.67%
2.22%
0.66%

300,000
-

300,000
250,000
-

การจัดการน้ าเสี ย 64,009,600 64,009,600

1.20%

1.20%

771,200
1,071,200

771,200
1,321,200

ค้าหนังสัตว์
รับเหมาก่อสร้าง

กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนและจัดประเภทเงินลงทุน
ดังกล่าวเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงิ นที่ วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น โดยใช้เทคนิ คการวัดมูลค่าจาก
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ รายงาน ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ได้รับรู ้ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าในมูลค่ายุติธรรมของ
เงิ น ลงทุ น ดังกล่าว จานวน 32.54 ล้านบาทผ่านก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จอื่ น ในงบการเงิ น รวมส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ดวัน ที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้จาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั สหอุตสาหกรรมค้าหนังสัตว์ จากัด ทั้งจานวนในราคา 0.45 ล้านบาท
และได้รับรู ้กาไรจากการจาหน่ ายเงิ นลงทุ นดังกล่าว จานวน 0.2 ล้านบาท ในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะ
บริ ษทั สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
15.

ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ สุ ทธิ

ที่ดนิ

ที่ดนิ ภายใต้ ส่ วนปรับปรุ ง
สัญญาเช่ า
ที่ดนิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชี สุทธิ

416,309,421
279,736,666
696,046,087

15,779,340
(262,989)
15,516,351

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี สุทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
ส่วนเกิน(ขาดทุน) จากการประเมินราคาที่ดิน สุทธิ
ขายสิ นทรัพย์ สุทธิ
ตัดจาหน่าย สุทธิ
โอนเข้า (ออก) สิ นทรัพย์ สุทธิ
ปรับปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคา
มูลค่าตามบัญชีปลายปี สุ ทธิ

696,046,087
696,046,087

15,516,351
(631,174)
14,885,177

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชี สุทธิ

416,309,421
279,736,666
696,046,087

15,779,340
(894,163)
14,855,177

อาคาร

99,218,827 547,759,930
(14,299,924) (295,984,208)
84,918,903 251,775,722

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
อุปกรณ์ และ เครื่ องตกแต่ งและ
เครื่ องจักร เครื่ องมือเครื่ องใช้ ติดตั้งสานักงาน

สินทรัพย์
ยานพาหนะ ระหว่างก่ อสร้ าง

รวม

1,501,579,882
(388,046,705)
1,113,533,177

68,228,005
(50,160,154)
18,067,851

27,935,563
(16,421,629)
11,513,934

72,656,011
(29,704,558)
42,951,453

387,363,621 3,136,830,600
279,736,666
(794,880,167)
387,363,621 2,621,687,099

251,775,722
5,382,558
(48,779)
1,458,256
(9,882,413)
248,685,344

1,113,533,177
68,769,702
(42,281,180)
379,950,465
(95,720,331)
1,424,251,833

18,067,851
1,471,106
(1,968,586)
822,750
(4,458,553)
13,934,568

11,513,934
1,744,833
(8)
(3,080,562)
10,178,197

42,951,453
984,795
(2)
(72,777)
(5,801,924)
38,061,545

387,363,621 2,621,687,099
5,012,595 83,549,589
(44,249,776)
(121,556)
(382,231,471)
(125,305,576)
10,144,745 2,535,559,780

99,402,827 553,685,189
(20,030,543) (304,999,845)
79,372,284 248,685,344

1,883,360,155
(459,108,322)
1,424,251,833

64,564,828
(50,630,260)
13,934,568

29,445,694
(19,267,497)
10,178,197

71,059,034
(32,997,489)
38,061,545

10,144,745 3,143,751,233
279,736,666
(887,928,119)
10,144,745 2,535,559,780

84,918,903
184,000
(5,730,619)
79,372,284

หน้ า 56

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษทั
อุปกรณ์และ เครื่ องตกแต่ งและ
เครื่ องจักร เครื่ องมือเครื่ องใช้
ติดตั้งสานักงาน

ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่างก่ อสร้ าง

รวม

23,753,729
(13,615,836)
10,137,893

48,655,249
(26,412,362)
22,242,887

2,852,453
2,852,453

1,196,434,960
267,516,478
(569,730,308)
894,221,130

16,896,696
1,459,658
(1,962,269)
822,750
(4,131,838)
13,084,997

10,137,893
1,744,834
(8)
(2,437,038)
9,445,681

22,242,887
53,898
(2)
(3,683,267)
18,613,516

2,852,453
1,851,532
(2,955,303)
1,748,682

894,221,130
76,848,508
(43,921,692)
(40,973,067)
886,174,879

62,435,800
(49,350,803)
13,084,997

25,263,861
(15,818,180)
9,445,681

46,206,374
(27,592,858)
18,613,516

1,748,682
1,748,682

1,198,404,938
267,516,478
(579,746,537)
886,174,879

ที่ดนิ

อาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชี สุทธิ

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

322,257,623
(239,245,374)
83,012,249

497,860,742
(241,261,690)
256,599,052

66,091,742
(49,195,046)
16,896,696

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี สุทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
ขายสิ นทรัพย์ สุทธิ
โอนเข้า (ออก) สิ นทรัพย์ สุทธิ
ค่าเสื่ อมราคา
มูลค่าตามบัญชีปลายปี สุ ทธิ

502,479,900
502,479,900

83,012,249
5,120,012
1,458,256
(5,664,551)
83,925,966

256,599,052
66,618,574
(41,959,413)
674,297
(25,056,373)
256,876,137

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชี สุทธิ

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

328,835,891
(244,909,925)
83,925,966

498,950,908
(242,074,771)
256,876,137

หน้ า 57

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่ ดิน อาคารและเครื่ องจักร ในงบการเงิ นรวมราคาตามบัญชี จานวน 1,586.10 ล้านบาท
(พ.ศ. 2563: 1,705.12 ล้านบาท) และในงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ราคาตามบัญชี จานวน 416.08 ล้านบาท (พ.ศ. 2563: 502.18
ล้านบาท) น าไปเป็ นหลักประกัน เงิ น กู้ยืมกับ ธนาคารพาณิ ชย์ตามหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นข้อ 20 และข้อ 24
(พ.ศ. 2563: นาไปเป็ นหลักประกันหุ ้นกูต้ ามหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 22 รวมถึ งเงิ นกู้ยืมกับธนาคารพาณิ ชย์
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20 และข้อ 24)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 อาคาร เครื่ องจักรและอุปกรณ์ ราคาทุน 321.85 ล้านบาท (พ.ศ. 2563: 398.90 ล้านบาท) ใน
งบการเงิ น รวม และราคาทุ น 287.18 ล้านบาท (พ.ศ. 2563: 364.38 ล้านบาท) ในงบการเงิ น เฉพาะบริ ษ ัท ได้ต ัด
ค่าเสื่ อมราคาเต็มจานวนแล้วแต่ยงั คงใช้งานอยู่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริ ษทั มีสิทธิ การใช้ภายใต้สัญญาเช่า ซึ่ งแสดงเป็ นส่ วนหนึ่ งของรายการที่ ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ในราคาทุน จานวน 287.21 ล้านบาท (พ.ศ. 2563: 236.53 ล้านบาท) ในงบการเงินรวม และราคาทุน 248.87 ล้านบาท
(พ.ศ. 2563: 198.18 ล้านบาท) ในงบการเงินเฉพาะบริ ษทั
ค่าใช้จ่ายสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู ้ในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนมี
ดังต่อไปนี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า
รวม
16.

18,527,061
8,632,132
972,000
41,700
28,172,893

10,900,247
4,931,383
1,452,000
18,000
17,301,630

ทีด่ นิ ทีไ่ ม่ ได้ ใช้ ดาเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ดาเนิ นงานจานวนเงิน 43.22 ล้านบาท (พ.ศ. 2563: จานวนเงิน 43.22 ล้านบาท)
บริ ษทั ย่อยทางอ้อม - บริ ษทั บลูโซลาร์ ฟาร์ ม 3 จากัด ได้นาที่ ดินที่ ไม่ได้ใช้ดาเนิ นงานเป็ นหลักประกันสิ นเชื่ อกับ
สถาบันการเงิน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20 และ 24

หน้ า 58

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
17.

สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี สุทธิ

16,305,591
(2,764,495)
13,541,096

13,289,091
(2,716,275)
10,572,816

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี สุทธิ
ซื้อระหว่างปี
ค่าตัดจาหน่าย
ขาดทุนจากการด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชีปลายปี สุทธิ

13,541,096
200,560
(1,332,943)
(2,945,500)
9,463,213

10,572,816
200,560
(1329,844)
9,443,532

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
หัก ค่าผื่อการด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชี สุทธิ

16,506,151
(4,097,438)
(2,945,500)
9,463,213

13,489,651
(4,046,119)
9,443,532

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวข้างต้น ประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และแบบพิมพ์เรื อ
กลุ่มบริ ษทั ได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อด้อยค่าแบบพิมพ์เรื อจานวน 2.95 ล้านบาท ในงบการเงิ นรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เนื่ องจากผูบ้ ริ หารพิจารณาแล้วว่า แบบพิมพ์เรื อดังกล่าวจะเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคต
ไม่เพียงพอกับมูลค่าทางบัญชีในปั จจุบนั

หน้ า 59

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

18.

สิทธิในการดาเนินการผลิตและจาหน่ ายไฟฟ้ า สุ ทธิ
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี สุทธิ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี สุทธิ
ค่าตัดจาหน่าย
มูลค่าตามบัญชีปลายปี สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี สุทธิ

67,112,870
(12,025,155)
55,087,715

-

55,087,715
(4,474,192)
50,613,523

-

67,112,870
(16,499,347)
50,613,523

-

หน้ า 60

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

19.

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
เงินมัดจา
อื่น ๆ
รวม

20.

494,533
3,863,350
95,196
4,453,079

692,848
3,679,750
4,372,598

251,850
251,850

261,850
261,850

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
- เงินกูย้ มื ระยะสั้น
48,000,000 48,000,000
- ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
120,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000
- ทรัสต์รีซีท
29,313,684 65,816,003 29,313,684 65,816,003
- เงินกูย้ มื ระยะสั้นตามสัญญาขายลดหนี้ (หมายเหตุ 6)
84,333,658
84,333,658
รวม
197,313,684 298,149,661 129,313,684 250,149,661

หน้ า 61

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั มีรายละเอียดเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
(หน่ วย : ล้ านบาท)
ประเภทเงินกู้
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

วงเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
60.00

60.00

ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นและ
ทรัสต์รีซีท
เงินกูย้ มื ตามสัญญาขาย
ลดหนี้กบั สถาบันการเงิน*

728.00

300.00

ใช้ ไป
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

เงื่อนไขการชาระ

-

-

120.00

100.00

MOR – 2.00% ต่อปี
(MOR – 2.00% ต่อปี )

77.31

113.82

ร้อยละ 4.07 - 5.43 ต่อปี ชาระดอกเบี้ยทุกเดือนและเงินต้นจะครบกาหนดชาระภายใน 6 เดือน
(ร้อยละ 4.07-5.43 ต่อปี ) นับจากวันที่ได้รับเงินกู้

-

84.33

708.00

300.00

อัตราดอกเบีย้
ร้อยละ 7.28-7.38 ต่อปี ชาระดอกเบี้ยทุกเดือน
(ร้อยละ 7.28-7.38 ต่อปี )

MRR - 2.125% ต่อปี
(MRR - 2.125% ต่อปี )

ชาระดอกเบี้ยทุกเดือนและเงินต้นจะครบกาหนดชาระภายใน 1-3 เดือน
นับจากวันที่ในตัว๋ สัญญาใช้เงิน

---
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
งบการเงินเฉพาะบริษัท
(หน่ วย : ล้ านบาท)
ประเภทเงินกู้
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

วงเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
60.00

60.00

ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นและ
ทรัสต์รีซีท
เงินกูย้ มื ตามสัญญาขาย
ลดหนี้กบั สถาบันการเงิน*

640.00

300.00

ใช้ ไป
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
-

-

100.00

เงื่อนไขการชาระ

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

ชาระดอกเบี้ยทุกเดือน

100.00

MOR – 2.00% ต่อปี
(MOR -2.00% ต่อปี )

ชาระดอกเบี้ยทุกเดือนและเงินต้นจะครบกาหนดชาระภายใน 1-3 เดือน
นับจากวันที่ในตัว๋ สัญญาใช้เงิน

29.31

65.82

ร้อยละ 4.07 – 5.43 ต่อปี ชาระดอกเบี้ยทุกเดือนและเงินต้นจะครบกาหนดชาระภายใน 6 เดือน
(ร้อยละ 4.07 – 5.43 ต่อปี ) นับจากวันที่ได้รับเงินกู้

-

84.33

640.00

300.00

อัตราดอกเบีย้

MRR - 2.125% ต่อปี
(MRR - 2.125% ต่อปี )

---

*เงินกูย้ มื ตามสัญญาขายโอนสิ ทธิเรี ยกร้องในลูกหนี้ การค้า บริ ษทั ได้ทาการขายสิ ทธิเรี ยกร้องในลูกหนี้ การค้าซึ่ งเป็ น “แบบมีสิทธิเรี ยกร้องความเสี ยหาย” กับทางบริ ษทั ได้ให้แก่ธนาคารพาณิ ชย์
แห่งหนึ่ง ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6

หน้ า 63

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
หลักทรัพย์ค้ าประกัน
ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างและเครื่ องจักรบางส่ วนของบริ ษทั และที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างและที่ดินที่ไม่ได้ใช้ดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั ย่อย ตามหมายเหตุป ระกอบงบการเงิ นข้อ 15 และข้อ 16 บวกด้วยผลประโยชน์ จากการประกันอัคคี ภ ัย
ทรั พ ย์สิ น ดังกล่ าว เงิ น ฝากประจ าตามหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ข้อ 10 และกรรมการของบริ ษ ัท และบริ ษ ัท ที่
เกี่ยวข้องกันและผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อยร่ วมกันค้ าประกัน รวมทั้งห้ามนาเครื่ องจักรของบริ ษทั ไปก่อภาระผูกพันใดๆ
21.

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
เจ้ าหนีก้ ารค้ า
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)
บริ ษทั อื่น
รวม
เจ้ าหนีอ้ ื่น
บุคคลหรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)
บริ ษทั อื่น
ค่านายหน้าค้างจ่ายบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)
ค่านายหน้าค้างจ่าย
เงินทดรองรับ - บริ ษทั อื่น
เงินทดรองรับ - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)
โบนัสและเงินเดือนค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บริ ษทั อื่น
เงินรับล่วงหน้าค่าสิ นค้า
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
รวม
รวมเจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น

6,335,711
167,845,804
174,181,515

17,689,594
245,358,939
263,048,533

165,205,578
165,205,578

240,722,796
240,722,796

47,126,100
19,118,368
1,475,196
3,914,392
4,187,453
50,145,961
1,052,984
23,098,035
7,539,118
2,610,241
160,267,848
334,449,363

49,254,267
18,828,008
4,630,794
3,765,940
40,640
200,000
30,389,349
1,292,984
15,604,708
3,650,432
4,812,504
132,469,626
395,518,159

246,213
15,985,402
1,475,196
3,914,392
49,044,835
8,329,272
1,224,941
106,923
80,327,174
245,532,752

193,755
18,401,105
4,630,794
3,765,940
200,000
29,606,157
5,827,986
40,431
4,379,175
67,045,343
307,768,139

หน้ า 64

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
22.

หุ้นกู้
รายละเอียดหุน้ กู้ สุทธิ ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั มีดงั นี้
(หน่ วย: บาท)
มูลค่ าตามบัญชี
ครั้งที่

วันที่ครบกาหนด
ไถ่ ถอน

จานวน
หน่ วย
(หน่ วย)

1/2561 ขยายระยะเวลาครบกาหนด
ไถ่ถอนภายในวันที่ 23
พฤษภาคม พ.ศ. 2564
235,970
1/2563 ทั้งจานวนในวันที่ 23
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
280,000
รวม
หัก: ค่าธรรมเนี ยมการออกหุ้นกูร้ อตัดจ่าย

มูลค่ าตราไว้
ต่ อหน่ วย
(บาท)

อัตราดอกเบีย้
(ร้ อยละต่ อปี )

กาหนดชาระ
ดอกเบีย้

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

1,000

6.75

ทุกไตรมาส

-

235,970,000

1,000

6.50

ทุกไตรมาส

-

280,000,000
515,970,000
(3,762,740)
512,207,260
(512,207,260)
-

หัก: ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี

(

หุ ้นกูด้ งั กล่าว เป็ นหุ ้นกูช้ นิ ดระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีหลักประกัน หรื อมีหลักประกันบางส่ วน ซึ่ งภายใต้
รายละเอียดของหุ ้นกูท้ ี่ออกมาแล้วนั้น บริ ษทั ต้องปฏิ บตั ิตามเงื่อนไขสาคัญบางประการ เช่น การดารงสัดส่ วนหนี้ สินทาง
การเงินสุทธิต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ในอัตราส่วนไม่เกิน 3:1 เป็ นต้น
รายการเคลื่อนไหวของหุน้ กู้ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีดงั นี้
(หน่ วย: บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564
บวก ค่าธรรมเนียมการออกหุน้ กูต้ ดั จ่าย
หัก จ่ายชาระคืนระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

512,207,260
3,762,740
(515,970,000)
-

หลักทรัพย์ค้ าประกัน
ที่ดินของบริ ษทั ย่อยตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15

หน้ า 65

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
23.

หนีส้ ินตามสัญญาเช่ า สุ ทธิ
(หน่ วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หัก ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
หัก หนี้สินผิดนัดชาระ*
สุทธิ

224,279,167 227,113,808 135,994,189 129,907,874
(33,997,314) (35,981,056) (10,503,042) (10,073,104)
190,281,853 191,132,752 125,491,147 119,834,770
(57,396,477) (70,381,207) (48,732,916) (43,198,011)
(35,491,786)
97,393,590 120,751,545 76,758,231 76,636,759

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 หนี้ สินตามสัญญาเช่ าจานวน 224.28 ล้านบาท และ 135.99 ล้านบาท ตามลาดับ
ในงบการเงิ นรวม และงบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั ตามลาดับ เป็ นหนี้ สินตามสัญญาเช่ าที่ ดิน อาคาร เครื่ องจักรและ
ยานพาหนะ จานวน 48 สัญญา มีระยะเวลา 24 - 60 งวด โดยมีกาหนดจ่ายชาระงวดละประมาณ 0.01 ล้านบาท ถึง
2.14 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 หนี้ สินตามสัญญาเช่ าจานวน 227.11 ล้านบาท และ 129.91 ล้านบาท ตามลาดับ
ในงบการเงิ นรวม และงบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั ตามลาดับ เป็ นหนี้ สินตามสัญญาเช่ าที่ ดิน อาคาร เครื่ องจักรและ
ยานพาหนะ จานวน 47 สัญญา มีระยะเวลา 24 - 60 งวด โดยมีกาหนดจ่ายชาระงวดละประมาณ 0.01 ล้านบาท ถึง
2.14 ล้านบาท
กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่าตามสัญญาเช่าดังนี้
(หน่ วย: บาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ไม่ เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
เกินกว่ า 5 ปี
ผลรวมของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 101,460,618 93,171,463 29,647,086
(8,572,355) (10,688,155) (14,736,804)
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่ารอการตัดบัญชี
มูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้นตาม
92,888,263 82,483,308 14,910,282
สัญญาเช่า

รวม
224,279,167
(33,997,314)
190,281,853
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
(หน่ วย: บาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ไม่ เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
เกินกว่ า 5 ปี
ผลรวมของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 79,768,173 116,553,595 30,792,040
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่ารอการตัดบัญชี
(8,839,583) (11,306,225) (15,835,248)
มูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้นตาม
70,928,590 105,247,370 14,956,792
สัญญาเช่า

ไม่ เกิน 1 ปี
ผลรวมของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 53,262,065
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่ารอการตัดบัญชี
(4,529,149)
มูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้นตาม
48,732,916
สัญญาเช่า

ไม่ เกิน 1 ปี
ผลรวมของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 47,540,635
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่ารอการตัดบัญชี
(4,342,624)
มูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้นตาม
43,198,011
สัญญาเช่า

รวม
227,113,808
(35,981,056)
191,132,752

(หน่ วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
1 - 5 ปี
เกินกว่ า 5 ปี
82,732,124
(5,973,893)
-

รวม
135,994,189
(10,503,042)

76,758,231

125,491,147

-

(หน่ วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1 - 5 ปี
เกินกว่ า 5 ปี
82,367,239
(5,730,480)
-

รวม
129,907,874
(10,073,104)

76,636,759

119,834,770

-

*หนี้สินผิดนัดชาระ
ในปี พ.ศ. 2564 บริ ษทั ย่อย – บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จากัด ได้ผิดนัดชาระหนี้ สินภายใต้สัญญาเช่า มีผลทาให้เจ้าหนี้
สถาบันการเงินมีสิทธิยดึ หลักประกันเพื่อชาระหนี้คงค้างได้ทนั ที
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ต่อมาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 สถาบันการเงินดังกล่าวได้ฟ้องร้องดาเนินคดีอาญากับบริ ษทั ย่อยและกรรมการของ
บริ ษทั ย่อย โดยศาลได้นดั ไต่สวนมูลฟ้อง ในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดของเช็คดังนี้
เลขทีเ่ ช็ค

วันทีเ่ ช็ค

00062184
01478258

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564
วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564
รวม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

บาท
1,664,183
332,837
1,997,020

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริ ษทั จึงได้แสดงหนี้ สินที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าดังกล่าวทั้งจานวน 35.49 ล้านบาท
เป็ นหนี้สินผิดนัดชาระ
การค้ าประกัน
หนี้สินตามสัญญาเช่าของบริ ษทั ย่อยบางส่วน ค้ าประกันโดยบริ ษทั และกรรมการของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
24.

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุ ทธิ
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
วงเงินสินเชื่ อเงินกู้ยืมระยะยาว
วงเงิน 100.00 ล้านบาท
วงเงิน 200.00 ล้านบาท
วงเงิน 500.00 ล้านบาท
วงเงิน 57.15 ล้านบาท
วงเงิน 100.00 ล้านบาท
วงเงิน 100.00 ล้านบาท
วงเงิน 41.00 ล้านบาท
วงเงิน 100.00 ล้านบาท
วงเงิน 100.00 ล้านบาท
รวม
หัก ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หัก ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สุทธิ

23,200,419
124,030,000 142,150,000
282,600,000 344,600,000
28,190,000
36,878,000
89,544,470
89,544,470
88,000,000
88,000,000
39,600,000
94,592,312
94,592,312
97,196,575
97,196,575
843,753,357 546,828,419 369,333,357
(5,841,417)
(4,492,403) (1,781,167)
837,911,940 542,336,016 367,552,190
(209,913,013) (112,008,419) (112,923,846)
627,998,927 430,327,597 254,628,344

23,200,419
23,200,419
23,200,419
(23,200,419)
-
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
รายการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
จ่ายชาระระหว่างปี
ค่าธรรมเนียมทางการเงินเพิ่มขึ้น
ตัดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

542,336,016
441,000,000
(144,075,062)
(2,400,000)
1,050,986
837,911,940

23,200,419
400,000,000
(53,867,062)
(2,000,000)
218,833
367,552,190

รายละเอียดเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มีดงั นี้

วงเงิน
1

2

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
วงเงิน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
(พันบาท) (พันบาท) (พันบาท)
เงื่อนไขการชาระ
100,000
23,200 เมื่อวันที่ 20 สิ งหาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั กับสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ งได้ตกลงทาสัญญา
เงินกู้ระยะยาวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR-2.75 ต่อปี คิดเป็ นร้อยละ 3.875 ต่อปี โดยมี
กาหนดชาระคืนเงินต้นทุกเดือนๆ ละอย่างน้อย 2.97 ล้านบาท เป็ นระยะเวลา 36 งวด
200,000

124,030

142,150 เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ย่อยกับสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ งได้ตกลงทาสัญญา
เงินกูร้ ะยาว โดยมีกาหนดชาระคืนเงินต้นทุกเดื อน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1 – 131
132

งวดที่

บาท
1,510,000 ต่อเดือน
เงินต้นคงเหลือทั้งจานวน

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

ร้ อยละต่ อปี
MLR ลบร้อยละ 0.75
MLR ลบร้อยละ 0.50
MLR
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

วงเงิน
3

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
วงเงิน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
(พันบาท) (พันบาท) (พันบาท)
เงื่อนไขการชาระ
500,000
282,600
344,600 เมื่ อวันที่ 1 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2560 บริ ษ ัทย่อยกับสถาบันการเงิ นแห่ งหนึ่ งได้ตกลงท า
สัญญาเงิ นกู้ระยาว คิ ดดอกเบี้ ยในอัตรา THBFIX 6 บวกร้ อยละ 3.5 ต่ อปี โดยมี ก าหนด
ชาระคืนเงินต้นทุกไตรมาส ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1–2
3–6
7 – 14
15 – 18
19 – 30
31

4

57,150

28,190

100,000

89,544

-

งวดที่

2-12
13-24
25-34
35
100,000

88,000

-

บาท
724,000 ต่อเดือน
เงินต้นคงเหลือทั้งจานวน

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 บริ ษทั กับสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ งได้ตกลงทาสัญญาเงินกู้
ระยะยาวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR-0.625 ต่อปี คิดเป็ นร้อยละ 6 ต่อปี โดยมีกาหนดชาระ
คืนเงินต้นทุกเดือน ๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
งวดที่

6

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

36,878 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 บริ ษทั ย่อยกับสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ งได้ตกลงทาสัญญา
เงิ นกู้ระยาว คิ ดดอกเบี้ ยในอัตรา MLR ต่อปี โดยมี ก าหนดช าระคื นเงิ นต้นทุกเดื อน ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1 – 78
79

5

งวดที่

บาท
2,000,000 บาท ต่อเดือน
3,000,000 บาท ต่อเดือน
5,000,000 บาท ต่อเดือน
เงินต้นคงเหลือทั้งจานวน

เมื่ อวัน ที่ 23 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2564 บริ ษั ท กั บ สถาบั น การเงิ น แห่ งหนึ่ งได้ ตกลงท า
สั ญ ญาเงิ นกู้ ระยะยาวคิ ดดอกเบี้ ยในอัตรา MLR+0.5 ต่ อปี คิ ดเป็ นร้ อยละ 5.75 ต่ อปี
โดยมีกาหนดชาระคืนเงินต้นทุกเดื อน ๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
งวดที่
1-24
25-35
36

บาท
2,000,000 บาท ต่อเดือน
4,300,000 บาท ต่อเดือน
เงินต้นคงเหลือทั้งจานวน
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

วงเงิน
7

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
วงเงิน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
(พันบาท) (พันบาท) (พันบาท)
41,000
39,600
-

เงื่อนไขการชาระ
เมื่ อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 บริ ษัทย่อยกับ สถาบัน การเงิ น แห่ งหนึ่ งได้ ตกลง
ท าสั ญญาเงิ น กู้ระยะยาวคิ ดดอกเบี้ ยในอัตรา MLR-1 ต่ อปี คิ ดเป็ นร้ อยละ 4.25 ต่ อปี
โดยมีกาหนดชาระคืนเงินต้นทุกเดื อน ๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
งวดที่
1-84
85-119
120

8

100,000

94,592

-

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 บริ ษทั กับสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ งได้ตกลงทาสัญญา
เงินกูร้ ะยะยาวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR-0.695 ต่อปี คิดเป็ นร้อยละ 6 ต่อปี โดยมีกาหนด
ชาระคืนเงินต้นทุกเดื อน ๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1 – 35
36

9

100,000

97,197

-

งวดที่

บาท
3,050,000 บาทต่อเดือน
เงินต้นคงเหลือทั้งจานวน

เมื่ อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริ ษทั กับสถาบันการเงิ นแห่ งหนึ่ งได้ตกลงท าสั ญญา
เงินกูร้ ะยะยาวคิดดอกเบี้ ยในอัตรา MLR-0.695 ต่อปี คิดเป็ นร้อยละ 6 ต่อปี โดยมีกาหนด
ชาระคืนเงินต้นทุกเดือน ๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1 – 35
36

843,753

บาท
200,000 บาท ต่อเดือน
670,000 บาท ต่อเดือน
เงินต้นคงเหลือทั้งจานวน

งวดที่

บาท
3,050,000 บาทต่อเดือน
เงินต้นคงเหลือทั้งจานวน

546,828

ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาเงินกูย้ ืมข้างต้น บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยต้องปฏิ บตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการรักษาระดับอัตราส่ วน
หนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ การจ่ายเงินปั นผล การก่อหนี้สินเพิ่มขึ้น เป็ นต้น
หลักทรัพย์ค้ าประกัน
เงิ น ฝากสถาบัน การเงิ นของบริ ษ ัทย่อยตามหมายเหตุป ระกอบงบการเงิ น ข้อ 10 หุ ้น สามัญ ของบริ ษ ัทย่อยทางอ้อ ม
ตามหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นข้อ 13 ที่ ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยและที่ ดินที่ ไม่ได้ดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั ย่อยทางอ้อม ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 15 และ 16 รวมทั้งบริ ษทั และกรรมการของบริ ษทั ร่ วมกัน
ค้ าประกัน
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
25.

หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
ภาษีขายรอเรี ยกเก็บ
อื่น ๆ
รวม

26.

2,333,502
1,782,269
2,031,861
3,933,481
10,081,113

2,731,045
1,443,795
1,637,127
5,296,767
11,108,734

1,997,822
1,205,941
3,020,400
6,224,163

2,682,889
987,226
34,303
4,355,389
8,059,807

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงานระยะยาว
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการเลิกจ้างหรื อเกษียณอายุ
ต้นทุนดอกเบี้ย
(กาไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
จ่ายชาระผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี
รวม
หัก: หนี้สินผลประโยชน์พนักงานที่จะถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

39,424,463
3,112,360
482,268
140,028
(7,648,790)
35,510,329
(6,457,662)
29,052,667

พ.ศ. 2563
41,693,197
3,586,858
676,862
(951,184)
(5,581,269)
39,424,464
39,424,464

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการเลิกจ้างหรื อเกษียณอายุ
ต้นทุนดอกเบี้ย
กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
จ่ายชาระผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี
รวม
หัก: หนี้สินผลประโยชน์พนักงานที่จะถึงกาหนดใน 1 ปี
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

38,216,555
2,746,874
453,194
(517,463)
(7,648,790)
33,250,370
(6,457,662)
26,792,708

40,818,812
3,195,206
650,726
(866,920)
(5,581,269)
38,216,555
38,216,555
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
รายการเกี่ ย วกับ ผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานที่ รั บ รู ้ ในงบก าไรขาดทุ น เบ็ ดเสร็ จ รวมสาหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่
31 ธันวาคม สรุ ปได้ดงั นี้

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการเลิกจ้างหรื อเกษียณอายุ
ต้นทุนดอกเบี้ย
(กาไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รวม

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

3,112,360
482,268
140,028
3,734,656

3,586,858
676,862
(951,184)
3,312,536

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการเลิกจ้างหรื อเกษียณอายุ
ต้นทุนดอกเบี้ย
กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รวม

2,746,874
453,194
(517,463)
2,682,605

3,195,206
650,726
(866,920)
2,979,012

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่สาคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบการเงินรวม

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการลาออก

พ.ศ. 2564
สาหรับพนักงาน
สาหรับพนักงาน
รายเดือน
รายวัน

พ.ศ. 2563
สาหรับพนักงาน
สาหรับพนักงาน
รายเดือน
รายวัน

1.17% - 1.94%
2.62% - 3.37%
0% - 67%

1.09% - 1.81%
3.37%
0%-44%

1.77%
2.16%
0%-58%

1.17%
2.69%
0%-49%

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2564
สาหรับพนักงาน
สาหรับพนักงาน
รายเดือน
รายวัน
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการลาออก

1.67%
3.30%
0%-67%

1.77%
2.16%
0%-58%

พ.ศ. 2563
สาหรับพนักงาน
สาหรับพนักงาน
รายเดือน
รายวัน
1.09%
3.37%
0%-44%

1.17%
2.69%
0%-49%
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
ผลกระทบต่ อภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงานที่กาหนดไว้
การเพิม่ ขึน้
การลดลง
การเปลีย่ นแปลง
ของข้ อสมมติ
ของข้ อสมมติ
ในข้ อสมมติ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว้
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน
(ขึ้นกับช่วงอายุ)

ร้อยละ 0.50%
ร้อยละ 0.50%
ร้อยละ 0.50%

ลดลง 2.47%
เพิ่มขึ้น 2.43%
ลดลง 2.71%

ลดลง 2.75%
เพิ่มขึ้น 2.84%
ลดลง 2.96%

เพิ่มขึ้น 2.60%
ลดลง 2.33%
เพิ่มขึ้น 2.84%

เพิ่มขึ้น 2.91%
ลดลง 2.71%
เพิ่มขึ้น 3.12%

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลกระทบต่ อภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงานที่กาหนดไว้
การเพิม่ ขึน้
การลดลง
การเปลีย่ นแปลง
ของข้ อสมมติ
ของข้ อสมมติ
ในข้ อสมมติ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว้
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
(ขึ้นกับช่วงอายุ)

27.

ร้อยละ 0.50%
ร้อยละ 0.50%
ร้อยละ 0.50%

ลดลง 2.39%
เพิ่มขึ้น 2.34%
ลดลง 2.61%

ลดลง 2.71%
เพิ่มขึ้น 2.79%
ลดลง 2.90%

เพิ่มขึ้น 2.51%
ลดลง 2.25%
เพิ่มขึ้น 2.74%

เพิ่มขึ้น 2.86%
ลดลง 2.67%
เพิ่มขึ้น 3.05%

รายได้ อื่น
(หน่ วย : บาท)

รายได้ค่าบริ หารจัดการ
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
รายได้ค่าเช่า
รายได้บริ การอื่น
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

1,375,367
377,999
40,800
4,080,422
13,330,577
12,500,596
31,705,761

1,675,367
44,415,131
30,000
4,080,422
12,419,362
11,771,343
74,391,625

1,055,599
1,139,694
103,300
4,270,212
14,218,096
15,503,017
36,289,918

2,855,599
47,159,500
92,500
4,270,212
14,218,096
10,713,873
79,309,780
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28.

ทุนเรื อนหุ้นและสารองตามกฎหมาย

28.1 ทุนเรื อนหุ้น
เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2564 ได้มีมติอนุมตั ิในเรื่ องที่สาคัญ ดังต่อไปนี้
- ลดทุนจดทะเบียนโดยการลดหุ ้นสามัญ จานวน 105,017,188 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน
798,130,629 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 693,113,441 บาท โดยการตัดหุ ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการเสนอขาย
หุน้ สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม (Right Offering) ซึ่งหุ ้น
ดังกล่าวสิ้นสุดระยะเวลาในการเสนอขายแล้ว
- เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ยนจ านวน 63,010,312 บาท จากทุ น จดทะเบี ยนเดิ ม 693,113,441 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นใหม่
756,123,753 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 63,010,312 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการ
เพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate)
บริ ษทั ได้จดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริ ษทั มหาชนจากัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วเมื่อ
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
28.2 สารองตามกฎหมาย
ตามมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั หาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั จะต้องจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้
เป็ นทุ นสารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดขาดทุ นสะสมยกมา (ถ้ามี ) จนกว่า
ทุนสารองนี้ จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบี ยน สารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนาไปจ่ายเป็ น
เงินปั นผลได้
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29.

ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ได้อนุ มตั ิให้บริ ษทั ออกใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 5 (CWT-W5) ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุน้ ในอัตราส่ วนหุน้ สามัญ 10
หุ ้นต่อ 1 หน่ วย จานวน 63,010,313 หน่ วย โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้รับใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 5 (CWT-W5) เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยแล้ว
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดของใบสาคัญแสดงสิ ทธิดงั นี้
อัตราการใช้สิทธิ :
ราคาใช้สิทธิต่อหุน้ :
ระยะเวลาการใช้สิทธิ :

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยการซื้อหุน้ สามัญได้ 1 หุน้
3.50 บาท ต่อหุน้
เริ่ มการใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 และครั้งสุ ดท้ายในวันที่ 29 กันยายน
พ.ศ. 2566)
อายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ : 3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2566)
30.

ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคลคานวณขึ้นจากกาไรก่อนภาษีเงินได้สาหรับงวดคูณด้วยอัตราภาษี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการ
เกิดผลแตกต่างชัว่ คราวและกลับรายการ
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแี่ สดงในงบกาไรขาดทุน

47,265,647

31,036,530

44,238,674

28,346,560

(6,992,842)
40,272,805

31,036,530

(6,650,074)
37,588,600

28,346,560

หน้ า 76

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบริ ษทั มีผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ และไม่ได้นาไปรวมในการคานวณสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพื่อรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินเป็ นจานวน 250.58 ล้านบาท (พ.ศ. 2563: 160.23 ล้านบาท)
เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่ายังมีความไม่แน่นอนที่ บริ ษทั ย่อยจะมีกาไรที่ เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีจากรายการ
ดังกล่าวในอนาคต
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สุ ทธิ

6,992,842
(56,542,997)
(49,550,155)

(56,542,997)
(56,542,997)

6,650,074
(53,503,295)
(46,853,221)

(53,503,295)
(53,503,295)

รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2564
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สารองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
รวม
หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
รวม

56,542,997
56,542,997

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
รับรู้ ในกาไร
รับรู้ เป็ นกาไร
ขาดทุน
หรื อขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
6,992,842
6,992,842
-

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564

-

6,992,842
6,992,842

-

56,542,997
56,542,997
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ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2564
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สารองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
รวม
หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
รวม

53,503,295
53,503,295

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะ
รับรู้ ในกาไร
รับรู้ เป็ นกาไร
ขาดทุน
หรื อขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
6,650,074
6,650,074
-

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564

-

6,650,074
6,650,074

-

53,503,295
53,503,295
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31.

กาไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน/ปรับลด
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 บริ ษทั คานวณกาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานและกาไรต่อหุ ้นปรับลด
โดยการหารกาไรสุทธิสาหรับปี ด้วยจานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักดังนี้
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
กาไรสุ ทธิสาหรับปี
กาไรต่ อหุ้นสาหรับปี
จานวนหุ้น
งบการเงิน
งบการเงิน
สามัญถัวเฉลีย่
งบการเงิน
งบการเงิน
รวม
เฉพาะบริษทั
ถ่ วงนา้ หนัก
รวม
เฉพาะบริษทั
บาท
บาท
หุ้น
บาท
บาท
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ใหญ่
กาไรต่อหุ้นปรับลด
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ใหญ่

172,152,236

168,468,592

630,103,128

0.27

0.27

172,152,236

168,468,592

633,298,017

0.27

0.27

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
กาไรสุ ทธิสาหรับปี
กาไรต่ อหุ้นสาหรับปี
จานวนหุ้น
งบการเงิน
งบการเงิน
สามัญถัวเฉลีย่
งบการเงิน
งบการเงิน
รวม
เฉพาะบริษทั
ถ่ วงนา้ หนัก
รวม
เฉพาะบริษทั
บาท
บาท
หุ้น
บาท
บาท
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ใหญ่

32.

117,031,191

116,607,303

630,103,128

0.19

0.19

ส่ วนงานดาเนินงาน
ข้อมูลส่ วนงานดาเนิ นงานที่ นาเสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ที่ผมู ้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนิ นงาน
ได้รั บ และสอบทานอย่างสม่ าเสมอเพื่ อใช้ในการตัดสิ น ใจในการจัดสรรทรั พยากรให้ กับ ส่ วนงานและประเมิ น ผล
การดาเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ผมู ้ ีอานาจตัดสิ นใจสูงสุดด้านการดาเนินงานของบริ ษทั คือกรรมการผูม้ ีอานาจ
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารงาน กลุ่มบริ ษทั จัดโครงสร้างองค์กรเป็ นหน่วยงานธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และ
บริ การ กลุ่มบริ ษทั มีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 6 ส่วนงาน คือ ฟอกหนัง ผลิตเบาะรถยนต์ ผลิตของเล่นสุนขั ผลิตเฟอร์นิเจอร์
กลุ่มพลังงาน และกลุ่มออกแบบและจัดจาหน่ายเรื อและรถโดยสารขนาดเล็กที่ผลิตด้วยอลูมิเนียม
ผูม้ ี อานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดสอบทานผลการดาเนิ นงานของแต่ละหน่ วยธุ รกิ จแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสิ นใจ
เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิ บตั ิงาน กลุ่มบริ ษทั ประเมินผลการปฏิ บตั ิงานโดยใช้เกณฑ์เดี ยวกับ
ที่ ใช้ในการวัดกาไรหรื อขาดทุ นจากการดาเนิ นงานในงบการเงิ น อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั บริ หารงานด้านการจัดหาเงิ น
กิจกรรมบริ หารและภาษีเงินได้ของทั้งกลุ่มบริ ษทั ดังนั้น จึงไม่มีการปั นส่วนให้แต่ละส่วนงานดาเนินงาน
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ข้อมูลส่วนงานดาเนินงานสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 เป็ นดังนี้
(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ฟอกหนัง
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
รายได้จากการขายและบริ การ
- จังหวะการรับรู้รายได้ : เมื่อปฎิบตั ิ
ตามภาระที่ตอ้ งปฎิบตั ิเสร็ จสิ้น
162,294
ต้นทุนขายและบริ การ
(105,942)
กาไร(ขาดทุน)ขั้นต้น
56,352
กาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
ส่วนแบ่งกาไรจากการลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ขาดทุนจากการขายสิ นทรัพย์
ขาดทุนจากการตีราคาที่ดิน
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสุ ทธิสาหรับปี

104,622
(77,689)
26,933

เบาะรถยนต์
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

1,078,420
(816,130)
262,290

945,216
(730,469)
214,747

ของเล่นสุ นัข
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

97,905
(68,130)
29,775

97,411
(71,016)
26,395

เฟอร์ นิเจอร์
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

52,868
(33,499)
19,369

47,224
(34,509)
12,715

กลุ่มพลังงาน
จาหน่ ายไฟฟ้ า
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

341,902
(231,403)
110,499

340,239
(212,732)
127,507

เรื อและรถโดยสาร
ขนาดเล็ก
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

21,871
(43,948)
(22,077)

รวม
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

31,405 1,755,260 1,566,117
(26,255) (1,299,052) (1,152,670)
5,150
459,208
413,447
(11,959)
2,354
5,456
154
31,705
36,290
(56,691)
(57,213)
(133,139) (149,326)
(19,096)
(19,941)
(2,984)
(1,527)
(2,978)
(77,450)
(92,118)
192,050
129,142
(40,273)
(31,036)
151,777
98,106
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ลูกค้ ารายใหญ่
รายได้จากลูกค้าสามรายจากส่วนงานฟอกหนังผลิตเบาะรถยนต์ และผลิต และจาหน่ายไฟฟ้า เป็ นจานวนเงินประมาณ
1,052 ล้านบาท จากรายได้ของกลุ่มบริ ษทั (พ.ศ. 2563: จานวนสามราย เป็ นจานวนเงินประมาณ 1,123 ล้านบาท)
33.

ประโยชน์ จากการส่ งเสริมการลงทุน

33.1 คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนอนุมตั ิให้บริ ษทั ย่อยทางอ้อม - บริ ษทั บลูโซลาร์ ฟาร์ม 3 จากัด ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์
หลายประการในฐานะผูไ้ ด้รับ การส่ งเสริ มการลงทุ น ตามพระราชบัญ ญัติ ส่งเสริ ม การลงทุ น พ.ศ. 2520 เพื่ อผลิ ต
พลังงานไฟฟ้า หรื อ พลังงานไฟฟ้าและไอน้ าจากพลังงานหมุนเวียน ยกเว้นขยะ หรื อ เชื้อเพลิงจากขยะ ตามบัตรส่ งเสริ ม
การลงทุนเลขที่ 59-1341-1-00-1-0 ลงวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งพอสรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้
(ก) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีสาหรับเครื่ องจักรที่ได้รับอนุมตั ิโดยคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน
(ข) ให้ ไ ด้รั บ ยกเว้น ภาษี เงิ น ได้นิ ติ บุ ค คลส าหรั บ ก าไรสุ ท ธิ ที่ ไ ด้จ ากการประกอบกิ จ การที่ ไ ด้รั บ การส่ ง เสริ ม
มีกาหนดเวลาแปดปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
เนื่ องจากเป็ นกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน บริ ษทั ย่อยดังกล่าวจะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อกาหนดตามที่
ระบุไว้ในบัตรส่งเสริ มการลงทุน
33.2 คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนอนุ มตั ิให้บริ ษทั ย่อยทางอ้อม - บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จากัด ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์
หลายประการในฐานะผูไ้ ด้รับการส่ งเสริ มการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 เพื่อผลิตไฟฟ้า
จากชื้ อเพลิ งชี วมวล หรื อ พลังงานไฟฟ้ าและไอน้ าจากพลังงานหมุนเวียน ยกเว้นขยะ หรื อ เชื้ อเพลิงจากขยะ ตาม
บัตรส่งเสริ มการลงทุนเลขที่ 60-0697-1-00-1-0 ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ซึ่งพอสรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้
(ก) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีสาหรับเครื่ องจักรที่ได้รับอนุมตั ิโดยคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน
(ข) ให้ ไ ด้รั บ ยกเว้น ภาษี เงิ น ได้นิ ติ บุ ค คลส าหรั บ ก าไรสุ ท ธิ ที่ ไ ด้จ ากการประกอบกิ จ การที่ ไ ด้รั บ การส่ ง เสริ ม
มีกาหนดเวลาแปดปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
เนื่ องจากเป็ นกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน บริ ษทั ย่อยดังกล่าวจะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อกาหนดตามที่
ระบุไว้ในบัตรส่งเสริ มการลงทุน
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
34.

ตราสารอนุพนั ธ์
กลุ่ม บริ ษ ัท ได้ใช้ตราสารอนุ พ นั ธ์ท างการเงิ น (สัญ ญาแลกเปลี่ ยนอัตราดอกเบี้ ย) เพื่ อป้ อ งกัน ความเสี่ ยงดังกล่าว
จากอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั มิได้นาการบัญชีป้องกันความเสี่ ยงมาถึงปฏิบตั ิกบั รายการดังกล่าว การเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์น้ ีจะถูกรับรู ้ผา่ นงบกาไรหรื อขาดทุน
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนดอกเบี้ยคานวณด้วยข้อมูลระดับ 2
ณ วันที่ 31 ธันวาคม มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสามารถแสดงได้ดงั นี้

หนีส้ ิน
หนีส้ ินตราสารอนุพนั ธ์
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
35.

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

3,601,599

7,076,860

เครื่ องมือทางการเงิน

35.1 วัตถุประสงค์ และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
เครื่ องมือทางการเงินที่สาคัญของกลุ่มบริ ษทั ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ ืมแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกัน เงินลงทุนในตราสารทุน สิ นทรัพย์ทางการเงินอื่น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลและ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน หนี้สินตามสัญญาเช่า เงินกูย้ มื ระยะยาว หุน้ กู้ และหนี้สินตราสารอนุพนั ธ์ กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยง
ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง ดังนี้
ความเสี่ยงด้ านเครดิต
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านเครดิ ตที่ เกี่ ยวเนื่ องกับลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น เงิ นให้กูย้ ืม เงิ นฝากกับธนาคารและ
สถาบันการเงิน และเครื่ องมือทางการเงินอื่นๆ โดยจานวนเงินสู งสุ ดที่กลุ่มบริ ษทั อาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื่ อ
คือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สิ นทรัพย์ทางการเงินอื่น ที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ลูกหนีก้ ารค้ า
กลุ่มบริ ษทั บริ หารความเสี่ ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม จึงไม่คาดว่าจะ
เกิ ดผลขาดทุ น ทางการเงิ นที่ มี สาระส าคัญ นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษ ัทมี การติ ดตามยอดคงค้างของลูกหนี้ การค้าอย่าง
สม่าเสมอ
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสารองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นคานวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้ คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระสาหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรูปแบบของความ
เสี่ ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน โดยทัว่ ไป กลุ่มบริ ษทั จะพิจารณาตัดจาหน่ายลูกหนี้ การค้าออกจากบัญชีเมื่อทางกลุ่ม
บริ ษทั คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ รวมทั้งมีการดาเนินการตามกฎหมายในการตามมูลหนี้รายดังกล่าว
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านเครดิ ตของเงิ นสดและเงิ นฝากธนาคารไม่สูงมากนักเนื่ องจากคู่สัญญาเป็ นธนาคารที่ มี
อันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตที่อยูใ่ นระดับสู งซึ่ งประเมินโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตระหว่าง
ประเทศ
ความเสี่ยงด้ านตลาด
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านตลาด 2 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และ ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สาคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรื อขายสิ นค้าเป็ นเงินตราต่างประเทศ
การวิเคราะห์ ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงอัตราแลกเปลีย่ น
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีผลกระทบต่อกาไรก่อนภาษีอย่างเป็ นสาระสาคัญจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์
และหนี้ สินที่ เป็ นตัวเงินที่อาจเกิ ดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ เป็ นสกุล
เงินตราต่างประเทศ
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กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
สินทรัพย์
หนีส้ ิน สินทรัพย์
หนีส้ ิน
ดอลล่าร์สหรัฐ
ยูโร

16,184
-

1,030,031
-

828,446
-

3,462,064
43,845

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ยนี้ เกิ ดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ ยในตลาดอนาคต ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อผล
การดาเนิ นงานและกระแสเงิ นสดของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ยเนื่ องจากมี เงิ นฝากกับ
ธนาคาร เงิ นให้กู้ยืมและกู้ยืมกับ บุ คคลและบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกัน เงิ นเบิ กเกิ นบัญ ชี ธนาคาร หุ ้นกู้ และเงิ นกู้ยืมจาก
สถาบันการเงิน
สิ นทรัพย์และหนี้ สิ นทางการเงิ นดังกล่าวส่ วนใหญ่ มีอตั ราดอกเบี้ ยปรับขึ้ นลงตามอัตราตลาด หรื อมี อตั ราดอกเบี้ ยคงที่
ซึ่ งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั ดังนั้นความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ยของกลุ่มบริ ษทั จึ งอยู่ในระดับต่ า อย่างไรก็ตาม
กลุ่มบริ ษทั ได้ใช้ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน (สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย) ตามที่เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 34 เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าว ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ใช้มาตรฐานการบัญชีป้องกันความเสี่ ยงสาหรับ
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว
ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั มีการติ ดตามความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการใช้เงิ นเบิ กเกิ นบัญชี และเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน เงินกูย้ ืมระยะยาว สัญญาเช่า หุ ้นกู้ เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
กลุ่มบริ ษทั มีหนี้ สินประมาณร้อยละ 52 ที่จะครบกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี เมื่อเที ยบกับมูลค่าตามบัญชีท้ งั หมดของ
หนี้สินดังกล่าวที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินรวม (พ.ศ. 2563: ร้อยละ 68) (เฉพาะบริ ษทั : ร้อยละ 59, พ.ศ. 2563: ร้อยละ 87)
กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินการกระจุ กตัวของความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับการกูย้ ืมเงิ นเพื่อนาไปชาระหนี้ สินเดิ มและได้ขอ้
สรุ ปว่า กลุ่มบริ ษทั มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งของเงินทุนที่หลากหลายอย่างเพียงพอ
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35.2 มูลค่ ายุตธิ รรมของเครื่ องมือทางการเงิน
เนื่องจากเครื่ องมือทางการเงินส่ วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั มีอตั ราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริ ษทั
จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีวธิ ีการและสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินดังนี้
ก)

ข)
ค)
ง)

สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกาหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กยู้ มื เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้า
และเจ้าหนี้ อื่น หุ ้นกู้ และเงินกูย้ ืมแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชี ที่แสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน
เงินลงทุนในตราสารทุนแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรื ออ้างอิงจากแบบจาลองราคาที่ได้รับการยอมรับ
โดยทัว่ ไปในกรณี ที่ไม่มีราคาตลาด
เงิ น ลงทุ น ในหน่ วยลงทุ น แสดงมู ล ค่ายุติ ธรรม ซึ่ งค านวณโดยใช้มู ลค่ าหน่ วยลงทุ น ที่ ป ระกาศโดยบริ ษ ัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน
เงินกูย้ ืมระยะยาวที่ จ่ายดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ ยในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
ตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ในระหว่างปี ปั จจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
36.

ภาระผูกพันและสัญญาทีส่ าคัญ

36.1 ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่ มบริ ษ ัทมี ภาระผูกพันเกี่ ยวกับสัญญาเช่ าสิ นทรั พย์แ ละสัญ ญาซื้ อ
สิ นทรัพย์และบริ การ ซึ่งมีกาหนดจ่ายชาระดังนี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
สัญญาเช่ าโรงงานและเครื่ องจักร
ภายใน 1 ปี
ภายใน 1-3 ปี
รวม

882,000
882,000

-

8,000
8,000

1,362,000
1,362,000

488,000
488,000
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(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
สัญญาซื้อสินค้ า
ภายใน 1 ปี
สัญญาซื้อสินทรัพย์
ภายใน 1 ปี
สัญญาบริการ
ภายใน 1 ปี
ภายใน 1-3 ปี
ภายใน 3-5 ปี
รวม

-

35,024,000

-

-

206,497,232

207,657,232

-

-

33,672,960
9,114,801
12,600
42,800,361

34,258,050
37,720,005
71,978,055

2,000,000
2,000,000

5,975,000
5,975,000

36.2 สัญญาทีส่ าคัญ
บริ ษัทย่ อยทางอ้ อม - บริ ษัท กรี น เพาเวอร์ 2 จากัด
บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จากัด มีสัญญาซื้ อขายไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลให้กบั การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค (“กฟภ.”) ลงวันที่
19 สิ งหาคม พ.ศ. 2558 ในอัตราการรับซื้ อไฟฟ้ าแบบ Feed-in Tariff (FiT) จานวน 1 สัญญา โดยมีระยะเวลา 15 ปี 4 เดื อน
นับจากวันเริ่ มต้นซื้อขายไฟฟ้า คือ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ต่อมา เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารการรับซื้ อไฟฟ้ าครั้งที่ 6/2560 ของการไฟฟ้ า
ส่วนภูมิภาค มีมติเห็นชอบให้เลื่อนวัน SCOD ออกไปอีกเป็ นระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วนั ที่ครบกาหนดในสัญญา โดย
มีกาหนดวัน SCOD ใหม่เป็ นวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2561 และเมื่อวัน ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 บริ ษทั ย่อยดังกล่าว
มีรายได้ขายไฟฟ้าเชิงพาณิ ชย์แล้ว
บริ ษัทย่ อยทางอ้ อม - บริ ษัท บลูโซลาร์ ฟาร์ ม 3 จากัด
บริ ษทั บลูโซลาร์ ฟาร์ ม 3 จากัด ได้รับแต่งตั้งเป็ นผูส้ นับสนุนโครงการจากสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.
สมุทรสาคร จากัด เข้าทาสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าโครงการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิ ตย์แบบติ ดตั้งบนพื้นดิ นกับ
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค ในปริ มาณรับซื้ อพลังไฟฟ้าสูงสุด 5.0 เมกะวัตต์ มีระยะเวลา 25 ปี นับจากกาหนดวันจ่ายไฟฟ้า
เข้าระบบเชิ งพาณิ ชย์ (SCOD) คื อ วัน ที่ 30 ธัน วาคม พ.ศ. 2559 ในไตรมาสที่ 1/2560 บริ ษ ัท ย่อ ยมี ร ายได้จ ากการ
จาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิ ชย์แล้ว
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โดยภายใต้หนังสื อสัญญาแต่งตั้งผูส้ นับสนุนดังกล่าวมีภาระที่จะต้องจ่ายค่าตอบแทนจากการปฏิบตั ิตามสัญญาบริ หาร
โครงการให้แก่ผแู ้ ต่งตั้งตามที่กาหนดในสัญญาในอัตราร้อยละ 10 ของรายได้ (ก่อนหักค่าใช้จ่าย)
บริ ษัทย่ อยทางอ้ อม - บริ ษัท กรี น เพาเวอร์ 1 จากัด
เมื่อวันที่ 14 สิ งหาคม พ.ศ. 2563 บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 1 จากัด ได้ทาสัญญาก่อสร้างและบริ การจัดการระบบกาจัดขยะ
มูลฝอยชุมชนกับเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (เทศบาล) โดยเทศบาลตกลงให้บริ ษทั ย่อยทางอ้อม
ก่อสร้างระบบกาจัดขยะมูลฝอยชุมชนและติดตั้งระบบบาบัดมลพิษในที่ดินอันเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของเทศบาล โดยบริ ษทั
ย่อยทางอ้อมได้รับสิ ทธิ ดาเนิ นการบริ หารจัดการระบบดังกล่าวเป็ นเวลา 25 ปี นับจากวันที่ ลงนามในสัญญาโดยมี
รายละเอียดที่สาคัญดังต่อไปนี้
ก) ชาระค่าเช่าที่ดินให้แก่เทศบาล สาหรับปี ที่ 1 – 3 เป็ นจานวน 1,000,000 บาทต่อปี และจะปรับค่าเช่าเพิ่มขึ้น
ในอัตราร้อยละ 10 ต่อปี ในทุก ๆ 3 ปี ซึ่ งบริ ษทั ย่อยได้รับรู ้สินทรัพย์ (สิ ทธิการใช้) และหนี้สินสาหรับสัญญา
เช่าดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของสิ นทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ข) ต้องทาประกันภัยคุม้ ครองทรัพย์สินและระบุให้เทศบาลเป็ นผูร้ ับผลประโยชน์
ค) ต้องจ่ายผลตอบแทนให้แก่เทศบาลเป็ นรายเดื อน ๆ ละ ไม่น้อยกว่า 83,333 บาท รวมแล้วไม่น้อยกว่าปี ละ
1,000,000 บาท นับจากวันที่ เริ่ มดาเนิ นการกาจัดขยะมูลฝอยชุมชน และจะปรับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ
10 ต่อปี ในทุก ๆ 3 ปี โดยเทศบาลจะหักจากค่ากาจัดขยะมูลฝอยที่บริ ษทั ย่อยทางอ้อมขอเบิกในแต่ละเดือน
ง) ต้องจ่ายผลตอบแทนจากรายได้จากการจาหน่ายเชื้อเพลิงพลังงาน (Refuse Derived Fuel) และรายได้จากการ
จาหน่ายผลผลิตประเภทอื่นที่เกิดจากการแปลงขยะมูลฝอยชุมชนให้แก่เทศบาลตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา
จ) เทศบาลตกลงชาระค่ากาจัดขยะให้บริ ษทั ย่อยทางอ้อมสาหรับปี ที่ 1 – 3 ในอัตราตันละ 250 บาท และจะ
ปรับปรุ งค่ากาจัดขยะในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ทุก 3 ปี
ฉ) กรรมสิ ทธิ์ ในสิ่ งก่อสร้าง อาคาร เครื่ องจักร และอุปกรณ์อื่นของระบบตามสัญญาให้ตกเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของ
เทศบาลนับแต่วนั สิ้นสุดสัญญาหรื อวันที่บอกเลิกสัญญา
37.

หนีส้ ินทีอ่ าจจะเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มบริ ษทั มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ดังต่อไปนี้

หนังสื อค้ าประกัน (ล้านบาท)
เลตเตอร์ออฟเครดิต (ดอลล่าร์สหรัฐ)
วงเงินสิ นเชื่อที่ยงั ไม่ได้ใช้จากสถาบันการเงิน
(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

36.58
333,208.04

36.17
744,412.00

3.67
333,208.04

3.26
744,412.00

572.63

920.33

552.63

900.33
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

38.

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเช่าจ่าย
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและอื่น ๆ
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็ จรู ป
และสิ นค้าระหว่างผลิต (เพิ่มขึ้น) ลดลง
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป

39.

276,675,649
110,914,056
1,497,527
25,636,161

270,447,860
107,201,479
2,500,489
20,369,210

263,481,239
20,883,833
1,951,027
20,029,661

250,537,093
41,989,511
2,507,544
11,054,989

(17,829,839)
815,501,889

15,118,617
674,010,581

(17,779,839)
691,042,123

18,426,148
562,132,078

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

39.1 นอกจากที่ กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23 เกี่ ยวกับหนี้ สินผิดนัดชาระ เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565
สถาบันการเงิ นดังกล่ าวได้ฟ้ องร้ องด าเนิ นคดี อาญาเพิ่ มเติ มกับบริ ษ ัทย่อย - บริ ษ ัท สกุลฎ์ซี อิ นโนเวชั่น จ ากัด และ
กรรมการของบริ ษทั ย่อย โดยศาลได้นดั ไต่สวนมูลฟ้อง ในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดของเช็คดังนี้
เลขทีเ่ ช็ค
00062185
00062186
00062187
01478259
01478260
01478261
39.2

วันทีเ่ ช็ค
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564
รวม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

บาท
1,664,183
1,664,183
1,664,183
332,836
332,836
332,836
5,991,057

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 บริ ษทั ย่อยทางอ้อม - บริ ษทั บลูโซลาร์ ฟาร์ม 3 จากัด ได้กยู้ ืมเงินจากสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ ง
จานวนรวม 172.99 ล้านบาท เพื่อชาระคืนเงินกูย้ มื เดิมกับสถาบันการเงินอีกแห่ งหนึ่ ง (Refinancing) และใช้สาหรับเป็ น
เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

40.

การจัดประเภทรายการทางบัญชี
กลุ่มบริ ษทั ได้มีการจัดประเภทรายการทางบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เพื่อให้สอดคล้อง
กับการแสดงรายการบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่ งไม่มีผลกระทบต่อกาไรสุ ทธิ และ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ตามที่ได้รายงานไปแล้ว การจัดประเภทรายการใหม่มีดงั ต่อไปนี้
(หน่ วย : บาท)
การจัดประเภทรายการใหม่
ตามทีเ่ คยรายงานไว้
งบการเงิน
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะบริษัท งบการเงินรวม
เฉพาะบริษัท
งบแสดงฐานะการเงิน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน สุทธิ

2,621,687,099
13,541,096

894,221,130
10,572,816

2,624,632,599
10,595,596

894,221,130
10,572,816
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CHAI WATANA TANNERY GROUP
PUBLIC COMPANY LIMITED
AND ITS SUBSIDIARIES

Financial Statements
31 December 2021

Independent Auditor’s Report
To the Shareholders of
Chai Watana Tannery Group Public Company Limited

Qualified Opinion
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 2021, 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 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 2021, 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
As discussed in Note 12 to the financial statements, the company’s financial statements as at 31 December
2021 included investment in associated company accounted for under the cost method of Baht 6.31 million (net
of allowance for impairment of Baht 24.77 million). Moreover, the consolidated financial statements as at the
same date included investment in associated company accounted for under the equity method of Baht 17.39
million (2020 : Baht 10.53 million), and share of profit 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 5.46 million (2020 : Baht 0.15 million) and Baht 1.40 million (2020 : Baht 0.88 million), respectively. Those
financial statements (2020 and 2019) were prepared based on the financial information compiled by the
management of associated company which have not yet been audited and certified 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 was therefore unable to determine whether and to what extent any adjustments are required to the
carrying value of the investment in associated company in the consolidated and company’s financial
statements.
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 subsidiary companies
As at 31 December 2021, the Company had an investment in subsidiary companies presented in the
company’s financial statements of Baht 681.04 million, represented 23.50% of total assets. These companies
have capital deficiencies. This factor indicated the impairment of investments, therefore, the Company tested
for impairment of investments in 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 subsidiary companies is depended on the management
judgments and assumptions. Therefore, the key audit matter is whether the valuation of investments in
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
subsidiary companies were disclosed in Notes 13, 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 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 8 to the financial statements, there were outstanding balances of inventories stated at the
lower of cost and net realisable value as at 31 December 2021 of Baht 402.42 million in the consolidated
statement of financial position and Baht 390.45 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.
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
28 February 2022

Chai Watana Tannery Group Public Company Limited and Its Subsidiaries
Statement of Financial Position
As at 31 December 2021

(Unit : Baht)
Consolidated
Notes

The Company

2021

2020

2021

2020

ASSETS
Current Assets
Cash and cash equivalents

5

62,597,841

57,657,685

28,973,128

34,451,757

Trade and other accounts receivable, net

6

282,509,602

377,428,856

149,776,105

253,787,439

Short-term loans to related companies and
accrued interest income

7

-

-

8,974,336

29,022,670

7

-

-

45,304,183

20,744,859

Current portion of long - term loans to related companies and
accrued interest income
Inventories, net

8

402,435,345

432,741,843

390,449,308

418,209,569

Current investments

9

23,070,386

216,496

23,070,386

186,951

Deposits at financial institutions used as collateral, current

10

56,477,309

22,767,423

Other current assets

11

35,610,987

63,652,640

8,380,841

8,226,175

862,701,470

954,464,943

654,928,287

764,629,420

Total Current Assets

-

-

Non - Current Assets
Deposits at financial institutions used as collateral, non-current

10

7,838,983

48,916,702

7,804,233

7,363,924

Investment in associated company, net

12

17,392,263

10,532,502

6,313,502

6,313,502

Investments in subsidiary companies, net

13

681,039,780

681,039,780

Investments in equity instruments of non-listed companies, net

14

1,071,200

1,321,200

Long - term loans to related companies and accured interest income, net

7

651,196,200

713,015,578

Property, plant and equipment, net

15

2,535,559,780

2,621,687,099

886,174,879

894,221,130

Land not used in operation

16

43,225,000

43,225,000

Intangible asset, net

17

9,463,213

13,541,096

Right to generate and sell electricity, net

18

50,613,523

55,087,715

Deferred tax assets

30

342,768

Other non-current assets

19

4,453,079

4,372,598

251,850

261,850

2,694,799,809

2,856,058,912

2,243,295,176

2,314,109,780

3,557,501,279

3,810,523,855

2,898,223,463

3,078,739,200

Total Non - Current Assets
Total Assets

25,911,200
-

58,696,200
-

-

9,443,532

10,572,816

-

-

-

-

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 2021

(Unit : Baht)
Consolidated
Notes

2021

The Company
2020

2021

2020

-

-

-

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY
Current Liabilities
Default liabilities

23

35,491,786

20

197,313,684

298,149,661

129,313,684

250,149,661

Trade and other accounts payable

21

334,449,363

395,518,159

245,532,752

307,768,139

Short-term loan and accrued interest expense from related parties

7

13,340,560

2,177,493

-

Current portion of debentures

22

512,207,260

-

Overdrafts and short - term loans from
financial institutions

-

512,207,260

Current portion of long - term loans from
financial institutions
Current portion of lease payables

24

209,913,013

112,008,419

112,923,846

23,200,419

23

57,396,477

70,381,207

48,732,916

43,198,011

27,429,037

17,666,688

26,370,428

17,149,841

Corporate income tax payable
Current portion of provision for long-term employee benefits

26

6,457,662

Other current liabilities

25

10,081,113

11,108,734

6,224,163

8,059,807

891,872,695

1,419,217,621

575,555,451

1,161,733,138

Total Current Liabilities

-

6,457,662

-

Non - Current Liabilities
Long - term loans from financial institutions, net

24

627,998,927

430,327,597

254,628,344

Lease payables, net

23

97,393,590

120,751,545

76,758,231

76,636,759

Deferred tax liabilities

30

49,892,923

56,542,997

46,853,221

53,503,295

Provision for long-term employee benefits, net

26

29,052,667

39,424,464

26,792,708

38,216,555

Derivative liabilities

34

3,601,599

7,076,860

4,721,205

4,721,125

721,000

721,000

812,660,911

658,844,588

405,753,504

169,077,609

1,704,533,606

2,078,062,209

981,308,955

1,330,810,747

Other non-current liabilities
Total Non - Current Liabilities
Total Liabilities

-

-

-

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 2021

(Unit : Baht)
Consolidated
Notes

The Company

2021

2020

2021

2020

756,123,753

798,130,629

756,123,753

798,130,629

630,103,128

630,103,128

630,103,128

630,103,128

356,887,820

356,887,820

356,887,820

356,887,820

13

(1,307,104)

(1,307,104)

28.2

47,173,305

38,907,379

47,173,305

38,907,379

514,718,408

350,972,126

668,737,072

508,016,943

117,354,104

148,485,330

214,013,183

214,013,183

1,664,929,661

1,524,048,679

1,916,914,508

1,747,928,453

188,038,012

208,412,967

Total Shareholders' Equity

1,852,967,673

1,732,461,646

1,916,914,508

1,747,928,453

Total Liabilities and Shareholders' Equity

3,557,501,279

3,810,523,855

2,898,223,463

3,078,739,200

Shareholders' equity
Share capital
Registered
756,123,753 ordinary shares of Baht 1 each
(2020 : 798,130,629 ordinary shares of Baht 1 each)

28.1

Issued and paid - up
630,103,128 ordinary shares of Baht 1 each
Premium on share capital
Deficit from the changes in the ownership interests in subsidiary

-

-

Retained earnings
Appropriated legal reserve
Unappropriated
Other components of shareholders' equity
Equity attributable to owners of the Parent
Non-controlling interests

-

-

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 2021

(Unit : Baht)
Consolidated
Notes

2021

The Company
2020

2021

2020

Sales and services

7

1,755,259,959

1,566,116,931

1,359,652,726

1,161,826,898

Cost of sales and services

7

(1,299,051,741)

(1,152,669,720)

(1,004,840,140)

(893,814,162)

Gross profit

456,208,218

413,447,211

354,812,586

268,012,736

Gain (loss) on exchange rate

(11,958,940)

2,353,669

(11,958,940)

2,353,670

Share of gain from investment in associated company
Other income

12

5,455,987

154,133

7 and 27

31,705,761

36,289,918

74,391,625

-

79,309,780

-

Selling expenses

7

(56,691,225)

(57,213,101)

(51,336,950)

(48,694,871)

Administrative expenses

7

(133,138,872)

(149,325,847)

(93,299,165)

(83,508,145)

Management's remuneration

7

(19,096,343)

(19,940,786)

(17,896,343)

(18,740,786)

(2,984,394)

(1,527,064)

(3,131,600)

(1,499,712)

Loss on disposal of fixed assets
Loss on land revaluation

-

Finance costs

7

Reversal loss from impairment of investment in subsidiary company

13

Profit before income tax
Income tax expense

30

Net profit for the year

(77,450,106)
-

(2,978,319)
(92,117,711)

-

-

(45,524,021)

-

-

(56,177,681)
3,898,872

192,050,086

129,142,103

206,057,192

144,953,863

(40,272,805)

(31,036,530)

(37,588,600)

(28,346,560)

151,777,281

98,105,573

168,468,592

116,607,303

1,403,774

880,939

-

-

1,403,774

880,939

-

-

-

-

-

80,610

-

Other comprehensive income (loss):
Item that will be classified subsequently to profit or loss
Exchange differences on translating financial statements

13

Item that will not be classified subsequently to profit or loss
Loss from charge in fair value of equity instruments

14

Surplus from land revaluation
Actuarial gain (loss) from post - employee benefits

(32,535,000)
-

26

(140,028)
(32,675,028)

Total comprehensive income for the year

120,506,027

951,184

517,463

866,920

1,031,794

517,463

866,920

100,018,306

168,986,055

117,474,223

168,468,592

116,607,303

Profit (loss) attributable to:
Equity holders of the Parent
Non-controlling interests

14

Net profit for the year

172,152,236

117,031,191

(20,374,955)

(18,925,618)

151,777,281

98,105,573

168,468,592

116,607,303

140,880,982

118,943,924

168,986,055

117,474,223

(20,374,955)

(18,925,618)

120,506,027

100,018,306

-

-

Total comprehensive income (loss) attributable to:
Equity holders of the Parent
Non-controlling interests

14

Total comprehensive income for the year

168,986,055

117,474,223

Earnings per share
Basic (Baht)

31

0.27

0.19

0.27

0.19

Diluted (Baht)

31

0.27

-

0.27

-

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 2021

(Unit : Baht)
Consolidated
Retained earnings
Issued and

Notes

Balance as at 1 January 2020
Purchase of ordinary shares of a subsidiary

Other components of shareholders' equity

Deficit from the changes

paid-up

Premium on

share capital

share capital

630,103,128

356,887,820

in the ownership
interests in subsidiary

-

Translating

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

(1,307,104)

(15,204,069)

(16,511,173)

-

-

-

-

Net profit for the year

-

-

-

-

117,031,191

Other comprehensive income for the year

-

-

-

-

951,184

Net profit for the year
Other comprehensive income for the year
Balance as at 31 December 2021

Total

of the Parent

Increase in non-controlling interests

28.2

interests

land revaluation

-

Legal reserve

Non-Controlling

equity instuments

-

Balance as at 1 January 2021

attributable to owners

financial statements

-

Balance as at 31 December 2020

Surplus from

Unappropriated

-

28.2

Total equity

fair value of

legal reserve

-

Legal reserve

(1,307,104)

Change in
Appropriated

5,830,365

(5,830,365)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80,610

1,912,733

880,939

117,031,191

-

-

99,980,000

99,980,000

(18,925,618)

98,105,573

-

1,912,733

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

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

8,265,926

(8,265,926)

-

-

-

172,152,236

-

-

-

-

-

-

-

-

-

630,103,128

356,887,820

(1,307,104)

47,173,305

(140,028)
514,718,408

1,403,774

(32,535,000)

932,116

(109,750,000)

226,171,988

172,152,236
(31,271,254)
1,664,929,661

(20,374,955)
188,038,012

151,777,281
(31,271,254)
1,852,967,673

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 2021

(Unit : Baht)
The Company
Other component
Retained earnings
Premium

Appropriated

share capital

on share capital

legal reserve

Unappropriated

land revaluation

Total

630,103,128

356,887,820

33,077,014

396,373,085

214,013,183

1,630,454,230

5,830,365

(5,830,365)

-

Notes
Balance as at 1 January 2020
Legal reserve

of shareholders' equity

Issued and paid-up

28.2

Surplus from

-

-

-

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

Balance as at 1 January 2021

630,103,128

356,887,820

38,907,379

508,016,943

214,013,183

1,747,928,453

8,265,926

(8,265,926)

-

Legal reserve

28.2

-

-

Net profit for the year

-

-

-

168,468,592

-

168,468,592

Other comprehensive income for the year

-

-

-

517,463

-

517,463

Balance as at 31 December 2021

630,103,128

356,887,820

47,173,305

668,737,072

214,013,183

-

1,916,914,508

The accompanying notes form an integral part of these financial statements
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Chai Watana Tannery Group Public Company Limited and Its Subsidiaries
Statement of Cash Flows
For the year ended 31 December 2021

(Unit : Baht)
Consolidated

The Company

2021

2020

2021

2020

192,050,086

129,142,103

206,057,192

144,953,863

125,261,164

107,247,704

40,883,833

41,983,361

Expected credit loss

4,847,133

7,251,218

5,997,270

1,483,015

Provision for sale discount and return

2,017,908

87,537

2,017,908

Cash flows from operating activities:
Profit before income tax
Adjustments to reconcile net profit to
net cash provided by (used in) operating activities:
Depreciation and amortization

Reversal of impairment loss on investment in subsidiary company
Loss from impairment on intangible assets
Loss from stock devaluation
Provision for long-term employee benefits
Amortization on debenture insuance fee
Share of gain from investment in associated company
Gain from the sale of investments in equity instrument of non-listed companies
Unrealised gain (loss) on revaluation of current investment
Loss on disposal of fixed assets
Loss from write-off of fixed asstes
Amortization on right to generate and sell electricity
Unrealised gain on exchange rate
Unrealised gain (loss) on derivative
Loss on land revaluation
Dividend income
Interest income
Interest expense

2,945,500

-

-

-

-

87,537
(3,898,872)
-

12,712,568

4,247,068

12,712,568

4,247,068

3,594,627

4,263,721

3,200,067

3,845,933

-

1,530,411

(5,455,987)
(200,000)
3,502
2,984,394
-

(154,133)
(189)
1,527,064
225,720

4,474,192
399,159
(3,475,261)
(40,800)
(377,999)

4,474,191
(3,879,223)

(200,000)
3,502
3,131,600
399,159

1,530,411
(15)
1,499,712
(3,879,223)

1,986,399

-

2,978,319

-

-

(103,300)

(30,000)

(92,500)

(1,139,694)

(44,415,131)

(47,159,500)

77,450,106

92,117,711

45,524,021

56,177,681

419,190,292

351,802,627

275,281,989

200,778,471

Income from operating activities before changes in
operating assets and liabilities

(Increase) decrease in operating assets:
Trade and other accounts receivable

88,171,932

(183,546)

97,264,013

39,367,271

Inventories

17,593,930

(9,213,666)

15,047,693

(3,490,135)

Other current assets

28,041,653

26,054,288

Other non-current assets

(80,481)

321,248

(59,138,621)

72,084,963

(154,666)
10,000

472,677
(4,500)

Increase (decrease) in operating liabilities:
Trade and other accounts payable
Other current liabilities
Other non-current liabilities
Cash received (payment) from operation
Cash paid for employee benefits
Cash paid for interest expense
Cash paid for income tax
Net cash provided by operating activities

287,918

(2,952,624)

80

(19,875)

494,066,703

437,893,415

(58,235,221)
(520,105)
328,693,703

68,587,542
(2,139,650)
(20,000)
303,551,676

(7,648,790)

(5,581,269)

(7,648,790)

(5,581,269)

(74,620,033)

(92,486,947)

(45,814,699)

(57,242,105)

(37,503,298)

(24,377,325)

(35,018,089)

(20,225,718)

374,294,582

315,447,874

240,212,125

220,502,584

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 2021
(Unit : Baht)
Consolidated
2020

The Company
2019

2020

2019

Cash flows from investing activities
Interest received

378,000

1,004,077

26,125,539

12,814,147

Dividend received

40,800

103,300

30,000

92,500

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
Increase (decrease) in current investments

7,367,833
(22,857,392)

(45,298,471)
17,832

(440,309)
(22,886,937)

(207)
17,832

(Increase) decrease in short-term loans to related companies
and accrued interest income

-

15,000,000

20,947,843

47,909,388

(Increase) decrease in long - term loans to related companies

-

-

(17,000,000)

(84,527,600)

Cash recieved from long-term loan to related companies

-

-

70,500,000

130,282,997

Acquired investment in subsidiary company

-

-

-

(101,019,800)

Cash received from the sale of investment in equity instrument of
non-listed companies
Cash received from disposal of fixed assets
Cash paid for acquisition of fixed assets
Cash paid for acquisition of intangible assets
Net cash used in investing activities

450,000

-

450,000

-

41,265,383

2,258,217

40,790,094

1,734,854

(39,474,801)

(81,738,297)

(33,457,361)

(16,907,739)

(200,560)
(13,030,737)

-

(200,560)

(11,984,514)

84,858,309

(121,076,342)

(9,603,628)

Cash flows from financing activities
Decrease in overdrafts and short-term loans
from financial institutions

(101,076,342)

(11,131,843)

Repayment of debentures

(515,970,000)

(395,430,000)

(515,970,000)

(10,131,843)
(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)

2,118,200

-

Increase in short - term loans from related parties
Repayment for lease payable
Cash paid for front-end fee
Cash received from long - term loans from financial institutions
Repayment for long-term loans from financial institutions
Net cash used in financing activities
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents - beginning of the year
Exchange differences on translating cash and cash equivalent
Cash and cash equivalents - end of the year

10,944,458
(44,742,314)
(2,400,000)
441,000,000

(39,027,661)
-

(37,631,230)
(2,000,000)
400,000,000

(26,572,204)
-

(144,075,062)

(123,641,155)

(53,867,062)

(34,833,155)

(356,319,260)

(292,405,610)

(330,544,634)

(192,260,353)

4,944,585

11,057,750

(5,474,200)

18,638,603

57,657,685

46,603,821

34,451,757

15,817,040

(4,429)

(3,886)

(4,429)

(3,886)

62,597,841

57,657,685

28,973,128

34,451,757

43,971,249

72,458,215

43,391,148

7,381,925

Supplemental cash flows information:
Non-cash items consist of
1)

Acquisition of assets under leases

2)

Increase (decrease) in land from revaluation, net

-

(2,877,557)

-

-

3)

Increase in other account payable from purchase of investment

-

13,200,000

-

-

4)

Decrease in lease payables from termination of agreement

-

-

79,000

-

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 2021
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 (at present, the Group has
no income from waste disposal and sell of 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 28 February 2022.

1.2

Coronavirus disease 2019 Pandemic
A number of businesses and industries have been adversely affected by the Covid – 2019 pandemic
which resulted in deterioration in the global automotive industry. These situations could lead to
uncertainties being affected to the business operations of the Group. However, the Group’s
management has closely monitored the effects of those situations and assessed the financial impact
on the valuation of asset, provision and contingent liability. The management has considered the
different issues on a due care basis under the varied circumstances.

2.

BASIS FOR PREPARATION
The consolidated and company financial statements have been prepared in accordance with Thai
Financial Reporting Standards enunciated 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.
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.
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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 2021

The consolidated financial statements include the financial statements for the years ended 31
December 2021 and 2020 of Chai Watana Tannery Group Public Company Limited and its subsidiaries,
details of which are as follows:

Company’s name

Nature of business

Pala Assets Co., Ltd.

Property rental service
Investment holding in
Chai Watana Green Co., Ltd.*
renewable energy business
Sakun C Innovation Co., Ltd. Design and distribution of
vehicles

Percentage of
shareholding
Country of
2021
2020 incorporation
100

100

Thailand

100

100

Thailand

50.01

50.01

Thailand

*The composition of subsidiaries held through Chai Watana Green Co., Ltd. are described in Note 13
to the financial statements.
2.1

The Group has power over such companies. The Group considered the power over the companies
as described in the significant accounting policies.

2.2

Material balances and transactions between the Company and its subsidiaries have been eliminated
from the consolidated financial statements.

2.3

Investments in the subsidiary companies as recorded in the Company’s books of account are
eliminated against the equity of the subsidiaries.

2.4

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.

2.7

The separate financial statements present investments in subsidiaries and associates under the cost
method.

3.

NEW FINANCIAL REPORTING STANDARDS

3.1

Financial Reporting Standards that became effective in the current year
During the year, the Company and its subsidiaries have adopted the 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 and clarifications directed
towards clarifying accounting treatment and providing accounting guidance for users of the
standards.
The adoption of these financial reporting standards does not have any significant impact on the
Company and its subsidiaries’ financial statements.
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3.2

Financial reporting standard that will become effective for fiscal years beginning on or after
1 January 2022
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 2022. 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.
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
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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
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 assets and financial liabilities
measured at FVTPL, which are initially and subsequently measured at fair value, and any
transaction costs that are directly attributable to its acquisition or issue of the securities are
recognised in profit or loss.
Classification and measurement of financial assets
Financial assets are classified, at initial recognition, as to be subsequently measured at amortised
cost and fair value through other comprehensive income (FVOCI). The classification of financial
assets at initial recognition is driven by the Group’s business model for managing the financial
assets and the contractual cash flows characteristics of the financial assets.
Financial assets at amortised cost
The Group measures financial assets at amortised cost if the financial asset is held in order to collect
contractual cash flows and the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to
cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.
Financial assets at amortised cost are subsequently measured using the effective interest rate (EIR)
method and are subject to impairment. Gains and losses are recognised in the income statement
when the asset is derecognised, modified or impaired.
Financial assets designated at FVTPL
The Group classifies its investment in mutual fund in debt instrument as investment held for trading.
Such assets are subsequently measured at fair value. Net gains and losses, including any interest or
dividend income, are recognized in profit or loss.
Financial assets designated at FVOCI (equity instruments)
Upon initial recognition, the Group can elect to irrevocably classify its equity investments which are
not held for trading as equity instruments designated at FVOCI. The classification is determined on
an instrument-by-instrument basis.
Gains and losses recognised in other comprehensive income on these financial assets are never
recycled to the income statement.
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Dividends are recognised as other income in profit or loss, except when the dividends clearly
represent a recovery of part of the cost of the financial asset, in which case, the gains are
recognised in other comprehensive income.
Equity instruments designated at FVOCI are not subject to impairment assessment.
Classification and measurement of financial liabilities
Except for derivative liabilities, at initial recognition the Group’s financial liabilities are recognised at
fair value net of transaction costs and classified as liabilities to be subsequently measured at
amortised cost using the EIR method. Gains and losses are recognised in the income statement
when the liabilities are derecognised as well as through the EIR amortisation process. In determining
amortised cost, the Group takes into account any fees or costs that are an integral part of the EIR.
The EIR amortisation is included in finance costs in the income statement.
Derecognition of financial instruments
A financial asset is primarily derecognised when the rights to receive cash flows from the asset have
expired or have been transferred and either the Group has transferred substantially all the risks and
rewards of the asset, or the Group has transferred control of the asset.
A financial liability is derecognised when the obligation under the liability is discharged or cancelled
or expires. When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on
substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an
exchange or modification is treated as the derecognition of the original liability and the recognition of
a new liability. The difference in the respective carrying amounts is recognised in the income
statement.
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.
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4.4

Trade accounts receivable
Trade receivables are amounts due from customers for goods sold or service performed in the
ordinary course of business and therefore are classified as current.
Trade receivables are recognised initially at the amount of consideration that is unconditional unless
they contain significant financing components, they are recognised at fair value. The Group holds
the trade receivables with the objective to collect the contractual cash flows and therefore measures
them subsequently at amortised cost.

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.
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.
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The excess of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interest in the acquire and
the acquisition-date fair value of any previous equity interest in the acquire over the fair value of the
identifiable net assets acquired is recorded as goodwill. If the total of consideration transferred, noncontrolling interest recognize and previously held interest measured is less than the fair value of the net
assets of the subsidiary acquired in the case of a bargain purchase, the difference is recognized directly
in profit or loss.
Investment in associated company
Associates are those entities in which the Group has significant influence. Significant influence is the
power to participate in the financial and operating policy decision of the investee, but not to control.
Under the equity method, an investment in an associate is initially recognized in the consolidated
statement of financial position at cost and adjusted thereafter to recognize the Group’s share of the
profit or loss and other comprehensive income of the associate. When the Group’s share of losses of
an associate equals or exceeds the Group’s interest in that associate (which includes any long-term
interests that, in substance, form part of the Group’s net investment in the associate), the Group
discontinues recognizing its share of further losses. Additional losses are recognized only to the extent
that the Group has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the
associate.
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.
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
Factory Building
Machinery
Equipment and tools
Furniture and office equipment
Vehicles

25
20 and 25
5-25
5 and10
5 and10
5 and10

years
years
years
years
years
years

Gains and losses on disposal of property, plant and equipment are determined by comparing the
proceeds with their carrying amount and are taken into account in determining profit/loss from
operations.
Expenditures for additions, renewals and improvements, which result in substantial increase in an
asset’s current replacement value, are capitalised. Repair and maintenance costs are recognized as
an expense when incurred.
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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
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.
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.
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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.
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
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 standalone 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.
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.
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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.
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.
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4.15 Provisions for liabilities
Provisions are recognized when the Group has a present legal or constructive obligation as a result
of past events, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be
required to settle the obligation, and a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.
4.16 Foreign currency translation
Functional and presentation currency
Items included in the financial statements of each of the Group’s entities are measured using the
currency of the primary economic environment in which the entity operates (‘the functional currency’). The
financial statements are presented in Thai Baht, which is the Company’s functional and the Group’s
presentation currency.
Transactions in foreign currencies
Transactions in foreign currencies are translated to Thai Baht at the foreign exchange rates ruling at
the dates of the transactions.
Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies at the reporting date are translated
to Thai Baht at the foreign exchange rates ruling at that date. Foreign exchange differences arising on
translation are recognized as profit or loss in statement of profit or loss and other comprehensive income.
Non-monetary assets and liabilities measured at cost in foreign currencies are translated to Thai
Baht using the foreign exchange rates ruling at the dates of the transactions.
Foreign entities
The assets and liabilities of foreign entities are translated to Thai Baht at the foreign exchange rates
ruling at the reporting date.
The revenues and expenses of foreign entities are translated to Thai Baht at average exchanges rates.
Foreign exchange differences arising on translation are recognized as other comprehensive income
in the statement of comprehensive income and presented in the foreign currency translation reserve
in equity until disposal of the investment.
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.
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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.
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.
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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.
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.

Page 25

Chai Watana Tannery Group Public Company Limited and its subsidiaries
Notes to the consolidated and company financial statements
For the year ended 31 December 2021

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.
In order to maintain or adjust the capital structure, the Group may adjust the amount of dividends
paid to shareholders, return capital to shareholders, issue new shares or sell assets to reduce debt.

4.22 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.
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5.

CASH AND CASH EQUIVALENTS
(Unit : Baht)
Consolidated

Cash on hand
Deposits held at call with banks
Total

The Company

2021

2020

2021

2020

143,994

233,099

115,558

87,308

62,453,847

57,424,586

28,857,570

34,364,449

62,597,841

57,657,685

28,973,128

34,451,757

As at 31 December 2021, the interest rate on deposits held at call with banks represented 0.125% per
annum (2020: 0.125% per annum).
6.

TRADE AND OTHER ACCOUNTS RECEIVABLE, NET
(Unit : Baht)
Consolidated
2021

The Company
2020

2021

2020

9,180,066

9,487,278

9,180,066

Trade accounts receivable - related company (Note 7)
Separate from aging follows:
Within credit term

9,487,278

Overdue not more than 3 months

-

-

-

-

Overdue over 6 months up to 12 months

-

-

-

-

Overdue over 12 months

-

-

-

-

Total

9,487,278

9,180,066

9,487,278

9,180,066

139,226,518

257,301,914

109,791,268

227,682,561

26,234,146

16,415,184

18,986,231

1,741,430

Trade accounts receivable - other parties
Separate from aging follows:
Within credit term
Overdue not more than 3 months
Overdue over 3 months up to 6 months
Overdue over 6 months up to 12 months
Overdue over 12 months

4,029,909
-

1,856,609

894,909
-

1,856,609

3,992,077

2,402,572

3,992,077

2,402,572

173,482,650

277,976,279

133,664,485

233,683,172

(7,085,396)

(2,381,398)

(7,085,396)

(2,381,398)

Net

166,397,254

275,594,881

126,579,089

231,301,774

Total trade accounts receivable, net

175,884,532

284,774,947

136,066,367

240,481,840

Total
Less Allowance for expected credit losses
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(Unit : Baht)
Consolidated

The Company

2021

2020

2021

2020

1,375,367

1,561,794

1,375,367

1,101,401

16,500,084

2,272,647

3,668,360

2,271,839

Advance payments - related companies (Note 7) 1,052,985

1,052,985

Other accounts receivable
Other receivables - related companies (Note 7)
Other receivables
Advance payment

-

40,000

26,477

25,224

176,186

360,029

36,677,389

34,336,549

-

-

24,500

24,500

-

-

Advance payment for goods - related
companies, net (Note 7)
Retention receivable
Advance payment for goods
Prepaid expenses
Accrued interest income
Accrued income
Total other accounts receivable
Less Allowance for expected credit losses
Total other accounts receivable net

3,033,057

10,298,321

2,823,379

19,182,848

12,757,446

5,959,291

20

135,616

-

-

29,830,090

29,854,022

-

-

107,852,526

92,653,909

(1,227,456)

-

13,852,874
(143,136)

106,625,070

92,653,909

282,509,602

377,428,856

9,867,135

13,305,599
-

13,709,738 133,305,599

Total trade and other accounts
receivable, net

149,776,105

253,787,439

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, as described in Note 20 to the financial statements.
The movement of allowance of expected credit losses can be summarized as below:
(Unit : Baht)
Consolidated

The Company

2021

2020

2021

2020

Opening balance

2,381,398

1,190,000

2,381,398

1,190,000

Loss recognized in profit or loss

5,931,454

1,191,398

4,847,134

1,191,398

Closing balance

8,312,852

2,381,398

7,228,532

2,381,398
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7.

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

Sakun C Innovation 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

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

Green Power 4 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

Chaideeying Co., Ltd.

Thailand

The Company’s shareholding and common directorship

Subteerath Co., Ltd.

Thailand

Common directorship

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

Choknamchai Eastern Pressing Co., Ltd.

Thailand

Common shareholding and directorship of subsidiary

ZeroWaste Co., Ltd.*

Thailand

Common shareholding and directorship of indirect subsidiary

Thailand

Common shareholding and directorship of subsidiary

CNC D-Tex Co., Ltd.

Thailand

Common directorship of subsidiary

Devika Enterprise Co., Ltd.**

Thailand

Common directorship of subsidiary

National Science and Technology
Development Agency

*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.
**This company has been a related company until December 2020 since the director of the said
company resigned from the 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

Interest rate at 8% to 8.12% per annum

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 2021 and 2020 were as follows:
(Unit : Baht)
Consolidated
2021

The Company
2020

2021

2020

Pala Assets Co., Ltd.
Service income

-

-

300,000

1,800,000

Interest income

-

-

760,526

1,592,516

Rental expenses

-

-

480,000

480,000

Utility expenses

-

-

2,071,138

1,795,404

-

-

36,850,370

36,382,176

-

-

6,600,000

6,000,000

54,282,527

43,341,230

Chai Watana Green Co., Ltd.
Interest income
Chai Watana Green Management Co., Ltd.
Management fee
Nosomi Enterprise (Thailand) Co., Ltd.
Sales
Rental machinery income
Other income
Commission expense

54,282,527
350,000

43,341,230
80,000
-

11,081,882

12,247,780

360,000

576,000

350,000
11,081,882

80,000
12,247,780

Blue Solar Engineering Co., Ltd.
Technical support expenses

-

-
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(Unit : Baht)
Consolidated
2021

The Company
2020

2021

2020

Blue Solar Farm Co., Ltd.
Purchase of investment in subsidiary

-

13,200,000

-

-

-

2,400,000

-

-

Consultant fee

-

4,750,000

-

-

Purchase of investment in subsidiary

-

3,311,000

-

-

-

102,136,776

-

-

25,830,833

-

-

294,400

-

-

918,827

-

-

-

-

733,115

-

-

1,017,975

430,993

-

-

Administrative expenses

63,430

287,827

-

-

Finance cost

21,023

-

-

-

-

-

Devika Enterprise Co., Ltd.
Consultant fee
ZeroWaste Co., Ltd.*

Choknamchai Hi-Tech Pressing Co., Ltd.
Purchase of assets
Purchase of goods
Rental expenses

17,473,305
-

Administrative expenses

475,871

Finance cost

127,727

Interest income
Other income

-

-

Choknamchai Auto Pressing Co., Ltd.

Sakun C Innovation Co., Ltd.
Interest income

6,765,737

9,076,177

1,375,367

1,055,599

NHK Spring (Cambodia) Co., Ltd.
Management income

1,375,367

1,055,599

CNC D-Tex Co., Ltd.
Administrative expenses

-

77,299

-

-

-

374,766

-

-

19,940,786

17,896,343

18,740,786

-

-

-

National Science and Technology
Development Agency
Administrative expenses
Directors
Management’s remuneration
Finance cost

19,096,344
154,177
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The significant balances of assets and liabilities with related parties were as follows:
(Unit : Baht)
Consolidated

The Company

2021

2020

2021

2020

9,487,278

9,180,066

9,487,278

9,180,066

Trade accounts receivable
Nosomi Enterprise (Thailand) Co., Ltd.
Other receivables
Choknamchai Hi-Tech Pressing Co., Ltd.

-

6,520,213

-

-

Less: Allowance for expected credit loss*

-

(6,059,820)

-

-

Net

-

460,393

-

-

NHK Spring (Cambodia) Co., Ltd.

1,375,367

1,101,401

1,375,367

1,101,401

Net

1,375,367

1,561,794

1,375,367

1,101,401

1,052,985

1,052,985

Other receivables - advance payments
Blue Solar Engineering Co., Ltd.
Chai Watana Tannery Co., Ltd.
Total

-

-

-

-

40,000

1,052,985

-

40,000

-

1,052,985

Other receivables – advance payment for goods, net
Kaeolumduan Group Co., Ltd.

21,173,903

21,173,903

-

-

Choknamchai Hi-Tech Pressing Co., Ltd

30,996,840

28,656,000

-

-

Total

52,170,743

49,829,903

-

-

Less: Allowance for expected credit losses* (15,493,354) (15,493,354)

-

-

Net

-

-

36,677,389

34,336,549

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 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 the settlement
date. Such interest should not exceed amount of Baht 1.12 million. However, such debtor did not
comply with the Court’s order. This resulted that the Court rendered enforcement of the case to seize
the debtor’s properties. As at 31 December 2021, the case is still in the progress to investigate
properties of such debtor which the outcome of the enforcement cannot be presently determined.
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However, the subsidiary has recorded allowance for doubtful account of Baht 15.49 million (net of the
outstanding balance of trade account payable of Baht 5.68 million) in the financial statements.
(Unit : Baht)
Consolidated
2021

The Company
2020

2021

2020

Short-term loans to related companies and
accrued interest income
Principle
Accrued interest income

-

-

9,164,183
681,978

30,112,026
25,604

Total
Less: Allowance for expected credit losses

-

-

9,846,161
(871,825)

30,137,630
(1,114,960)

Net

-

-

8,974,336

29,022,670

Consisted of :
Pala Assets Co., Ltd.
Sakun C Innovation Co., Ltd.

-

-

9,846,161

22,337,630
7,800,000

Total
Less: Allowance for expected credit losses

-

-

9,846,161
(871,825)

30,137,630
(1,114,960

Net

-

-

8,974,336

29,022,670

Movement of short-term loans to related companies and accrued interest income
Opening net book amount
15,000,000
29,022,670
78,141,689
Cumulative effect of changes in accounting
policy
(915,810)
Increase
20,733,115
42,921,984 125,696,527
Decrease
(35,733,115) (63,213,453) (173,700,586)
Reversal of expected credit losses (increase)
243,135
(199,150)
-

-

8,974,336

29,022,670

Long-term loans to related companies and
accrued interest income
Principle
Accrued interest income

-

-

602,079,133
98,248,893

659,068,873
77,125,935

Total
Less: Allowance for expected credit losses

-

-

700,328,026
(3,827,643)

736,194,808
(2,434,371)

Less : Current portion

-

-

696,500,383
(45,304,183)

733,760,437
(20,744,859)

Net

-

-

651,196,200

713,015,578

-

-

89,037,308
611,290,718

83,068,873
653,125,935

Total
Less: Allowance for expected credit losses

-

-

700,328,026
(3,827,643)

736,194,808
(2,434,371)

Less: Current portion

-

-

696,500,383
(45,304,183)

733,760,437
(20,744,859)

Closing net book amount

Consisted of :
Sakun C Innovation Co., Ltd.
Chai Watana Green Co., Ltd.
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(Unit : Baht)
Consolidated
2021
Net

-

The Company
2020

-

2021

2020

651,196,200

713,015,578

Movement of long-term loans to related companies and accrued interest income :
Opening net book amount
733,760,437 747,510,181
Cumulative effect of changes in accounting
policy
(2,341,904)
Increase
59,818,805 122,912,688
Decrease
(95,685,587) (134,228,061)
Expected credit losses
(1,393,272)
(92,467)
Closing net book amount
Short-term loans from related parties and
accrued interest expenses
Principle
Accrued interest expenses
Total
Consisted of :
Directors
Choknamchai Auto Pressing Co., Ltd.
Choknamchai Hi-Tech Pressing Co., Ltd.
Total

-

-

696,500,383

733,760,437

13,121,951
218,609

2,118,200
59,293

-

-

13,340,560

2,177,493

-

-

4,486,721
1,500,000
7,353,839

2,177,493
-

-

-

13,340,560

2,177,493

-

-

-

-

-

-

Movement of short-term loans from related parties and accrued interest expenses
Opening net book amount
2,177,493
Increase
12,656,678
7,396,560
Decrease
(1,493,611) (5,219,067)
Closing net book amount

13,340,560

2,177,493

Other non-current assets - refundable deposit
Pala Assets Co., Ltd.
Trade accounts payable
Kaeolumduan Group Co., Ltd.
Choknamchai Hi-Tech Pressing Co., Ltd.
Total
Other accounts payable
Pala Assets Co., Ltd.
Blue Solar Co., Ltd.
Choknamchai Hi-Tech Pressing Co., Ltd.
Choknamchai Auto Pressing Co., Ltd.
Choknamchai Eastern Pressing Co., Ltd.
Total

-

-

100,000

100,000

5,680,549
655,162

5,680,549
12,009,045

-

-

6,335,711

17,689,594

-

-

13,200,000
33,919,000
7,100
-

13,200,000
35,978,927
72,340
3,000

246,213
-

193,755
-

47,126,100

49,254,267

246,213

193,755
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(Unit : Baht)
Consolidated

The Company

2021

2020

2021

2020

1,475,196

4,630,794

1,475,196

4,630,794

Other accounts payable - commission payable
Nosomi Enterprise (Thailand) Co., Ltd.
Advance received
-

Directors
Accrued expenses
Blue Solar Engineering Co., Ltd.
Total

200,000

-

200,000

1,052,984

1,292,984

-

-

1,052,984

1,292,984

-

-

Guarantee obligations with related parties
The Group has outstanding guarantee obligations with each other, as described in Notes 20, 22 and 23
to the financial statements.
8.

INVENTORIES, NET
(Unit : Baht)
Consolidated
Cost

Allowance of diminution in value of inventories
Opening balance

2021

Finished goods

2020

2021

Net

Closing balance
Increase

Decrease

2021

2021

2020

77,252,362

72,221,613

(48,150,828)

-

4,590,791

(43,560,037)

33,692,325

24,070,785

Works in process

148,813,414

257,171,462

(9,307,696)

(17,303,359)

-

(26,611,055)

122,202,359

247,863,766

Raw materials

219,906,597

102,161,529

-

-

-

-

219,906,597

102,161,529

11,986,037

12,066,274

-

-

-

-

11,986,037

12,066,274

Fuel
Goods in transit
Total

14,648,027

46,579,489

472,606,437

490,200,367

(57,458,524)

-

-

(17,303,359)

4,590,791

(70,171,092)

14,648,027

46,579,489

402,435,345

432,741,843

(Unit : Baht)
The Company
Cost

Allowance of diminution in value of inventories
Opening balance

2021

2020

2021

77,252,362

69,805,613

Works in process

148,813,414

257,171,462

Raw materials

219,906,597

102,111,529

14,648,027

46,579,489

460,620,400

475,668,093

Finished goods

Goods in transit
Total

Net

Closing balance
Increase

Decrease

2021

2021

2020

(48,150,828)

-

4,590,791

(43,560,037)

33,692,325

21,654,785

(9,307,696)

(17,303,359)

-

(26,611,055)

122,202,359

247,863,766

-

-

-

-

219,906,597

102,111,529

-

-

-

-

14,648,027

46,579,489

(17,303,359)

4,590,791

390,449,308

418,209,569

(57,458,524)

(70,171,092)

Loss for diminution in value of inventories of Baht 12.71 million was included in costs of goods sold in
the consolidated and company statements of comprehensive income for the year ended 31 December
2021 (2020: Baht 4.25 million).
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9.

CURRENT INVESTMENTS
(Unit : Baht)
Consolidated
2021

2020

Cost Price

Fair Value

Cost Price

Fair Value

23,073,888

23,070,386

216,307

216,496

Current investment :
Mutual fund in debt instrument

(Unit : Baht)
The Company
2021

2020

Cost Price

Fair Value

Cost Price

Fair Value

23,073,888

23,070,386

186,936

186,951

Current investment :
Mutual fund in debt instrument

Movements in current investments were as follows:
(Unit : Baht)
Consolidated

Opening balance
Purchase during the year
Disposal during the year
Revaluation
Closing balance

The Company

2021

2020

2021

2020

216,496
424,056,512
(401,199,120)
(3,502)

234,139
543,000,000
(543,017,832)
189

186,951
424,056,512
(401,169,575)
(3,502)

204,768
543,000,000
(543,017,832)
15

23,070,386

216,496

23,070,386

186,951

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.
10.

DEPOSITS AT FINANCIAL INSTITUTIONS USED AS COLLATERAL
(Unit : Baht)
Deposits used
as collateral
Current

Non-current

Consolidated
For

2021

Pledged as collateral against
long-term credit facilities
from financial institutions
(Note 24) and letter of
guarantee (Note 37)
56,477,309
Pledged as collateral against
short-term credit facilities
from financial institutions
(Note 20) and letter of
7,838,983
guarantee (Note 37)
Total
64,316,292

The Company
2020

22,767,423

2021

-

2020

-

48,916,702

7,804,233

7,363,924

71,684,125

7,804,233

7,363,924
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11.

OTHER CURRENT ASSETS
(Unit : Baht)
Consolidated

Account receivable - Revenue Department
Undue input tax
Withholding tax deducted at source
Others
Total
12.

The Company

2021

2020

2021

2020

26,287,018
9,097,294
1,615
225,060

54,548,635
8,788,747
90,220
225,038

8,324,829
56,012

8,179,560
46,615

35,610,987

63,652,640

8,380,841

8,226,175

INVESTMENT IN ASSOCIATED COMPANY, NET
(Unit : Baht)
Consolidated

Paid-up share capital
Company’s
Name

Type of
Business

NHK Spring (Cambodia) Production of
Co., Ltd.
car cushion

Country

Cambodia

2021

2020

USD
3,658,000

USD
3,658,000

Percentage of
shareholding
and voting right
2021

25%

Equity Method

2020

25%

2021

2020

17,392,263

10,532,502

(Unit : Baht)
The Company

Paid-up share capital
Company’s
Name

Type of
Business

Country

NHK Spring (Cambodia) Production of
Co., Ltd.
car cushion Cambodia
Less : Allowance for impairment on investment

2021

2020

USD
3,658,000

USD
3,658,000

Net

Percentage of
shareholding
and voting right
2021

2020

25%

25%

Equity Method
2021

2020

31,083,855
(24,770,353)

31,083,855
(24,770,353)

6,313,502

6,313,502

The movement of investment in associated company for the years ended 31 December 2021 and 2020
were as follows:
(Unit : Baht)
Consolidated (equity method)
2021
2020
Opening net book amount
Exchange differences on translating financial statements
Share of gain from investment in associated company

10,532,502
1,403,774
5,455,987

9,497,430
880,939
154,133

Closing net book amount

17,392,263

10,532,502
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Financial information of the associate company is summarized below:
(Unit : Baht)
2021
Cash and cash equivalents
Other assets (excluding cash)
Total liabilities

40,079,242
270,736,689
(241,246,879)

29,469,935
253,351,851
(240,691,778)

69,569,052

42,130,008

347,045,092
(325,221,146)

299,954,386
(299,337,853)

21,823,946

616,533

Net assets value of the associated company
Revenues
Expenses

2020

Net profit for the year

Reconciliation between the above financial information and net book value of equity recognised in
the consolidated financial statements:
(Unit : Baht)
Consolidated (equity method)
2021
2020
Net assets value of the associated company
Percentage of shareholding

69,569,052
25%

42,130,008
25%

Net book value of the investment in associated company

17,392,263

10,532,502

The financial information for the years ended 31 December 2021 and 2020 using for recording
investment in associated company by the equity method in the consolidated financial statements is
prepared by the management of the associated company and has not yet audited by the auditor.
13.

INVESTMENTS IN SUBSIDIARY COMPANIES, NET
(Unit : Baht)
The Company
Percentage of
Paid-up share capital
Company’s

Type of

name

Business

shareholding

Cost method

2021

2020

2021

2020

2021

2020

80,000,000

80,000,000

100%

100%

80,000,000

80,000,000

400,000,000 400,000,000

100%

100% 399,999,980 399,999,980

400,000,000 400,000,000

50.01%

50.01% 200,040,000 200,040,000

Direct subsidiaries
Pala Assets Co., Ltd.

Property rental service

Chai Watana Green

Investment holding in

Co., Ltd.

renewable energy
business

SakunC Innovation
Co., Ltd.

Design and distribution
of vehicles

Chai Watana Tannery
Co., Ltd.
Total

Tannery hide

1,000,000

1,000,000

100%

100%

999,800

999,800

681,039,780 681,039,780
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In addition, Chai Watana Green Co., Ltd. has investments in the indirect subsidiaries as follows:
(Unit : Baht)
Percentage of
Paid-up share capital

Company’s name

2021

Type of business

2020

shareholding

2021

Cost method

2020

2021

2020

Indirect subsidiaries
Chai Watana Green
Management
Co., Ltd.
Green Power 1
Co., Ltd.

Consulting business for
renewable energy
project

5,000,000

5,000,000

100%

100%

4,999,980

4,999,980

generation from waste 25,500,000

25,500,000

100%

100%

25,499,740

25,499,740

10,000,000

80%

80%

9,599,880

9,599,880

300,000,000 300,000,000

100%

120,000,000 120,000,000

60%

Providing service on
waste disposal plant
and electricity

Chai Watana Export
Co., Ltd.
Green Power 2
Co., Ltd.
Blue Solar Farm 3
Co., Ltd.
Green Power 4
Co., Ltd.

Wholesale of wood
chip

10,000,000

Electricity generation
and sales

100% 369,999,800 369,999,800

Electricity generation
and sales

60%

72,000,000

72,000,000

Electricity generation
and sales

2,400,000

-

100%

Total

2,399,920

-

484,499,320 482,099,400

The movement of investments in subsidiary companies for the year ended 31 December 2021 are as
follows:
Investments in direct subsidiary companies
Investment in Sakun C Innovation Co., Ltd.
On 22 March 2021, the Company and another shareholder of Sakun C Innovation Co., Ltd. entered
into the Memorandum of Understanding in respect of the restructure of shareholding to support the
future business plan. Subsequently, the shareholder of the subsidiary expressed his intention to
buy-back all shares from the Company.
The shareholder is in the process to comply with the terms and conditions as prescribed in the
Memorandum of Understanding and negotiates with the financial institution to obtain a credit facility
to buy back all shares held by the Company. The financial institution is under consideration for
granting of loans to the shareholder. The result of this consideration has not been determined at the
date of this report.
Investment in indirect subsidiary company through Chai Watana Green Co., Ltd.
Investment in Green Power 4 Co., Ltd.
On 19 February 2021, the subsidiary company – Chai Watana Green Co., Ltd. invested in 59,998
ordinary shares of Green Power 4 Co., Ltd., which is newly established company, with a paid-up
value of Baht 40 each, at total price of Baht 2.4 million. This represents 100% of the paid-up share
capital of the said indirect subsidiary company.
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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
2021
2020
2021
2020

Company’s name
Pala Assets Co., Ltd.
Chai Watana Green Co., Ltd.
Sakun C Innovation Co., Ltd.
Chai Watana Tannery Co., Ltd.

3.34
38.99
14.49
0.02

3.06
39.48
14.49
0.03

1.96
19.85
1.25
-

2.23
22.11
2.01
-

Details of non-wholly owned subsidiaries that have non-controlling interests were as follows:
(%)

(Unit : Baht)

Proportion of ownership
Comprehensive income (loss)
interests and voting rights held
allocated to
by non-controlling interests
non-controlling interests
Company’s name

2021

2020

Accumulated
non - controlling
interests

2021

2020

2021

2020

Direct subsidiary
Sakun C Innovation Co., Ltd.

49.99

49.99

(24,754,919)

(22,927,852)

125,973,718

150,728,637

Indirect subsidiaries
Chai Watana Export Co., Ltd.
Blue Solar Farm 3 Co., Ltd.

20.00
40.00

20.00
40.00

4,379,964

4,002,234

62,064,294

57,684,300

(20,374,955)

(18,925,618)

188,038,012

208,412,967

Total

The summarised financial information before intragroup eliminations of the said subsidiaries that
have material non-controlling interests for the years ended 31 December 2021 and 2020 was as follows:
(Unit : Thousand Baht)
Sakun C Innovation Co., Ltd.

Blue Solar Farm 3 Co., Ltd.

2021

2020

2021

2020

4,775
43,429
464,708
(211,552)
(48,960)
(126,426)
(125,974)

649
64,487
487,136
(159,857)
(90,495)
(151,191)
(150,729)

7,073
23,547
290,609
(23,974)
(142,094)
(93,097)
(62,064)

4,869
22,914
301,370
(20,643)
(164,299)
(86,527)
(57,684)

Expenses

23,274
(72,794)

33,365
(79,222)

42,328
(31,378)

41,943
(32,803)

Net profit (loss) for the year

(49,520)

(45,857)

10,950

9,140

Profit (loss) attributable to:
Owner of the Company

(24,765)

(22,933)

6,570

5,138

Condensed statement of financial position
As at 31 December
Cash and cash equivalents
Current assets
Non-current assets
Current liabilities
Non-current liabilities
Equity attributable to owners of the Company
Non-controlling interests
Condensed statement of profit or loss and
other comprehensive income
For the year ended 31 December
Incomes
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(Unit : Thousand Baht)
Sakun C Innovation Co., Ltd.
Non-controlling interests
Condensed statement of cash flows
For the year ended 31 December
Net cash inflow (outflow) from operating activities
Net cash inflow (outflow) from investing activities
Net cash inflow (outflow) from financing activities

Blue Solar Farm 3 Co., Ltd.

2021

2020

2021

2020

(24,755)

(22,928)

4,380

4,002

12,839
(8)
(8,072)

(30,425)
(87,792)
107,166

23,132
(1,008)
(19,920)

19,175
12
(18,120)

7,445

(11,051)

2,204

1,067

Net cash inflow (outflow)

The Collateral
The indirect subsidiaries, Blue Solar Farm 3 Co., Ltd. and Green Power 2 Co., Ltd. have pledged their
ordinary shares for long-term loan facilities with the financial institutions as discussed in Note 24.
14.

INVESTMENTS IN EQUITY INSTRUMENT OF NON-LISTED COMPANIES
(Unit : Baht)
Consolidated
Equity instrument
Percentage of
Paid-up share capital
Company’s name
Thai United Hides Co., Ltd.

Type of Business
Tannery

Thai United Tanning Industry Co., Ltd. Tannery trading

2021
6,000,000
-

designated at fair value

shareholding

through OCI

2020

2021

2020

2021

2020

6,000,000

2.27%

2.27%

300,000

300,000

27,000,000

-

2.22%

-

250,000

Nakorn Thong Housing and Land
Co., Ltd.
Thai Tanning Industry Association
KM.30 Co., Ltd.

Construction

18,750,000

18,750,000

0.66%

0.66%

-

Wastewater treatment
service

Rak Ban Rao Co., Ltd.

Power plant

Advance Power Conversion Co. Ltd.

Power plant construction

64,009,600

64,009,600

1.20%

1.20%

771,200

771,200

176,000,000

176,000,000

9.09%

9.09%

8,750,000

8,750,000

1,050,000,000

1,050,000,000

5.00%

5.00%

16,000,000

48,535,000

25,911,200

58,696,200

Total
(Unit : Baht)
The Company

Equity instrument
Percentage of
Paid-up share capital
Company’s name
Thai United Hides Co., Ltd.

Type of Business
Tannery

Thai United Tanning Industry Co., Ltd. Tannery trading

2021
6,000,000

designated at fair value

shareholding

through OCI

2020

2021

2020

2021

2020

6,000,000

1.67%

1.67%

300,000

300,000

-

27,000,000

18,750,000

18,750,000

64,009,600

64,009,600

-

2.22%

-

0.66%

0.66%

-

1.20%

1.20%

250,000

Nakorn Thong Housing and Land
Co., Ltd.
Thai Tanning Industry Association
KM.30 Co., Ltd.
Total

Construction

-

Wastewater treatment
service

771,200

771,200

1,071,200

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. The Group recognized
loss from change in fair value of the said equity instruments of Baht 32.54 million through other
comprehensive income in the consolidated and the Company’s financial statements for the year
ended 31 December 2021.
In addition, the Company sold all ordinary shares in Thai United Tanning Industry Co., Ltd. at the
price of Baht 0.45 million and recognized gain from sale of the said investment of Baht 0.20 million in
the consolidated and the Company’s financial statements for the year ended 31 December 2021.
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15. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT, NET
(Unit : Baht)
Consolidated
Furniture
Leasehold

Land

Factory

Land

land

improvement

building

Cost

416,309,421

15,779,340

99,218,827

547,759,930

Fair value

279,736,666

Equipment

and office

Construction

Machinery

and tools

equipment

Vehicles

in progress

Total

1,501,579,882

68,228,005

27,935,563

72,656,011

387,363,621

3,136,830,600

As at 31 December 2020

Less Accumulated depreciation
Net book value

-

-

-

-

-

-

-

-

-

279,736,666

(262,989)

(14,299,924)

(295,984,208)

(388,046,705)

(50,160,154)

(16,421,629)

(29,704,558)

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

387,363,621

2,621,687,099

(794,880,167)

696,046,087

15,516,351

For the year ended 31 December 2021
Opening net book amount

84,918,903

251,775,722

1,113,533,177

18,067,851

11,513,934

42,951,453

387,363,621

2,621,687,099

Acquisition

-

-

184,000

5,382,558

68,769,702

1,471,106

1,744,833

984,795

5,012,595

83,549,589

Surplus (loss) from land revaluation, net

-

-

-

-

Disposal, net

-

-

-

-

Write off, net

-

-

-

(48,779)

Transferred in (out), net

-

-

-

1,458,256

Adjustment

-

Depreciation

-

-

-

-

(42,281,180)
379,950,465
-

-

-

(1,968,586)
-

-

822,750

-

-

(8)

-

(2)

(72,777)

-

-

(44,249,776)

-

(121,556)

-

(382,231,471)

-

-

-

(631,174)

(5,730,619)

(9,882,413)

(95,720,331)

(4,458,553)

(3,080,562)

(5,801,924)

696,046,087

14,885,177

79,372,284

248,685,344

1,424,251,833

13,934,568

10,178,197

38,061,545

10,144,745

2,535,559,780

Cost

416,309,421

15,779,340

99,402,827

553,685,189

1,883,360,155

64,564,828

29,445,694

71,059,034

10,144,745

3,143,751,233

Fair value

279,736,666

Closing net book value

-

-

(125,305,576)

As at 31 December 2021

Less Accumulated depreciation
Net book value

696,046,087

-

-

-

-

-

-

-

(894,163)

(20,030,543)

(304,999,845)

(459,108,322)

(50,630,260)

(19,267,497)

(32,997,489)

14,855,177

79,372,284

248,685,344

1,424,251,833

13,934,568

10,178,197

38,061,545

-

279,736,666

-

(887,928,119)

10,144,745

2,535,559,780
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(Unit : Baht)
The Company
Furniture and
Factory

Equipment

office

Construction

Land

building

Machinery

and tools

equipment

Vehicles

in progress

Total

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

As at 31 December 2020

Less Accumulated depreciation
Net book value

-

-

(239,245,374)

(241,261,690)

(49,195,046)

(13,615,836)

(26,412,362)

502,479,900

83,012,249

256,599,052

16,896,696

10,137,893

22,242,887

2,852,453

894,221,130

502,479,900

83,012,249

256,599,052

16,896,696

10,137,893

22,242,887

2,852,453

894,221,130

5,120,012

66,618,574

1,459,658

1,744,834

53,898

1,851,532

76,848,508

-

-

-

-

-

267,516,478

-

(569,730,308)

For the year ended 31 December 2021
Opening net book amount
Acquisition

-

Disposal, net

-

(41,959,413)

(1,962,269)

Transferred in (out), net

-

1,458,256

674,297

822,750

Depreciation

-

(5,664,551)

(25,056,373)

(4,131,838)

(2,437,038)

(3,683,267)

502,479,900

83,925,966

256,876,137

13,084,997

9,445,681

18,613,516

1,748,682

886,174,879

Cost

234,963,422

328,835,891

498,950,908

62,435,800

25,263,861

46,206,374

1,748,682

1,198,404,938

Fair value

267,516,478

Closing net book value

-

(8)
-

(2)
-

(2,955,303)
-

(43,921,692)
(40,973,067)

As at 31 December 2021

Less Accumulated depreciation
Net book value

502,479,900

-

-

-

-

-

(244,909,925)

(242,074,771)

(49,350,803)

(15,818,180)

(27,592,858)

83,925,966

256,876,137

13,084,997

9,445,681

18,613,516

-

267,516,478

-

(579,746,537)

1,748,682

886,174,879
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For the consolidated financial statements as at 31 December 2021, property, plant and machinery
with the book value of Baht 1,586.10 million (2020: Baht 1,705.12 million) and of Baht 416.08 million
(2020: Baht 502.18 million) in the company financial statements have been pledged as collateral
against credit facilities with the banks as discussed in Notes 20 and 24 to the financial statements
(2020 being pledged as collateral against debentures as discussed in Note 22 and also credit
facilities with the banks as discussed in Notes 20 and 24 to the financial statements).
For the consolidated financial statements as at 31 December 2021, building, machinery and
equipment of Baht 321.85 million (2020: Baht 398.90 million) and of Baht 287.18 million (2020: Baht
364.38 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 2021, the Company has the right-ofuse assets under the lease contracts being presented as part of property, plant and equipment in the
amount of Baht 287.21 million (2020: Baht 236.53 million) and Baht 248.87 million (2020: Baht 198.18
million) in the company financial statements.
The following are the amounts for the year ended 31 December 2021 recognised in profit or loss:
(Unit : Baht)
Consolidated
Depreciation of right-of-use assets

18,527,061

10,900,247

Interest expense on lease payable

8,632,132

4,931,383

972,000

1,452,000

41,700

18,000

28,172,893

17,301,630

Expense relating to short-term lease
Leases of low - value assets
Total
16.

The company

LAND NOT USED IN OPERATION
For the consolidated financial statements as at 31 December 2021, the unused land with the book
value of Baht 43.22 million (2020: Baht 43.22 million) an indirect subsidiary – Blue Solar Farm 3 Co.,
Ltd. has mortgaged land not used in operation as collateral against the loan facilities with a financial
institution as discussed in notes 20 and 24 to the financial statements.
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17.

INTANGIBLE ASSETS - COMPUTER SOFTWARE, NET
(Unit : Baht)
Consolidated

The Company

As at 31 December 2020
Cost

16,305,591

13,289,091

Less Accumulated amortization

(2,764,495)

(2,716,275)

Net book value

13,541,096

10,572,816

13,541,096

10,572,816

200,560

200,560

Amortization for the year

(1,332,943)

(1329,844)

Loss on impairment

(2,945,500)

For the year ended 31 December 2021
Opening net book value
Acquisition

-

9,463,213

9,443,532

Cost

16,506,151

13,489,651

Less Accumulated amortization

(4,097,438)

(4,046,119)

Less Allowance for impairment

(2,945,500)

Closing net book value
As at 31 December 2021

Net book value

9,463,213

9,443,532

The above intangible assets consisted of computer software and blueprint of boat.
The blueprint of boat amounting to Baht 2.95 million was impaired in the consolidated financial
statements for the year ended 31 December 2021 as the management assessed that this blueprint
of boat will generate a future economic benefit lowers than its carrying value.
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18.

RIGHT TO GENERATE AND SELL ELECTRICITY, NET
(Units : Baht)
Consolidated

The Company

As at 31 December 2020
Cost

67,112,878

-

(12,025,155)

-

55,087,715

-

Opening net book value

55,087,715

-

Less Amortization for the period

(4,474,192)

-

Closing net book value

50,613,523

-

67,112,870

-

(16,499,347)

-

50,613,523

-

Less Accumulated amortization
Net book value
For the year ended 31 December 2021

As at 31 December 2021
Cost
Less Accumulated amortization
Net book value
19.

OTHER NON – CURRENT ASSETS
(Unit : Baht)
Consolidated

The Company

2021
Withholding tax deducted at source
Refundable deposits
Others
Total
20.

2020

494,533

692,848

3,863,350

3,679,750

95,196
4,453,079

2021

2020

251,850

261,850

-

-

-

-

4,372,598

-

251,850

261,850

OVERDRAFTS AND SHORT-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS
(Unit : Baht)
Consolidated

The Company

2021

2020

2021

2020

- Short - term loans

48,000,000

48,000,000

-

-

- Promissory notes

120,000,000

100,000,000

100,000,000

100,000,000

29,313,684

65,816,003

29,313,684

65,816,003

Short-term loans from financial institutions

- Trust receipts
- Short-term loans from factoring (Note 6)
Total

-

84,333,658

-

84,333,658

197,313,684

298,149,661

129,313,684

250,149,661
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In accordance with the consolidated and the company financial statements as at 31 December 2021 and 2020, the details of short-term loans from financial
institutions were as follows:
Consolidated
(Unit : Million Baht)
Facility
Type of loans
Banks overdrafts

2021
60.00

Used
2020
60.00

2021
-

2020
-

Interest Rate
7.28%-7.38% per annum

Payment conditions
Monthly interest payment.

(7.28%-7.38% per annum)
Promissory notes
728.00
and Trust Receipts

from factoring*

300.00

100.00

77.31

113.82

-

84.33

MOR-2.00% per annum

Monthly interest payment. Principle due within 1-3

(MOR -2.00% per annum)

months from the issuance date of promissory note.

4.07%-5.43% per annum

Monthly interest payment. Principle due within 6

(4.07%-5.43% per annum)

months from the drawdown date.

MRR-2.125% per annum

---

708.00

Short-term loans

Short-term loans

120.00

300.00

(MRR-2.125% per annum)
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The Company
(Unit : Million Baht)
Facility
Type of loans
Banks overdrafts

2021
60.00

Used
2020
60.00

2021
-

2020
-

Interest Rate
7.28-7.38% per annum

Payment conditions
Monthly interest payment.

(7.28-7.38% per annum)
Promissory notes
640.00
and Trust Receipts

on factoring*

300.00

100.00

29.31

65.82

-

84.33

MOR-2.00% per annum

Monthly interest payment. Principle due within 1-3

(MOR-2.00% per annum)

months from the issuance date of promissory note.

4.07-5.43% per annum

Monthly interest payment. Principle due within 6

(4.07-5.43% per annum)

months from the drawdown date.

MRR-2.125% per annum

---

640.00

Short-term loans

Short-term loans

100.00

300.00

(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 6 to the financial statements.
The collaterals
The land, building and partial machinery of the Company and the land and building and land not used in operation of the subsidiaries as discussed in Notes 15 and
16 to the financial statements, plus indemnification from fire insurance over these assets, fixed deposits as discussed in Note 10 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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21.

TRADE AND OTHER ACCOUNTS PAYABLE
(Unit : Baht)
Consolidated

The Company

2021

2020

2021

2020

6,335,711

17,689,594

-

-

Other companies

167,845,804

245,358,939

165,205,578

240,722,796

Total

174,181,515

263,048,533

165,205,578

240,722,796

47,126,100

49,254,267

246,213

193,755

19,118,368

18,828,008

15,985,402

18,401,105

1,475,196

4,630,794

1,475,196

4,630,794

Commission payable

3,914,392

3,765,940

3,914,392

3,765,940

Advance received - other companies

4,187,453

40,640

-

200,000

-

Trade accounts payable
Related companies (Note 7)

Other accounts payable
Other accounts payable - related parties
(Note 7)
Other accounts payable - other
companies
Commission payable - related companies
(Note 7)

-

Advance received - related parties
(Note 7)

-

Accrued bonus and salaries

49,044,835

200,000

50,145,961

30,389,349

1,052,984

1,292,984

23,098,035

15,604,708

8,329,272

5,827,986

Advance received for goods

7,539,118

3,650,432

1,224,941

40,431

Accrued interest expenses

2,610,241

4,812,504

106,923

4,379,175

160,267,848

132,469,626

80,327,174

67,045,343

334,449,363

395,518,159

245,532,752

307,768,139

29,606,157

Accrued expenses - related companies
(Note 7)
Accrued expenses

Total
Total trade and other accounts payable
22.

-

-

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
(Units)

1/2561

1/2563

Extended the maturity
date to be redeemed by
23 May 2021
Entirely redeemed on
23 November 2021

Par
value
(Baht)

Interest
rate

Term of interest
payment

2021

2020

(% p.a.)

235,970

1,000

6.75

Quarterly

-

235,970,000

280,000

1,000

6.50

Quarterly

-

280,000,000

Total
Less: Deferred debenture issuance fee

-

515,970,000
(3,762,740)

Less: Current portion

-

512,207,260
(512,207,260)

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 2021 were as follow:
(Unit : Baht)
Consolidated and
the Company
Balance as at 1 January 2021
Add: Amortization of debentures issuance fee
Less: Repayment
Balance as at 31 December 2021

512,207,260
3,762,740
(515,970,000)
-

The collateral
The land of its subsidiary as discusses in Note 15 the financial statement.
23.

LEASE PAYABLES, NET
(Unit : Baht)
Consolidated
2021
Lease payables
Less : Deferred interest expense
Lease payables
Less : Current portion
Less : Default liabilities
Net

224,279,167
(33,997,314)
190,281,853
(57,396,477)
(35,491,786)
97,393,590

The Company
2021
2020

2020

227,113,808
(35,981,056)
191,132,752
(70,381,207)
120,751,545

135,994,189
(10,503,042)
125,491,147
(48,732,916)
76,758,231

129,907,874
(10,073,104)
119,834,770
(43,198,011)
76,636,759

As at 31 December 2021, lease liabilities in the amount of Baht 224.28 million and Baht 135.99
million in the consolidated and separate financial statements, respectively, represented 48 lease
agreements of land, building, machinery and vehicle. The payment is made with 24 - 60 installment
of Baht 0.01 million to Baht 2.14 million.
As at 31 December 2020, lease liabilities in the amount of Baht 227.11 million and Baht 129.91
million in the consolidated and separate financial statements, respectively, represented 47 lease
agreements of land, building, machinery and vehicle. The payment is made with 24 - 60 installment
of Baht 0.01 million to Baht 2.14 million.
Future minimum lease payments required under the lease agreements were as follows:
(Unit: Baht)
Consolidated
31 December 2021
Less than
1 year
Future minimum lease payments
Deferred interest expenses

1 - 5 years

Over 5 years

Total

101,460,618

93,171,463

29,647,086

224,279,167

(8,572,355)

(10,688,155)

(14,736,804)

(33,997,314)

92,888,263

82,483,308

14,910,282

190,281,853

Present value of future minimum
lease payments
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(Unit: Baht)
Consolidated
31 December 2020

Future minimum lease payments
Deferred interest expenses
Present value of future minimum
lease payments

Less than
1 year

1 - 5 years

Over 5 years

Total

79,768,173
(8,839,583)

116,553,595
(11,306,225)

30,792,040
(15,835,248)

227,113,808
(35,981,056)

70,928,590

105,247,370

14,956,792

191,132,752

(Unit: Baht)
The Company
31 December 2021
Less than
1 year
Future minimum lease payments
Deferred interest expenses
Present value of future minimum
lease payments

1 - 5 years

Over 5 years

Total

53,262,065
(4,529,149)

82,732,124
(5,973,893)

-

135,994,189
(10,503,042)

48,732,916

76,758,231

-

125,491,147

(Unit: Baht)
The Company
31 December 2020
Less than
1 year
Future minimum lease payments
Deferred interest expenses
Present value of future minimum
lease payments

1 - 5 years

Over 5 years

Total

47,540,635
(4,342,624)

82,367,239
(5,730,480)

-

129,907,874
(10,073,104)

43,198,011

76,636,759

-

119,834,770

*Default liabilities
A subsidiary - Sakun C Innovation Co., Ltd. has defaulted on installments of finance lease payables.
This resulted in the financial institution could immediately seize the collaterals for forced sales
against the outstanding liabilities.
On 15 December 2021, the said financial institution made a lawsuit claim (felony) against the said
subsidiary and its directors. The Court determined to have the first cross examination on 23 May
2022, with details of the check as follows:
Chq. No.
00062184
0006217

Chq. Date
22 September 2021
22 September 2021
Total (VAT inclusive)

Baht
1,664,183
332,837
1,997,020

As 31 December 2021, the Company presented the liabilities related to the lease agreement
amounting to Baht 35.49 million as default liabilities.
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Guarantee
Certain lease liabilities are guaranteed by the Company and the said subsidiary’s directors.
24.

LONG-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS, NET
(Unit : Baht)
Consolidated

The Company

2021

2020

2021

2020

23,200,419

-

- Baht 200.00 million

124,030,000

142,150,000

-

-

- Baht 500.00 million

282,600,000

344,600,000

-

-

- Baht 57.15 million

28,190,000

36,878,000

-

-

- Baht 100.00 million

89,544,470

-

89,544,470

-

- Baht 100.00 million

88,000,000

-

88,000,000

-

- Baht 41.00 million

39,600,000

-

- Baht 100.00 million

94,592,312

-

94,592,312

-

- Baht 100.00 million

97,196,575

-

97,196,575

-

Long-term loan facilities :
- Baht 100.00 million

Total
Less Deferred finance fee
Total long-term loans
Less Current potion
Net

-

23,200,419

-

-

843,753,357

546,828,419

369,333,357

(5,841,417)

(4,492,403)

(1,781,167)

23,200,419
-

837,911,940

542,336,016

367,552,190

23,200,419

(209,913,013)

(112,008,419)

(112,923,846)

(23,200,419)

627,998,927

430,327,597

254,628,344

-

Movements in long-term loans from financial institutions for the year ended on 31 December 2021
were as follows:
(Unit : Baht)
Consolidated

The Company

As at 1 January 2021

542,336,016

23,200,419

Additional during the period

441,000,000

400,000,000

Repayment during the year

(144,075,062)

(53,867,062)

(2,400,000)

(2,000,000)

1,050,986

218,833

837,911,940

367,552,190

Additional finance fee
Amortization of finance fee
As at 31 December 2021
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As at 31 December 2021 and 2020 the details of long-term loans from financial institutions were as follows:

Loans
Facilities

Facility
Thousand
Baht

1

100,000

2

200,000

Balance as at Balance as at
31 December 31 December
2021
2020
Thousand
Thousand
Baht
Baht
-

124,030

Payment Conditions

23,200

- On 20 August 2018, the Company entered into a long-term loan
agreement with a financial institution bearing interest rate at MLR2.75 per annum equivalents to 3.875% per annum. The loan principle
shall be repaid on monthly basis at least of Baht 2.97 million per
month for a period of 36 months.

142,150

- On 16 January 2018, the subsidiary entered into a long-term loan
agreement with a financial institution. The loan principle shall be
repaid on monthly basis as below:
Period
1 – 131
132

Baht
1,510,000 per month
All remaining principle balance

The said loan bears interest rate as follows:
Period
1 – 24
25 – 60
61 onward
3

500,000

282,600

344,600

-

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 principle shall be repaid on
quarterly basis as below:
Period
1–2
3–6
7 – 14
15 – 18
19 – 30
31

4

57,150

28,190

36,878

-

100,000

89,544

-

-

Period

100,000

88,000

-

-

Baht
724,000 per month
All remaining principle balance

On 9 March 2021, the Company entered into a long-term loan
agreement with a financial institution bearing interest rate at MLR0.625 per annum equivalents to 6% per annum. The loan principle
shall be repaid on monthly basis as below:

2 – 12
13 – 24
25 – 34
35
6

Baht
16,700,000 per quarter
15,000,000 per quarter
15,500,000 per quarter
16,500,000 per quarter
16,700,000 per quarter
All remaining principle balance

On 1 November 2017, the subsidiary entered into a long-term loan
agreement with a financial institution bearing interest rate at MLR per
annum. The loan principle shall be repaid on monthly basis as below:
Period
1 – 78
79

5

Rate per annum
MLR – 0.75%
MLR – 0.50%
MLR

Baht
2,000,000 per month
3,000,000 per month
5,000,000 per month
All remaining principle balance

On 23 June 2021, the Company entered into a long-term loan
agreement with a financial institution bearing interest rate at MLR+0.5
per annum equivalents to 5.75% per annum. The loan principle shall
be repaid on monthly basis as below:
Period
1 – 24
25 – 35
36

Baht
2,000,000 per month
4,300,000 per month
All remaining principle balance
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Loans
Facilities
7

Facility
Thousand
Baht
41,000

Balance as at Balance as at
31 December 31 December
2021
2020
Thousand
Thousand
Baht
Baht
39,600
-

-

Payment Conditions
On 18 May 2021, the subsidiary entered into a long-term loan
agreement with a financial institution bearing interest rate at MLR-1
per annum equivalents to 4.25% per annum. The loan principle shall
be repaid on monthly basis as below:
Period
Baht
1 – 84
85 – 119
120

8

100,000

94,592

-

-

On 18 November 2021, the Company entered into a long-term loan
agreement with a financial institution bearing interest rate at MLR0.695 per annum equivalents to 6% per annum. The loan principle
shall be repaid on monthly basis as below:
Period
1 – 35
36

9

100,000

97,197

-

-

Baht
3,050,000 per month
All remaining principle balance

On 1 December 2021, the Company entered into a long-term loan
agreement with a financial institution bearing interest rate at MLR0.695 per annum equivalents to 6% per annum. The loan principle
shall be repaid on monthly basis as below:
Period
1 – 35
36

843,753

200,000 per month
670,000 per month
All remaining principle balance

Baht
3,050,000 per month
All remaining principle balance

546,828

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 10 to the financial statements, the
shares of indirect subsidiaries as discussed in Note 13, the land and construction thereon and unused
land of the Company and indirect subsidiaries as discussed in the Notes 15 and 16 to financial
statements as well by the Company, and the director of the Company mutually guaranteed on loans.
25.

OTHER CURRENT LIABILITIES
(Unit : Baht)
Consolidated
The Company
2021
2020
2021
2020
Account payable – Revenue Department
Withholding tax payable
Undue output vat
Others
Total

2,333,502
1,782,269
2,031,861
3,933,481
10,081,113

2,731,045
1,443,795
1,637,127
5,296,767
11,108,734

1,997,822
1,205,941
3,020,400
6,224,163

2,682,889
987,226
34,303
4,355,389
8,059,807
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26.

PROVISION FOR LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS, NET
(Unit : Baht)
Consolidated
2021

2020

Opening net book amount
Retirement benefit expenses
Interest cost
Actuarial (gain) loss from post-employee benefits
Retirement benefit paid during the year

39,424,463
3,112,360
482,268
140,028
(7,648,790)

41,693,197
3,586,858
676,862
(951,184)
(5,581,269)

Total
Less Current portion

35,510,329
(6,457,662)

39,424,464
-

Closing net book amount

29,052,667

39,424,464

(Unit : Baht)
The Company
2021

2020

Opening net book amount
Retirement benefit expenses
Interest cost
Actuarial gain from post-employee benefits
Retirement benefit paid during the year

38,216,555
2,746,874
453,194
(517,463)
(7,648,790)

40,818,812
3,195,206
650,726
(866,920)
(5,581,269)

Total
Less Current portion

33,250,370
(6,457,662)

38,216,555
-

Closing net book amount

26,792,708

38,216,555

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

Retirement benefit expenses
Interest cost
Actuarial (gain) loss from post-employee benefits
Total

2021

2020

3,112,360
482,268
140,028

3,586,858
676,862
(951,184)

3,734,656

3,312,536

(Unit : Baht)
The Company

Retirement benefit expenses
Interest cost
Actuarial gain from post-employee benefits
Total

2021

2020

2,746,874
453,194
(517,463)

3,195,206
650,726
(866,920)

2,682,605

2,979,012
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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
2021

2020

Monthly staff

Daily staff

Monthly staff

Daily staff

Discount rate

1.17% - 1.94%

1.77%

1.09% - 1.81%

1.17%

Salary increase rate

2.62% - 3.37%

2.16%

3.37%

2.69%

0% - 67%

0%-58%

0%-44%

0%-49%

Turnover rate

The Company
2021

2020

Monthly staff

Daily staff

Monthly staff

Daily staff

Discount rate

1.67%

1.77%

1.09%

1.17%

Salary increase rate

3.30%

2.16%

3.37%

2.69%

0%-67%

0%-58%

0%-44%

0%-49%

Turnover rate

The sensitivity analysis for significant principal actuarial assumptions can be analyzed as follow:
Consolidated financial statements
Impact on defined employee benefit obligations
Change in
assumption
Discount rate

0.5%

Future salary increases

0.5%

Staff turnover rate

0.5%

Increase in assumption
2021

Decrease in assumption
2020

2021

2020

Decrease by 2.47% Decrease by 2.75%

Increase by 2.60%

Increase by 2.91%

Increase by 2.43%

Increase by 2.84% Decrease by 2.33% Decrease by 2.71%

Decrease by 2.71% Decrease by 2.96%

Increase by 2.84%

Increase by 3.12%

(depending on age)
Separate financial statements
Impact on defined employee benefit obligations
Change in
assumption
Discount rate

0.5%

Future salary increases

0.5%

Staff turnover rate

0.5%

Increase in assumption
2021

Decrease in assumption
2020

2021

2020

Decrease by 2.39% Decrease by 2.71%

Increase by 2.51%

Increase by 2.86%

Increase by 2.34%

Increase by 2.79% Decrease by 2.25% Decrease by 2.67%

Decrease by 2.61% Decrease by 2.90%

Increase by 2.74%

Increase by 3.05%

(depending on age)
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27.

OTHER INCOME
(Unit : Baht)
Consolidated
The Company
2021
2020
2021
2020
Management income
Interest income
Dividend income

1,055,599

1,675,367

2,855,599

377,999

1,139,694

44,415,131

47,159,500

40,800

103,300

30,000

92,500

4,080,422

4,270,212

4,080,422

4,270,212

Other service income

13,330,577

14,218,096

12,419,362

14,218,096

Others

12,500,596

15,503,017

11,771,343

10,713,873

31,705,761

36,289,918

74,391,625

79,309,780

Rental income

Total
28.

1,375,367

SHARE CAPITAL AND LEGAL RESERVE

28.1 Share Capital
At the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2021 dated 28 April 2021, the shareholders
approved in the following matters:
- To approve the decrease of registered share capital by reduction of ordinary shares of
105,017,188 shares at a par value of Baht 1 each, from the previous registered share capital of
Baht 798,130,629 to Baht 693,113,441, by reduction of the unsubscribed ordinary shares from
the offering of new ordinary shares through the General Mandate to the existing shareholders in
relation to the Right Offering.
- To approve the increase in registered capital of Baht 63,010,312, from the registered capital of
Baht 693,113,441 to Baht 756,123,753 by issuing of new ordinary shares of 63,010,312 shares
with the par value of Baht 1 each, to support the increase of share capital through the General
Mandate.
- The Company has registered such change in share capital with the Ministry of commerce on 11
May 2021.
28.2 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.
29.

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:
Exercised price per share:
Exercised period:
Period of warrants:

1 Unit of warrant to 1 new ordinary share.
Baht 3.50 per share.
The first exercise date shall be on 30 September 2022 and the
final exercising date will be 29 September 2023.
3 years from the issuance date of warrants (29 September 2023).
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30.

INCOME TAX
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 2021 and 2020 are summarized as below:
(Unit : Baht)
Consolidated

Current income tax:
Corporate income tax expense
Deferred tax :
Relating to original and reversal of
temporary differences
Income tax expense reported in the
statement of income

The Company

2021

2020

2021

2020

47,265,647

31,036,530

44,238,674

28,346,560

(6,992,842)

-

(6,650,074)

-

40,272,805

31,036,530

37,558,600

28,346,560

As at 31 December 2021, 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 250.58 million (2020: Baht 160.23 million) since the Group has justified that there are
uncertainty that the subsidiaries will have available profit to utilize these taxable losses in future.
Deferred tax assets and liabilities as at 31 December 2021 and 2020 consisted of:
(Unit : Baht)
Consolidated

Deferred tax assets
Deferred tax liability
Net

The Company

2021

2020

2021

2020

6,992,842
(56,542,997)
(49,550,155)

(56,542,997)
(56,542,997)

6,650,074
(53,503,295)
(46,853,221)

(53,503,295)
(53,503,295)

Movement of deferred tax assets and liabilities can be summarized as below:
(Unit : Baht)
Consolidated
1 January
2021
Deferred tax assets
Provision for long-term employee
benefits
Total
Deferred tax liability
Surplus from land revaluation
Total

Profits (loss)

-

6,992,842

-

6,992,842

Other
comprehensive 31 December
income
2021

-

6,992,842
6,992,842

56,542,997

-

-

56,542,997

56,542,997

-

-

56,542,997
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(Unit : Baht)
The Company
1 January
2021
Deferred tax assets
Provision for long-term employee
benefits
Total
Deferred tax liability
Surplus from land revaluation
Total
31.

Profits (loss)

Other
comprehensive 31 December
income
2021

-

6,650,074

-

6,650,074

-

6,650,074

-

6,650,074

53,503,295

-

-

53,503,295

53,503,295

-

-

53,503,295

EARNINGS PER SHARE AND DILUTED EARING PE SHARE
For the years ended 31 December 2021 and 2020, the Company calculated basic earnings per share
and diluted earnings per share by divided profit for the year with ordinary share as follows:
For the year ended 31 December 2021
Net profit for the year
Consolidated

Earnings per share

Weighted average

The Company

number of shares

Consolidated

The Company

Baht

Baht

Shares

Baht

Baht

172,152,236

168,468,592

630,103,128

0.27

0.27

172,152,236

168,468,592

633,298,017

0.27

0.27

Basic earnings per share
Equity holders of the parent
Diluted
Equity holders of the parent

For the year ended 31 December 2020
Net profit for the year
Consolidated

Weighted average

The Company

Earnings per share

number of shares

Consolidated

The Company

Baht

Baht

Shares

Baht

Baht

117,031,191

116,607,303

630,103,128

0.19

0.19

Basic earnings per share
Equity holders of the parent
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32.

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 2021 and
2020 are as follows:
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(Unit : Thousand Baht)
Consolidated
For the years ended 31 December
Automotive leather
Tannery
2021

cutting
2020

2021

Renewable energy
Dog chewable toy

2020

2021

2020

Furniture
2021

(Sell electricity)
2020

2021

2020

Boat and mini bus
2021

Total

2020

2021

2020

Revenue from sales and services
- Timing of revenue
recognition : point in time
Cost of sales and services
Gross profit (loss)

162,294

104,622

1,078,420

945,216

97,905

97,411

52,868

47,224

341,902

340,239

21,871

31,405

1,755,260

1,566,117

(105,942)

(77,689)

(816,130)

(730,469)

(68,130)

(71,016)

(33,499)

(34,509)

(231,403)

(212,732)

(43,948)

(26,255)

(1,299,052)

(1,152,670)

56,352

26,933

262,290

214,747

29,775

26,395

19,369

12,715

110,499

127,507

(22,077)

5,150

459,208

413,447

(11,959)

2,354

5,456

154

Gain (loss) on exchange rate
Share of gain from investment in associated company
Other income

31,705

36,290

(56,691)

(57,213)

(133,139)

(149,326)

(19,096)

(19,941)

Loss on disposal of fixed assets

(2,984)

(1,527)

Loss from land revaluation

-

Selling expenses
Administrative expenses
Management’s remuneration

Finance costs

(77,450)

(2,978)
(92,118)

Profit before income tax

192,050

129,142

Income tax expense

(40,273)

(31,036)

Net profit for the year

151,777

98,106
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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 1,052 million of the Group’s total
revenues (2020: three customers of Baht 1,123 million).
33.

PROMOTIONAL PRIVILEGES

33.1 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.
33.2 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.
34.

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 2021 and 2020 are as
follows:
(Unit : Baht)
Consolidated
2021

2020

3,601,599

7,076,860

Liability
Derivatives used for hedging
Interest rate swap contracts
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35.

FINANCIAL INSTRUMENTS

35.1 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, short-term loans from related parties,
lease liabilities, long-term loans, 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
2021

US dollars
EURO

2020

Assets

Liabilities

Assets

Liabilities

16,184
-

1,030,031
-

828,446
-

3,462,064
43,845
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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 parties, 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 34 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 52% of the Group’s debt will mature in less than one year as at
31 December 2021 (2020: 68%) (the Company only: 59%, 2020: 87%) 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.
35.2 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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36.

COMMITMENTS AND SIGNIFICANT AGREEMENTS

36.1 Commitments
As at 31 December 2021 and 2020, the Group has commitments in respect of lease of assets and
purchase of assets and services as follows:
(Unit: Baht)
Consolidated

The Company

2021
Factory building and machinery lease agreements
882,000
Within 1 year
Within 1 - 3 years
Total

882,000

2020

2021

2020

8,000

1,362,000

488,000

-

8,000

1,362,000

488,000

Purchase of goods agreements
-

35,024,000

-

-

206,497,232

207,657,232

-

-

Within 3-5 years

33,672,960
9,114,801
12,600

34,258,050
37,720,005
-

2,000,000
-

5,975,000
-

Total

42,800,361

71,978,055

2,000,000

5,975,000

Within 1 year
Purchase of assets agreements
Within 1 year
Service agreements
Within 1 year
Within 1-3 years

36.2 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 Cooperative Limited (“AMC”) in Samutsakorn, entered into a power purchase agreement for
generation of electricity by solar energy on ground to the Provincial Electricity Authority (“PEA”) with
the capacity installed size of 5 MW for the period 25 years starting from scheduled commercial
operation date (“SCOD”) dated on 30 December 2016. In the first quarter of 2017, the said
subsidiary has already generated sales of electricity.
Under the Letter of Appointment to Support for the Project, the obligation is to pay for performance
as the management agreement to AMC at the rate of 10 percent of gross revenue (before
expenses).
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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 1 st – 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.
37.

CONTINGENT LIABILITIES
As at 31 December 2021 and 2020, the Group has contingent liabilities in respect of the matters
as follows:
(Unit: Baht)
Consolidated

Letter of guarantee (Million Baht)
Letter of credit (US Dollar)
Unused credit facilities from
financial institution (Million Baht)

The Company

2021

2020

2021

2020

36.58
333,208.04

36.17
744,412.00

3.67
333,208.04

3.26
744,412.00

572.63

920.33

552.63

900.33
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38.

EXPENSES BY NATURE
(Unit : Baht)
Consolidated

The Company

2021

2020

2021

2020

276,675,649

270,447,860

263,481,239

250,537,093

110,914,056

107,201,479

20,883,833

41,989,511

1,497,527

2,500,489

1,951,027

2,507,544

25,636,161

20,369,210

20,029,661

11,054,989

15,118,617 (17,779,839)

18,426,148

Salaries and wages and other employee
benefits
Depreciation and amortisation
Rental expenses
Professional services fees
Changes in inventories of finished goods
and work in progress (increase)
decrease

(17,829,839)

Raw materials and supplies used
39.

815,501,889

674,010,581

691,042,123

562,132,078

SUBSEQUENT EVENTS

39.1 Apart from the discussion in Note 23 to the financial statements in respect of default liabilities, on 26
January 2022, the said financial institution made an additional lawsuit claim (felony) against the
subsidiary - Sakun C Innovation Co., Ltd. and its directors. The Court determined to have the first
cross examination on 23 May 2022, with details of the check as follows:
Chq. No.

Chq. Date

Baht

00062185

22 October 2021

1,664,183

00062186

22 November 2021

1,664,183

00062187

22 December 2021

1,664,183

01478259

22 October 2021

332,836

01478260

22 November 2021

332,836

01478261

22 December 2021

332,836

Total (included VAT)

5,991,057

39.2 In January 2022, the indirect subsidiary company – Blue Solar Farm 3 drewdown new loans totaling
Baht 172.99 million from a financial institution to refinance its outstanding loans with another
financial institution and for use as working capital.
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40.

COMPARATIVE FIGURES
The Group reclassified certain items in the Statement of financial position as at 31 December 2020
to conform with the presentation of the statement of financial position as at 31 December 2021.
The reclassification did not affect the previously reported net profit and shareholders’ equity. The
reclassifications were as follows:
(Unit : Baht)
As reclassified

As previously reported

Consolidated

The Company

Consolidated

The Company

Property, plant and equipment, net 2,621,687,099

894,221,130

2,624,632,599

894,221,130

13,541,096

10,572,816

10,595,596

10,572,816

Statement of financial position
Intangible assets, net
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ส่วนที่ 4
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

รับรองความถูกต้อง :

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

รับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
“บริ ษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ฉบับนี้ แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริ ษทั ขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ นอกจากนี้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(1) งบการเงิ น และข้อ มู ล ทางการเงิ น ที่ ส รุ ป มาในแบบแสดงรายการข้อมู ล ประจ าปี ได้แ สดงข้อ มู ล อย่างถู ก ต้อ ง
ครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่ วนที่เป็ นสาระสาคัญทั้ง
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และบริ ษทั ได้แจ้ง
ข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั แล้ว
ซึ่ งครอบคลุมถึ งข้อบกพร่ องและการเปลี่ ยนแปลงที่ สาคัญของระบบการควบคุ มภายใน รวมทั้งการกระทาที่ มิชอบที่ อาจมี
ผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริ ษทั
ได้มอบหมายให้ นายวีระพล ไชยธี รัตต์ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ
นายวีระพล ไชยธีรัตต์ กากับไว้ บริ ษทั จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่ อ-สกุล

ตาแหน่ ง

1. นายวีระพล

ไชยธีรัตต์

ประธานกรรมการ

2. ดร.ณัฏฐ์สิชา

ภาภัคธนานันท์

กรรมการ

3. นางวนิดา

สิ กขมาน

กรรมการ

ลายมือชื่ อ

ผู้รับมอบอานาจ
ชื่ อ-สกุล

นายวีระพล

รับรองความถูกต้อง :

ไชยธีรัตต์

ตาแหน่ ง

กรรมการผู้จดั การ

ลายมือชื่ อ

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร
ผูม้ ีอานาจควบคุม ผูท้ ี่ได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบสูงสุดใน
สายงานบัญชีและการเงิ น ผูท้ ี่ได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบ
โดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริ ษทั

รับรองความถูกต้อง :

1

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

1.1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564
ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ง

อายุ
(ปี )

1. นายวีระพล ไชยธีรัตต์
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ,
ประธานกรรมการ
ได้รับแต่งตั้งวันที่ 22 ก.ค. 2563
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

54

2. นางวนิดา สิ กขมาน
กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ดั การ
ได้รับแต่งตั้งวันที่ 28 เม.ย. 2564
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
3. ดร.ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์
กรรมการและผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ได้รับแต่งตั้งวันที่ 22 เม.ย. 2562
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

57

คุณวุฒิทางการศึกษาและประวัติการฝึ กอบรม
- ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- หลักสู ตรกรรมการDAPสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทยปี 2548
- หลักสู ตรกรรมการDCPสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทยปี 2556
- หลักสู ตรกรรมการROPสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทยปี 2556

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
Stamford Group of College, Singapore

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา (พ.ศ.)

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุรกิจ

2559 - ก.ค.2560 - กรรมการผูจ้ ดั การ
ก.พ.2561 - ปัจจุบนั - กรรมการผูจ้ ดั การ

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

2559 - ก.ค.2560
ก.พ.2560 - ปัจจุบนั

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

0.041

ภรรยาของ 8

0.040
0.002

-

- รองกรรมการผูจ้ ดั การ
- รองกรรมการผูจ้ ดั การ

- หลักสู ตรกรรมการ DAPสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทยปี 2549

55

- ปริ ญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
- ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- หลักสู ตรกรรมการ DAPสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทยปี 2554
- หลักสู ตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่ นที่ 8
- หลักสู ตร CFO Refresher Course รุ่ นที่ 1

4. นายธีระวัฒน์ ภูไ่ พบูลย์
62 - ปริ ญญาตรี ศิลปะศาสตร์บนั ฑิต
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
- หลักสู ตรกรรมการDAPสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทยปี 2556
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ได้รับแต่งตั้งวันที่ 22 ก.ค. 2563
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
หมายเหตุ : ลาดับที่ 1-3 เป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ตามที่กาหนดในหนังสื อรับรอง

รับรองความถูกต้อง :

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

2559 - ก.ค.2560 - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ก.พ.2560 - ปัจจุบนั - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

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

0.001

-

2560 - 2562
2559 - 2560
2561 - ปัจจุบนั

- วิทยากรระดับ 7
ฝ่ ายบัญชีและงบประมาณ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ

- การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

- บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป
- บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป
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2

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564
ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ง
5. นายสุ พจน์ ปานน้อย
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ได้รับแต่งตั้งวันที่ 22 เม.ย. 2562
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

อายุ
(ปี )
40

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

- หลักสู ตรกรรมการDAPสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทยปี 2558

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

ช่วงเวลา (พ.ศ.)
2560 - ปัจจุบนั
2560 - ปัจจุบนั

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภท
ตาแหน่ง
ธุรกิจ
- กรรมการบริ ษทั
- บจก. สานักงาน เอ.เอ็ม.ที.ออดิท
กรุ๊ ป
- ประธานกรรมการตรวจสอบ - บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป

-

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

- หลักสู ตรกรรมการตรวจสอบAACPสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทยปี 2560

6. นายชัชนนท์ โสภาจันทร์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

ได้รับแต่งตั้งวันที่ 28 เม.ย. 2564
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

46

- ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- หลักสู ตรกรรมการDAPสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทยปี 2559
- หลักสู ตรวุฒิบตั รสาขาวิชากฎหมายเกี่ยวกับธุ รกิจ
อสังหาริ มทรัพย์และกฏหมายเกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจ
ปี 2561
- หลักสู ตรวุฒิบตั รสาขาวิชากฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี 2561

7. นางณฐวรรณ์ ไชยธีรัตต์
61 - ปวช. (Commerce)
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
กรุ งเทพการบัญชีวิทยาลัย
ได้รับแต่งตั้งปี 2550
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
หมายเหตุ : ลาดับที่ 1-3 เป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ตามที่กาหนดในหนังสื อรับรอง

รับรองความถูกต้อง :

-

-

2560 - ปัจจุบนั
2559 - ก.ค.2560
2560 - ปัจจุบนั

- หัวหน้าสานักกฎหมาย
ชัชนนท์แอนด์ แอสโซซิเอทส์
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ

- สานักกฏหมายชัชนนท์ แอนด์
แอสโซซิเอทส์
- บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป
- บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป

2560 - ปัจจุบนั

- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

- บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป

0.003

พี่สาวของ1และ2
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564
ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษาและประวัติการฝึ กอบรม

8 . นายอนุพงศ์ สิ กขมาน
58 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
Stamford Group of College, Singapore
ได้รับแต่งตั้งปี 2550
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
9 . นายธนกร ชัยวรโสภณ
55 - ปริ ญญาตรี บริ หารศาสตร์บณ
ั ฑิต
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ได้รับแต่งตั้งปี 2557
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
10. นางสาวสมฤทัย ไพฑูรย์รังสฤษฏ์
49 - ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ
ผูจ้ ดั การทัว่ ไปการเงิน-บัญชี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ได้รับแต่งตั้งปี 2561
- ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี
คู่สมรส
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
11. นางสาวสุ ภาพร ไชยแสง
40 - ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์
ได้รับแต่งตั้งวันที่ 1 ส.ค. 2564
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
12 . นางสาววรรณา ฉันทกิจโชคไชย
53 - ปริ ญญาตรี ศิลปะศาสตร์บณ
ั ฑิต
เลขานุการบริ ษทั
มหาวิทยาลัยราชภัฏฉะเชิงเทรา
ได้รับแต่งตั้งปี 2555
- หลักสูตร CSP จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
คู่สมรส
บริ ษทั ไทย (IOD) ปี 2556
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
หมายเหตุ : ลาดับที่ 1-3 เป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ตามที่กาหนดในหนังสื อรับรอง

รับรองความถูกต้อง :

ความสัมพันธ์
สัดส่ วนการถือหุน้
ทางครอบครัว
ในบริ ษทั (%)
ระหว่างผูบ้ ริ หาร
0.040
สามีของ 2

2560 - ปัจจุบนั

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

- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

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

ช่วงเวลา (พ.ศ.)

0.041
-

-

2560 - ปัจจุบนั

-

-

2560
2561 – 31 ก.ค.2564

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

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

-

-

2560 - ก.ค.2564
ส.ค.2564 - ปัจจุบนั

- หัวหน้าฝ่ ายบัญชี
- ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี

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

-

-

2560 - ปัจจุบนั

- เลขานุการบริ ษทั
สานักกรรมการผูจ้ ดั การ

- บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
1.2 หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1. เลขานุการของบริ ษทั จะต้องปฎิบตั ิหน้าที่ตามที่กาหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใช้บงั คับในวันที่ 31 สิ งหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ
ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริ ต รวมทั้งต้องปฎิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ขอ้ บังคับบริ ษทั มติ
คณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริ ษทั มีดงั นี้
2. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
ก. ทะเบียนกรรมการ
ข. หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ และรายงานประจาปี ของบริ ษทั
ค. หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
3. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร และจัดส่งสาเนารายงานการมีส่วนได้เสี ยตาม
มาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่บริ ษทั
ได้รับรายงานนั้น
4. ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
5. ให้คาแนะนาและสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบปฏิบตั ิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ความเรี ยบร้อย มีประสิ ทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั และสอดคล้อง
กับข้อพึงปฏิบตั ิที่ดี
6. ดูแลให้มีการดาเนินการตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งติดตามให้นโยบาย และ
ข้อแนะนาของคณะกรรมการบริ ษทั มีผลในการปฏิบตั ิ โดยคานึงถึงสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ และการปฏิบตั ิที่เป็ นธรรม
ต่อผูถ้ ือหุน้
7. กากับดูแลให้บริ ษทั คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ ปฏิบตั ิตามข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบตั ิต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องได้แก่ พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
8. ติดต่อสื่ อสารกับผูถ้ ือหุน้ และดูแลผูถ้ ือหุน้ อย่างเหมาะสม
9. ติดต่อสื่ อสารกับหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
10. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริ ษทั

รับรองความถูกต้อง :

5

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

1.3 ตารางแสดงการดารงตาแหน่ งกรรมการของกลุ่มบริษัทฯ
รายชื่ อบริษัท
รายชื่ อ กรรมการ
1. นายวีระพล
ไชยธีรัตต์
2. นางวนิดา
สิ กขมาน
3. ดร.ณัฏฐ์สิชา
ภาภัคธนานันท์
4. นายสุพจน์
ปานน้อย
5. นายธีระวัฒน์
ภู่ไพบูลย์
6. นายชัชนนท์
โสภาจันทร์
7. นายอนุพงศ์
สิ กขมาน
8. MR.NAOHKO
TSUKAGOSHI
9. MR.MASAYUKI HORIE
10. MR.JAMRONG THATSANASUWAN
11. นายวิเศษ
หาญสวัสดิ์
12. นายเกรี ยรติศกั ดิ์ วังประเสริ ฐกุล
13. นายโชติวตั
ดันธนสาร
14. นายนาชัย
สกุลฏ์โชคนาชัย
15. น.ส.รุ จิมา
สกุลฏ์โชคนาชัย
16. น.ส.ดาริ กา
ศรัณเกตุ
17. นายสุธีร์
ฉุยฉาย
18. นายศฤงคาร
สุทศั น์ชูโต
19. นายสนัน่
เอกแสงกุล
รับรองความถูกต้อง :

จานวน
บริษัท
12
2
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

บริษัทแม่
CWT
X
X
X
///
//
//

1

/
/
/
/
/
/

PALA
100
2
/
/

CWTG CWTGM
100
100
3
4
/
/
/

/

บริษัทย่ อย
GP2 CWTX
100
80
5
6
/
/
/

GP1
100
7
/

BSF3
60
8
/

SKC CWTT
50.01 100
12
13
/
/

บ.ร่ วม
APCON RBR
5
9.09
9
10
/

CNHK
25
11
/

/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
6

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ตารางแสดงการดารงตาแหน่ งกรรมการของกลุ่มบริษัทฯ
รายชื่ อบริษัท
รายชื่ อ กรรมการ
20. นายชูชาติ
เพ็ชรอาไพ
21. นายชิษณุ
อัมพะเศวต
22. นางสาวฉันทิมา คู่อรุ ณ
23. นายชัยวัฒน์
อุทยั วรรณ์
24. นายธนกร
ชัยวรโสภณ
หมายเหตุ....(1)

หมายเหตุ....(2)

รับรองความถูกต้อง :

จานวน
บริษัท

บริษัทแม่
CWT
1

PALA CWTG CWTGM
100
100
100
2
3
4

บริษัทย่ อย
GP2 CWTX
100
80
5
6

GP1
100
7

1
1
1
1
1

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

BSF3 SKC CWTT
60 50.01 100
8
12
13

/
บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
บริ ษทั พลาทรัพย์ จากัด
บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จากัด
บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น แมนเนจเม้นท์ จากัด
บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จากัด
บริ ษทั ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ต จากัด
บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 1 จากัด
บริ ษทั บลู โซลาร์ฟาร์ม 3 จากัด (มีอานาจควบคุม)
บริ ษทั แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชนั่ จากัด
บริ ษทั รักษ์บา้ นเรา จากัด
บริ ษทั เอ็นเอชเคสปริ ง (กัมพูชา) จากัด
บริ ษทั สกุลฏ์ซี อินโนเวชัน่ จากัด
บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี จากัด
X = กรรมการบริ หาร // = กรรมการตรวจสอบ /// = ประธานกรรมการตรวจสอบ

7

บ.ร่ วม
APCON RBR
5
9.09
9
10
/
/
/
/

CNHK
25
11

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษทั ย่อย

รับรองความถูกต้อง :

1

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ, ผู้บริ หารของบริษัททีด่ ารงค์ ตาแหน่ งในบริษัทย่ อยของบริษัท
รายชื่ อบริษัท
รายชื่ อ กรรมการ
1. นายวีระพล
ไชยธีรัตต์
2. นางวนิดา
สิ กขมาน
3. ดร.ณัฏฐ์สิชา
ภาภัคธนานันท์
4. นายอนุพงศ์
สิ กขมาน
5. นายธนกร
ชัยวรโสภณ
หมายเหตุ....(1)

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

หมายเหตุ....(2)

/ = กรรมการบริ ษทั

รับรองความถูกต้อง :

PALA
CWTG
CWTGM
GP2
CWTX
GP1
BSF3
SKC
CWTT

จานวน
บริษัท PALA
1
9
/
1
/
4
1
/
1

CWTG
2
/

CWTGM
3
/

GP2
4
/

/

/

/

บริษัทย่ อย
CWTX
GP 1
5
6
/
/

BSF3
7
/

SKC
8
/

CWTT
9
/

/
/

บริ ษทั พลาทรัพย์ จากัด
บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จากัด
บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น แมนเนจเม้นท์ จากัด
บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จากัด
บริ ษทั ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ต จากัด
บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 1 จากัด
บริ ษทั บลู โซลาร์ฟาร์ม 3 จากัด
บริ ษทั สกุลฏ์ซี อินโนเวชัน่ จากัด
บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี จากัด

2

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้ างานกากับดูแลการปฎิ บตั ิ งานของบริ ษทั

รับรองความถูกต้อง :

1

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกากับดูแลการปฎิบตั ิงานของบริ ษทั
บริษัท สานักงาน เอ.เอ็ม.ที. ออดิท กรุ๊ป จากัด
ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ง
นางทัศนีย์ สอนเพ็ชร
CAE

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริ ญญาตรี สาขาตรวจสอบบัญชี (Audit)
มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุ งเทพ

ประสบการณ์การทางาน
และการฝึ กอบรมที่เกี่ยวข้อง
ปัจจุบัน
ผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน
บริ ษทั สานักงาน เอ.เอ็ม.ที. โซลูชนั่ จากัด

Certified Professional Internal Audit of
Thailand (CPIAT 48/2559)
ประสบการณ์ ในการตรวจสอบภายใน
สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบ (ปี 2555 - 2557)
บริ ษทั อาซีฟา จากัด
หัวหน้ างานตรวจสอบ (ปี 2547 – 2554)
บริ ษทั เอส.เค.แอคเคาน์แต้นท์ จากัด

หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของหัวหน้ างานกากับดูแลการปฎิบัตงิ าน
- สนับสนุนนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กรและผูบ้ ริ หารระดับสูงในการทาให้มนั่ ใจว่าจะมีการกากับการปฏิบตั ิ
อย่างเพียงพอ
- นาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และประเมินเสนอผูบ้ ริ หารในการเพิม่ ประสิ ทธิภาพในการกากับการปฏิบตั ิตาม
กฎเกณฑ์และทาให้ผบู ้ ริ หารได้รับรู ้ขอ้ มูลอย่างเพียงพอเกี่ยงกับสถานะของความเสี่ ยงด้านCompliance Risk
- ให้ความรู ้ ทาให้บุคลากรได้เรี ยนรู ้ในประเด็นของการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
- จัดตั้งหน่วยงานกลางเป็ นเหมือนศูนย์กลางที่ทาหน้าที่ตอบปั ญหาและข้อข้องใจเกี่ยวกับความเสี่ ยงในการปฏิบตั ิตาม
กฎเกณฑ์
- จัดทาแนวพึงปฏิบตั ิและคู่มือเพื่อให้บุคลากรในกิจการสามารถปฏิบตั ิตามเกณฑ์ไดอย่างเหมาะสม และปรับปรุ งแนว
พึงปฏิบตั ิและคู่มือให้เหมาะสมกับสถานการณ์
- การค้นหา ระบุ วัดและประเมินความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์เพื่อให้ได้ขอ้ มูลความเสี่ ยงล่วงหน้า และสามารถ
เตรี ยมความพร้อมขององค์กรและบุ คลากรในการตอบโต้กบั เหตุการณ์ความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิตามกฎเกณฑ์ได้อย่าง
ทันท่วงที
- รวบรวมข้อมูลปั ญหาด้านการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ โดยเฉพาะข้อร้องเรี ยนของลูกค้า ความเห็นของหน่วยงานที่กากับ
มาพัฒนาปรับปรุ งมาตรการในการกากับเพิ่มเติม

รับรองความถูกต้อง :

2

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ความเชื่อมโยงระหว่างงานกากับดูแลการปฎิบตั ิงานกับงานตรวจสอบภายใน
(1) ผูต้ รวจสอบภายในต้องนาเอางานการตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิ ตาม
กฎเกณฑ์ เช่ นเดี ยวกับการตรวจสอบระบบการควบคุ มภายใน โดยใช้ฐานความเสี่ ยง (Risk-Based).ในการสุ่ มตรวจและท า
แผนงานตรวจสอบหน่วยงานกากับดูแลการปฎิบตั ิงาน รวมทั้งทดสอบมาตรการกากับที่หน่วยงานกากับดูแลการปฎิบตั ิงาน ใช้
อยูว่ า่ มีการใช้จริ งและใช้ได้ผล
(2) หน่ วยงานกากับดูแลการปฎิ บัติงาน จึ งต้องแยกออกจากการดูแลและรับผิดชอบของฝ่ ายงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ผู ้
ตรวจสอบภายในสามารถทาหน้าที่ตรวจสอบอย่างมีอิสระได้

รับรองความถูกต้อง :

3

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4 : ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ
และรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมิ นราคาทรัพย์สิน

รับรองความถูกต้อง :

1

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4
ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สิน
สิ นทรัพย์ถาวรหลักของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย
รายละเอียดทรัพย์ สิน
1. ทีด่ นิ และส่ วนปรับปรุงทีด่ นิ
1.1 ทีด่ นิ
โฉนดเลขที่ 2993 ที่ต้งั ซ.ฟอกหนัง กม.30
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 3040 ที่ต้งั ซ.ฟอกหนัง กม.30
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 5051 ที่ต้งั ซ.ฟอกหนัง กม.30
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 5052 ที่ต้งั ซ.ฟอกหนัง กม.30
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 6179 ที่ต้งั ซ.ฟอกหนัง กม.30
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 7464 ที่ต้งั ซ.ฟอกหนัง กม.30
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 264294 ที่ต้งั ซ.ฟอกหนัง
กม.30 อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 15443 ที่ต้ งั โรงงานฟอกหนัง
ก.ม.30 (หอพัก) อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

รับรองความถูกต้อง :

ขนาด
(ไร่ -งาน-วา)

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี (ล้ านบาท)
31 ธ.ค. 2563
31 ธ.ค. 2564

ลักษณะกรรมสิทธิ์

0-1-00

1.70

1.70

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

0-1-00

1.70

1.70

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

0-1-00

1.70

1.70

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

0-1-00

1.70

1.70

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

0-0-72

1.22

1.22

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

1-0-10

6.97

6.97

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

0-3-09

5.25

5.25

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

0-0-74

1.63

1.63

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

2

ภาระผูกพัน

ถูกจานองเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับสถาบันการเงิน
วงเงินเท่ากับ 40 ล้านบาท LH BANK

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
รายละเอียดทรัพย์ สิน

ขนาด
(ไร่ -งาน-วา)

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี (ล้ านบาท)
31 ธ.ค. 2563
31 ธ.ค. 2564

ลักษณะกรรมสิทธิ์

โฉนดเลขที่ 7465 ที่ต้งั ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ

3-1-42

โฉนดเลขที่ 7468 ที่ต้งั ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ

1-1-15

6.70

6.70

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

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

1-1-04

9.07

9.07

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

โฉนดเลขที่ 106927 ที่ต้งั เมืองใหม่แพรกษา
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

0-0-84.4

2.45

2.45

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

โฉนดเลขที่ 106929 ที่ต้งั เมืองใหม่แพรกษา
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

0-0-54.7

1.59

1.59

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

โฉนดเลขที่ 106930 ที่ต้งั เมืองใหม่แพรกษา
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

0-0-50.0

1.45

1.45

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

โฉนดเลขที่ 106931 ที่ต้งั เมืองใหม่แพรกษา
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

0-0-80.0

2.32

2.32

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

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

0-0-83

1.49

1.49

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

โฉนดเลขที่ 96205 ที่ต้ งั หมูบ่ า้ นร่ มเย็น
บางปิ้ ง สมุทรปราการ

0-0-16

1.30

1.30

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

รับรองความถูกต้อง :

17.45

17.45

ภาระผูกพัน

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

3

ถูกจานองเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับสถาบันการเงิน
วงเงินเท่ากับ 100 ล้านบาท LH BANK

ถูกจานองเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับสถาบันการเงิน
วงเงินเท่ากับ 52 ล้านบาท LH BANK

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
รายละเอียดทรัพย์ สิน
โฉนดเลขที่ 7125 ที่ต้งั ซ.ฟอกหนัง กม.30
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 7126 ที่ต้งั ซ.ฟอกหนัง กม.30
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 7455 ที่ต้งั ซ.ฟอกหนัง กม.30
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 7457 ที่ต้งั ซ.ฟอกหนัง กม.30
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 7458 ที่ต้งั ซ.ฟอกหนัง กม.30
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 7459 ที่ต้งั ซ.ฟอกหนัง กม.30
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 7461 ที่ต้งั ซ.ฟอกหนัง กม.30
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 7462 ที่ต้งั ซ.ฟอกหนัง กม.30
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 7463 ที่ต้งั ซ.ฟอกหนัง กม.30
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 4556 ที่ต้งั โรงงานแพรกษา
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 82093 ที่ต้ งั โรงงานแพรกษา อ.
เมือง จ.สมุทรปราการ

รับรองความถูกต้อง :

ขนาด
(ไร่ -งาน-วา)
2-0-13

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี (ล้ านบาท)
31 ธ.ค. 2563
31 ธ.ค. 2564
13.82
13.82

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

1-2-07

10.32

10.32

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

7-2-23

51.39

51.39

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

2-0-35

14.20

14.20

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

2-0-19

13.92

13.92

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

2-0-34

14.18

14.18

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

1-0-30

7.31

7.31

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

2-0-60

14.62

14.62

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

2-0-00

13.60

13.60

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

9-2-83

69.89

69.89

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

9-0-37

65.47

65.47

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

4

ถูกจานองเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับสถาบันการเงิน
วงเงินเท่ากับ 203.24 ล้านบาท KTB

ถูกจานองเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับสถาบันการเงิน
วงเงินเท่ากับ 108 ล้านบาท BBL

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
รายละเอียดทรัพย์ สิน
โฉนดเลขที่ 15931 ที่ต้ งั โรงงานแพรกษา อ.
เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 81825 ที่ต้ งั โรงงานแพรกษา อ.
เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 77725 ที่ต้ งั โรงงานแพรกษา อ.
เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 82094 ที่ต้ งั โรงงานแพรกษา อ.
เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 95255 ที่ต้ งั โรงงานแพรกษา อ.
เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 81792 ที่ต้ งั ถนนสุขมุ วิท
กม.34 อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 264431 ที่ต้งั ถนนสุขมุ วิท
กม.34 อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 124964 ที่ต้งั อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ
โฉนดเลขที่ 5180 ที่ต้งั ต.ศาลาลาดวน
อ.เมือง จ.สระแก้ว
โฉนดเลขที่ 5185 ที่ต้งั ต.ศาลาลาดวน
อ.เมือง จ.สระแก้ว
โฉนดเลขที่ 5186 ที่ต้งั ต.ศาลาลาดวน
อ.เมือง จ.สระแก้ว

รับรองความถูกต้อง :

ขนาด
(ไร่ -งาน-วา)
4-0-46

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี (ล้ านบาท)
31 ธ.ค. 2563
31 ธ.ค. 2564
29.63
29.63

ลักษณะกรรมสิทธิ์
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

4-0-76

30.17

30.17

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

0-1-04

1.87

1.87

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

7-0-00

50.40

50.40

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

5-0-00

36.00

36.00

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

16-0-4

88.37

88.37

บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ (PALA)

2-2-51.3

16.82

16.82

บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ (PALA)

0-0-24.8

4.96

54-0-66

41.17

41.17

บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ (GP2)

02-02-63

2.39

2.39

บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ (GP2)

16-1-15

6.77

6.77

บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ (GP2)

4.96 บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ (CWTG)

5

ภาระผูกพัน
ถูกจานองเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับสถาบันการเงิน
วงเงินเท่ากับ 66 ล้านบาท BBL
ถูกจานองเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับสถาบันการเงิน
วงเงินเท่ากับ 100 ล้านบาท KTB
ถูกจานองเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับสถาบันการเงิน
วงเงินเท่ากับ 100 ล้านบาท LH BANK
สารองเพื่อเป็ นหลักประกันขอวงเงินสิ นเชื่อในอนาคต
สารองเพื่อเป็ นหลักประกันขอวงเงินสิ นเชื่อในอนาคต
ใช้เป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับสถาบันการเงิน วงเงิน
เท่ากับ 100 ล้านบาทให้ CWT LH BANK
ไม่ติดค้ าประกัน
สารองเพื่อเป็ นหลักประกันขอวงเงินสิ นเชื่อในอนาคต

ถูกจานองเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับสถาบันการเงิน
วงเงินเท่ากับ 1,027.15 ล้านบาท

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
รายละเอียดทรัพย์ สิน
โฉนดเลขที่ 79612 ที่ต้ งั ต.บ้านมะเกลือ
อ.เมือง จ.นครสวรรค์
โฉนดเลขที่ 156555 ที่ต้งั ต.บางกระเจ้า
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
1.2 ทีด่ นิ ภายใต้ สัญญาเช่ า

ขนาด
(ไร่ -งาน-วา)

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี (ล้ านบาท)
31 ธ.ค. 2563
31 ธ.ค. 2564

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

15-1-61

3.08

3.08

บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ (GP1)

153-2-55.50

30.00

30.00

บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ (BSF3)

ถูกจานองเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับสถาบันการเงิน
วงเงินเท่ากับ 200 ล้านบาท

15.52

14.885

บริ ษทั ย่อยเช่าจากเทศบาลนคร
นครสวรรค์

บริ ษทั ย่อยเช่ามีภาระหนี้สินสาหรับสัญญาเช่ากับเทศบาล
ปี ที่ 1-3 จานวน 1.00 ล้านบาทต่อปี และปรับค่าเช่าเพิ่มขึ้น
ในอัตราร้อยละ 10 ต่อปี ในทุกๆ 3 ปี

64.92

60.23

บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ (GP2)

20.00

19.40

บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ (BSF3)

ถูกจานองรวมกับที่ดินเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับ
สถาบันการเงิน วงเงินเท่ากับ 1,027.15 ล้านบาท
ถูกจานองรวมกับที่ดินเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับ
สถาบันการเงิน วงเงินเท่ากับ 200 ล้านบาท

รวมทีด่ นิ และส่ วนปรับปรุงทีด่ นิ

796.48

790.30

2. อาคารและส่ วนปรับปรุงอาคาร

83.01

83.93

โฉนดเลขที่ 127929 ที่ต้งั ต.บ้านมะเกลือ อ.
เมือง จ.นครสวรรค์

เพื่อเป็ นหลักประกันขอวงเงินสิ นเชื่อในอนาคต

1.3 ส่ วนปรับปรุงทีด่ นิ

0.17
1.15
7.57

รับรองความถูกต้อง :

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

- บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ (SKC)
0.92 บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ (PALA)
7.09 บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ (CWTG)
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ถูกจานองรวมกับที่ดินเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับ
สถาบันการเงิน วงเงินเท่ากับ 569.24 ล้านบาท
-

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
รายละเอียดทรัพย์ สิน

ขนาด
(ไร่ -งาน-วา)

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี (ล้ านบาท)
31 ธ.ค. 2563
31 ธ.ค. 2564

ลักษณะกรรมสิทธิ์

111.58

111.51

บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ (GP2)

48.30

46.62

บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ (BSF3)

251.78

248.68

256.60

256.87

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ (CWT)

86.53
610.86

440.15
583.42

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

159.54

151.35

บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ (BSF3)

รวมเครื่ องจักร
4. อุปกรณ์ สานักงาน
5. เครื่ องตกแต่ งสานักงาน
6. ยานพาหนะ
7. งานระหว่ างก่อสร้ าง

1,113.53

1,424.25

18.07
11.51
42.95
390.31

13.93
10.18
38.06
10.14

รวมทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์

2,624.63

2,535.56

รวมอาคารและส่ วนปรับปรุงอาคาร
3. เครื่ องจักร

รับรองความถูกต้อง :

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ
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ภาระผูกพัน
ถูกจานองรวมกับที่ดินเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับ
สถาบันการเงิน วงเงินเท่ากับ 1,027.15 ล้านบาท
ถูกจานองรวมกับที่ดินเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับ
สถาบันการเงิน วงเงินเท่ากับ 200 ล้านบาท
ถูกค้ าประกันกับสถาบันการเงิน วงเงินเท่ากับ 102.47 ล้าน
บาท
ถูกจานองรวมกับที่ดินเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับ
สถาบันการเงิน วงเงินเท่ากับ 646.69ล้านบาท
ถูกจานองรวมกับที่ดินเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับ
สถาบันการเงิน วงเงินเท่ากับ 200 ล้านบาท
ติดภาระผูกพันจานวน 19.75 ล้านบาท
ถูกค้ าประกันกับสถาบันการเงิน วงเงินเท่ากับ
75.82 ล้านบาท

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5 : จรรยาบรรณธุรกิ จ (ฉบับเต็ม) และ
กฎบัตรของคณะกรรมการ, กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย

รับรองความถูกต้อง :

1

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5
 จรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบับเต็ม) และ
กฎบัตรของคณะกรรมการ, กฎบัตรของคณะกรรมการชุ ดย่ อย (ฉบับเต็ม)



จรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบับเต็ม) (ฉบับทบทวน 7 เมษายน 2564)



กฎบัตรของคณะกรรมการ และกฎบัตรของคณะกรรมการชุ ดย่ อย (ฉบับเต็ม)
 กฎบัตรของคณะกรรมการบริ ษท
ั (ฉบับทบทวน 7 เมษายน 2564)
 กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ (ฉบับทบทวน 7 เมษายน 2564)
 กฎบัตรของคณะกรรมการบริ หาร (ฉบับวันที่ 19 ตุลาคม 2560)
 กฎบัตรของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง (ฉบับวันที่ 25 มิถน
ุ ายน 2561)
 กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (ฉบับวันที่ 25 มิถน
ุ ายน 2561)

รับรองความถูกต้อง :

2

คู่มือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
(CODE OF CONDUCT)
ของบริษทั ชัยวัฒ นา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิทบทวน
เมื่อการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 7/2564

ฉบับทบทวนเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564

ประกาศบริษทั ชัยวัฒ นา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ชัยวัฒ นา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษ ทั ”) ได้จัดทําคู่ มื อ จรรยาบรรณในการดํา เนิ น ธุ รกิ จ เพื่ อ ให้
คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานเพื่อส่ งเสริ มให้บริ ษทั มีคุณธรรมในการดําเนิ น
ธุรกิจที่ดี มีความโปร่ งใส และตรวจสอบได้
คู่มือจรรยาบรรณในการดําเนิ นธุ รกิจ ซึ่ งประกอบไปด้วย มาตรฐานทางจริ ยธรรม และแนวปฏิบตั ิที่ดีในด้านต่าง ๆ เพื่อ
พัฒนาให้มีประสิ ทธิ ภาพอย่างต่อเนื่ อง และเป็ นการสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มเพื่อนําไปสู่ การเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ขององค์กร
เพื่อเป็ นการแสดงถึงพันธะสัญญาที่จะร่ วมกันยึดถือสาระสําคัญในคู่มือจรรยาบรรณในการดําเนินธุ รกิจ เป็ นแนวทางใน
การปฏิบตั ิงาน จึงขอให้บุคลากรทุกระดับของบริ ษทั ทําความเข้าใจ ลงนามรับทราบ และยอมรับเป็ นหลักปฏิบตั ิเพื่อดํารงไว้ซ่ ึ ง
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจที่ดีต่อไป

(นายวีระพล ไชยธี รัตต์)
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
07 / 04 / 2564

ฉบับทบทวนเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564

คู่มือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
(CODE OF CONDUCT)
ของบริษทั ชัยวัฒ นา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ใบลงนามรับทราบและถือปฏิบตั ิ
ข้าพเจ้าได้รับและอ่านคู่มือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด(มหาชน) แล้ว
ข้าพเจ้าเข้าใจ รับทราบ และน้อมรับเป็ นหลักปฏิบตั ิในการดําเนินงานต่อไป

ลงชื่อ : ________________________________
ตําแหน่ง : ________________________________ รหัสพนักงาน : ________________________
ฝ่ าย :

________________________________ ส่ วน : _______________________________

วันที่ :

_______/_______/________

ฉบับทบทวนเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564

สารบัญ
ประกาศบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ใบลงนามรับทราบและถือปฏิบตั ิ
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ชัยวัฒ นา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

หน้ า

คํานิย าม

1

1. จรรยาบรรณบริษทั
1.1 การปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย ผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุน
1.2 การปฏิบตั ิต่อลูกค้า
1.3 การปฏิบตั ิต่อพนักงาน
1.4 การปฏิบตั ิต่อคู่คา้
1.5 การปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี้
1.6 การปฏิบตั ิต่อคู่แข่ง
1.7 การปฏิบตั ิต่อสังคม และชุมชน
1.8 การไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
1.9 การดําเนินธุรกิจกายใต้มาตรฐานสิ่ งแวดล้อม
1.10 การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
1.11 การต่อต้านการทุจริ ตและการคอร์รัปชัน่
1.12 การคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
2. จรรยาบรรณกรรมการ

2
2
2
2
3
3
3
4
4
5
5
5
6

3. จรรยาบรรณผู้บริหาร

6

4. จรรยาบรรณพนักงาน
4.1 การปฏิบตั ิต่อตนเอง
4.2 การปฏิบตั ิต่อลูกค้า ผูเ้ กี่ยวข้อง และสังคม
4.3 การปฏิบตั ิต่อเพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา
4.4 การปฏิบตั ิต่อองค์กร
4.5 การใช้ขอ้ มูลภายในและการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์
4.6 ความขัดแย้งผลประโยชน์
4.7 การรับหรื อการให้ส่ิ งของ หรื อประโยชน์อื่นใด
4.8 การใช้สิทธิทางการเมือง
5. การดูแลให้ มกี ารปฏิบัติตามและทบทวน

7
7
7
8
8
8
8
8
9

6. การร้ องเรียน
6.1 การแจ้งข้อร้องเรี ยน
6.2 กระบวนการดําเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรี ยน
6.3 มาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยน
7. วินัย

9
9
10
10
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คู่มือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ

คํานิยาม
จรรยาบรรณของบริ ษทั

หมายถึง การกําหนดแนวทางและขอบเขตมาตรฐาน ความประพฤติ และพฤติกรรมที่บุคลากรทุกคน
ของบริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน พึงกระทําในการดําเนินธุรกิจและการ
ปฏิบตั ิงาน โดยมุ่งเน้นการดําเนินธุ รกิจให้ปฏิบตั ิไปในทิศทางเดียวกันภายใต้กรอบคุณธรรม ตามหลัก
จริ ยธรรมและความโปร่ งใส ในวิถีทางที่สร้างสรรค์ เพื่อสร้างรากฐาน และรักษาภาพพจน์ของบริ ษทั
ให้เป็ นองค์กรที่มีการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน

กรรมการ

หมายถึง บุคคลซึ่ งมีคุณสมบัติของกรรมการ ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นกรรมการ

ผูบ้ ริ หาร

หมายถึง กรรมการบริ หาร ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่ งระดับบริ หารสี่ รายแรกนับ
ต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลงมา ผูซ้ ่ ึ งดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากับผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริ หารราย
ที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ น
ระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไปหรื อเทียบเท่า

พนักงาน

หมายถึง ผูจ้ ดั การ พนักงานประจํา พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ พนักงานชัว่ คราว และผูร้ ่ วมสัญญาที่จะ
ได้รับการว่าจ้างจากบริ ษทั ฯ

ผูม้ ีส่วนได้เสี ย

หมายถึงบุคคล กลุ่มบุคคล นิติบุคคล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรื อได้รับผลกระทบโดยตรงจากการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯ

คู่คา้

หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล นิติบุคคล ที่ทาํ ธุรกิจจัดหาสิ นค้าและบริ การร่ วมกับบริ ษทั ฯ

ลูกค้า

หมายถึง ผูใ้ ช้บริ การ ผูม้ ี อุปการะคุณ ต่อบริ ษทั ฯ

ทรัพย์สินทางปั ญญา

หมายถึง ลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิบตั ร อนุสิทธิบตั ร เครื่ องหมายการค้า เครื่ องหมายการบริ การ และ ความลับ
ทางการค้า
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1. จรรยาบรรณบริษทั
1.1. การปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย ผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุน
1.1.1. ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต โปร่ งใส ดําเนินการใด ๆ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็ นธรรมต่อ
ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
1.1.2. บริ หารธุรกิจให้มีความเจริ ญก้าวหน้าเพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผถู ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนอย่างต่อเนื่อง
1.1.3. แจ้งให้ผูถ้ ื อหุ ้นทราบถึ งแนวโน้มในอนาคตของบริ ษทั ในด้านบวกและด้านลบ ซึ่ งตั้งอยู่บนพื้น ฐานของความ
เป็ นไปได้ และมีขอ้ มูลสนับสนุน มีเหตุผลอย่างเพียงพอ
1.1.4. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูอ้ ื่นโดยใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ฯ ซึ่ งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน
หรื อดําเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริ ษทั
1.1.5. รับฟังความคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะของผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุน อย่างเท่าเทียมกัน
1.2. การปฏิบตั ิต่อลูกค้า
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.

สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าโดยให้บริ การที่ดีต่อลูกค้า
ให้บริ การลูกค้าด้วยความถูกต้อง รวดเร็ ว เต็มใจ จริ งใจ และสุภาพ
ปฏิบตั ิตามสัญญา ข้อตกลง หรื อเงื่อนไขต่าง ๆ อย่างเป็ นธรรม
จัดระบบการบริ การลูกค้าให้ลูกค้าสามารถร้องเรี ยนความไม่พอใจ และดําเนินการตอบสนองได้อย่างรวดเร็ ว
รักษาข้อมูลที่เป็ นความลับของลูกค้า ไม่นาํ ไปใช้เพื่อผลประโยชน์ตนเองและผูเ้ กี่ยวข้อง
ไม่เรี ยก ไม่รับ หรื อไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริ ตกับลูกค้า

1.3. การปฏิบตั ิต่อพนักงาน
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.
1.3.8.

ปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่ งครัด
ให้ความสําคัญกับสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดีรวมถึงความปลอดภัย และสุขอนามัยของพนักงาน
ให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรม เหมาะสมตามความรู ้ ความสามารถ โดยเทียบเคียงได้กบั บริ ษทั ชั้นนําทัว่ ไป
ให้ความสําคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู ้ และการฝึ กอบรมพนักงาน
ส่ งเสริ มความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทัว่ ถึงและสมํ่าเสมอ
ให้การสนับสนุนกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับองค์กร
ให้ความสําคัญในด้านสวัสดิการพนักงานทุกระดับอย่างทัว่ ถึง และไม่เลือกปฏิบตั ิ
รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค

1.4. การปฏิบตั ิต่อคู่คา้
1.4.1. สร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั คู่คา้ ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ด้วยความเป็ นธรรม ตามเงื่อนไขทางการค้าที่ตกลงกันอย่างเคร่ งครัด
1.4.2. ไม่เลือกปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ไม่มีอคติ สร้างการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมระหว่างคู่คา้
1.4.3. การจัดซื้ อจัดหาต้องดําเนินการด้วยความโปร่ งใส โดยให้ขอ้ มูลแก่คู่คา้ อย่างถูกต้องเท่าเทียมกัน และให้ระยะเวลา
ในการเตรี ยมตัว และ/หรื อ เสนอราคาต่อบริ ษทั ฯ
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1.4.4. จัดให้ระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มนั่ ใจว่ามีการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน เพื่อป้ องกัน
การทุจริ ตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดหา
1.4.5. การจัดซื้อ จัดหา ต้องกําหนดกฎเกณฑ์ในการประเมินที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ เพือ่ ให้ได้คู่คา้ ที่มีคุณภาพ
1.4.6. ไม่เรี ยก ไม่รับ หรื อไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริ ตกับคู่คา้ รวมทั้งวางตัวเป็ นกลางไม่ใกล้ชิดกับคู่คา้ จนทําให้มี
อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ
1.5. การปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี้
1.5.1. ปฏิบตั ิตามสัญญา ข้อตกลง หรื อเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้ กรณี ไม่สามารถปฏิบตั ิได้ตอ้ งรี บแจ้งกับเจ้าหนี้ เป็ น
การล่วงหน้าเพื่อร่ วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้ องกันไม่ให้เกิดความเสี ยหาย
1.5.2. บริ หารงานเพื่อให้เจ้าหนี้มนั่ ใจในฐานะทางการเงิน และความสามารถในการชําระหนี้ที่ดี
1.5.3. รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน อย่างสมํ่าเสมอ
1.6. การปฏิบตั ิต่อคู่แข่ง
1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.6.4.
1.6.5.

ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็ นธรรม
ให้ความร่ วมมือและสนับสนุนกับหน่วยงาน, องค์กร, สมาคมที่ดูแลทางด้านการแข่งขันทางการค้า
มุ่งเน้นการแข่งขันกับคูแ่ ข่งด้วยการพัฒนาศักยภาพการ, คุณภาพของสิ นค้า และการบริ การ
ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริ ต หรื อไม่เหมาะสม
ไม่พดู พาดพิง หรื อกล่าวร้าย เพื่อทําลายชื่อเสี ยงของคูแ่ ข่งทางการค้า

1.7. การปฏิบตั ิต่อสังคมและชุมชน
1.7.1. สร้างจิตสํานึกในเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
1.7.2. ให้ความร่ วมมือและควบคุมให้มีการปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.7.3. ให้ความร่ วมมือ, ส่ งเสริ ม และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการ
พัฒนา สร้างสรรค์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน
1.7.4. ไม่สนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ที่เป็ นภัยต่อสังคม, ชุมชน, ศีลธรรม หรื อเป็ นการส่ งเสริ มอบายมุข
1.7.5. จัดฝึ กอบรมพนักงานด้านการปฏิบตั ิต่อสังคมและชุมชน เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู ้
ประสบการณ์กบั หน่วยงานอื่นๆเพื่อนํามาปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานให้เหมาะสม
1.7.6. ส่ งเสริ มความสัมพันธ์กบั ชุมชน โดยจัดให้มีการพบปะ, พูดคุย และรับฟังความคิดเห็น รวมถึงเปิ ดบ้านให้ชุมชนเข้า
เยีย่ มชมเพื่อสร้างความมัน่ ใจในการดําเนินการของบริ ษทั ฯ
1.7.7. จัดให้มีระบบร้องทุกข์ในเรื่ องที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชน ดําเนินการตรวจสอบและปรับปรุ งแก้ไข แจ้งผลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ให้ผรู ้ ้องทุกข์ทราบ
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1.8. การไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
1.8.1. ด้านสิ ทธิมนุษยชน
ผูบ้ ริ หารและพนักงานมีหน้าที่ ตอ้ งปฏิบตั ิตามหลักสิ ทธิ มนุ ษยชน เคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุ ษย์
สิ ทธิและเสรี ภาพ และปฏิบตั ิต่อทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกัน
ปฏิบตั ิ ส่ งเสริ ม คุม้ ครอง และกระตุน้ ให้เกิ ดความเคารพสิ ทธิ มนุ ษยชนขั้นพื้นฐานในทุกระดับ โดยจะไม่มี
บุคคลใดได้รับการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม ไม่วา่ จะเนื่ องจากเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ สี ผวิ สังคม ศาสนา สถานะทาง
สังคม เพศ รู ปลักษณ์ทางกายภาพ ภาษา ความเห็นทางการเมือง หรื อสถานะอื่นใด
จัดฝึ กอบรมด้านสิ ทธิ มนุษยชนให้กบั ผูบ้ ริ หารและพนักงาน เพื่อให้เข้าใจในสิ ทธิ เสรี ภาพขั้นพื้นฐานที่มนุ ษย์
ทุกคนพึงได้รับ
1.8.2. ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน
มีการจ้างพนักงานอย่างเป็ นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ โดยพนักงานทุกคนได้รับโอกาสในการเติบโตในอาชี พการ
งาน และได้รับสวัสดิการต่าง ๆ จากทางบริ ษทั ฯ อย่างเท่าเทียมกัน
มีสวัสดิการต่าง ๆ ที่พนักงานพึงจะได้รับจากบริ ษทั เช่น วันหยุดพักผ่อน การจ่ายค่าล่วงเวลา กองทุนสํารอง
เลี้ยวชีพ ตรวจสุ ขภาพประจําปี ฯลฯ
มีข้ นั ตอน กระบวนการการยืน่ ขอร้องทุกข์ และพิจารณายุติขอ้ ร้องทุกข์ที่เหมาะสมและเป็ นธรรม
กรณี มีการกระทําผิดกฎระเบียบของบริ ษทั ฯ จะมีการพิจารณาสอบสวนเบื้องต้นโดยฝ่ ายทรัพยากรบุคคล และมี
การลงโทษแล้วแต่กรณี
1.8.3. ด้านอาชิวอนามัย และความปลอดภัยของพนักงาน
ปฏิบตั ิตามกฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และข้อกําหนดอื่น ๆ ที่บริ ษทั ได้ทาํ ข้อตกลงไว้
ให้พนักงานทุกคนตระหนักในการทํางานตามหน้าที่และความรับผิดชอบโดยปฏิบตั ิตามกฎระเบียบด้านความ
ปลอดภัยอย่างเคร่ งครัด พร้อมทั้งให้มีส่วนร่ วมในการปรึ กษาหารื อและให้ขอ้ เสนอแนะ
มีการปรับปรุ งกฎระเบียบด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่ องเพื่อลดความเสี่ ยงที่จะเกิด การเจ็บป่ วย การบาดเจ็บ
และทรัพย์สินเสี ยหายจากอุบตั ิเหตุ และเหตุการณ์ที่อาจทําให้เกิดอุบตั ิเหตุในสถานที่ปฏิบตั ิงาน โดยควบคุม
อันตรายที่จ ะเกิ ดจากเครื่ องจักร สารเคมี อ นั ตราย ไฟฟ้ า และอันตรายอื่น ๆ ซึ่ งอาจจะเกิ ดขึ้ นกับพนัก งาน
ผูเ้ กี่ยวข้อง และทรัพย์สินของบริ ษทั
จัดฝึ กอบรม และทํากิจกรรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในบริ ษทั ให้มีความรู ้ความสามารถ และมีความตระหนักถึง
อันตรายจากการทํางานอย่างเพี ยงพอเหมาะสมที่ จะดําเนิ นการตามระบบการจัดการชี วอนามัยและความ
ปลอดภัย
1.9. การดําเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่ งแวดล้อม
1.9.1. ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย รวมทั้งการปฏิบตั ิ
ตามข้อกําหนดของกฎหมายหรื อข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม
1.9.2. สนับสนุนการจัดซื้ อผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่มีการพิจารณาความปลอดภัยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
1.9.3. มีการผลิตหนัง chrome-free เพือ่ ลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
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1.9.4. ควบคุมผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม โดยนํ้าเสี ยจากกระบวนการผลิตจะได้รับการบําบัดก่อนปล่อยทิ้งโดยผ่านระบบ
บําบัดนํ้าเสี ยกลางที่บริ ษทั ตั้งอยู่
1.9.5. ส่ งเสริ มกิจกรรมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยจัดให้มีการลดการใช้พลังงานในทุกรู ปแบบ เช่น นํ้า
ไฟฟ้า กระดาษ ฯลฯ
1.9.6. จัดฝึ กอบรมให้ผบู ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับมีความรู ้ในเรื่ องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน การ
ลดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน
1.10. การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
1.10.1. พนักงานต้องปฏิบตั ิตนให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาทั้งหมดเกี่ยวกับสิ ทธิ ใน
ทรัพย์สินทางปั ญญาที่ถูกต้อง รวมถึงสิ ทธิ บตั ร ลิขสิ ทธิ์ ความลับทางการค้า และข้อมูลกรรมสิ ทธิ์ อื่น ๆ โดยจะ
ไม่ละเมิดนําสิ ทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้องและมีผลบังคับใช้ของบุคคลอื่นไปใช้ในทางที่ผดิ
1.10.2. พนักงานที่นาํ ผลงานหรื อข้อมูลอันเป็ นสิ ทธิ ของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรื อที่จะนํามาใช้ในบริ ษทั ฯจะต้องมี
การตรวจสอบเพื่อให้มนั่ ใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของบุคคลอื่น
1.10.3. ให้พนักงานที่ ใ ช้งานเครื่ องคอมพิวเตอร์ ข องบริ ษทั จะต้องใช้ซอฟต์แวร์ ตามข้ออนุ ญาตของเจ้าของลิ ข สิ ทธิ์
เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากบริ ษทั เท่านั้น
1.10.4. เมื่อพ้นสภาพจากการเป็ นพนักงาน จะต้องส่ งมอบทรัพย์สินทางปั ญญาต่าง ๆ รวมถึงผลงานต่าง ๆคืนให้บริ ษทั
ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลที่ถูกเก็บในรู ปแบบใด ๆ ก็ตาม
1.10.5. จัดฝึ กอบรมให้กบั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับมีความรู ้ในเรื่ องการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
1.11. การต่อต้านการทุจริ ตและการคอร์รัปชัน่
1.11.1. ห้ามมิให้พนักงานให้ หรื อเสนอที่จะให้สิ่งของหรื อผลประโยชน์อื่นใดแก่ บุคคลภายนอก อาทิ เจ้าหน้าที่ รัฐ
นายหน้า ตัวแทน คู่คา้ ฯลฯ ที่ มีเจตนาชัก นําให้บุ คคลนั้นกระทําหรื อละเว้นการกระทําอันใดเป็ นการผิดต่ อ
กฎหมายหรื อโดยมิชอบต่อตําแหน่งหน้าที่ของบุคคลนั้น หรื อเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ ทธิพิเศษที่ไม่ควรได้
1.11.2. ห้ามมิให้พนักงานเรี ยก หรื อรับสิ่ งของหรื อผลประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรื อผูอ้ ื่นที่สืบไปในทางจูงใจให้
ปฏิบตั ิ หรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ในทางมิชอบ
1.11.3. การดําเนินธุรกิจร่ วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ต้องดําเนินไปอย่างโปร่ งใส เป็ นธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย
1.11.4. จัดฝึ กอบรม สร้างจิตสํานึก ความรู ้ความเข้าใจให้กบั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับ
1.11.5. ไม่ละเลยหรื อเพิกเฉย หากพบเห็นการกระทําผิดที่ทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ หรื อส่ อไปในทางทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ที่ มี
ผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ ต้องแจ้ง ผูบ้ ัง คับบัญชา หรื อแจ้งผ่านช่ องทางการแจ้งเบาะแสตามที่ ได้ก าํ หนดไว้ใ น
นโยบายนี้ ซึ่ งพนักงานและผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องที่แจ้งเบาะแสการกระทําทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ จะได้รับความคุม้ ครอง
จากบริ ษทั ฯ
1.12. การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
1.12.1. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มี มติ ในการประชุ ม ครั้ งที่ 20/2563 เมื่ อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โดยแต่ งตั้งให้ ฝ่ าย
ทรัพยากรบุคคล ของบริ ษทั ฯ เป็ นผูร้ ับผิดชอบในเรื่ องการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
1.12.2. ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่จดั ทํา / ออกแบบ มาตรการเพื่อรองรับการดําเนินการในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน
บริ ษทั ฯ และหน่วยงานภายนอก ให้เป็ นไปตาม “พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒”
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1.12.3. ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล เป็ นผูต้ รวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผลกระทบทางกฎหมายจากกระบวนการทํางานของ
หน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามกฎหมายการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
1.12.4. ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล จัดทําแผนงานในการปิ ดประเด็นที่ไม่เป็ นไปตามกฎหมาย โดยให้จดั ทําเป็ นรายงานเพื่อ
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
1.12.5. ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลเป็ นผูป้ ระสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในบริ ษทั ฯ และภายนอกบริ ษทั ฯ รวมถึงใน
ต่างประเทศ เพื่อปรับปรุ งเอกสาร สัญญา ข้อกําหนดต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
1.12.6. ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล เป็ นผูจ้ ดั คู่มือการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล รวมถึงจัดให้มีการอบรมให้ความรู ้ความเข้าใจ
เพือ่ ให้พนักงานสามารถปฏิบตั ิตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
1.12.7. ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่ดูแล รายงาน รวมถึงให้คาํ แนะนําบริ ษทั ฯ ให้ดาํ เนินการเป็ นไปตามกฎหมาย
1.12.8. ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่รายงานความคืบหน้าของการทํางานให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทราบเป็ นระยะ ๆ

1. จรรยาบรรณกรรมการ
1.1. ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ ข้อกําหนด ตลอดจนมติที่ประชุมของบริ ษทั ฯ และของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
1.2. ปฏิบตั ิหน้าที่โดยใช้ความรู ้ความสามารถของตนอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
1.3. ปฏิบตั ิหน้าที่ภายใต้กรอบจริ ยธรรม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต ระมัดระวัง รอบคอบ โดยยึดถือผลประโยชน์ขององค์กรเป็ น
หลักสําคัญในการตัดสิ นใจ
1.4. พึงรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุน และปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยด้วยความเป็ นธรรม
1.5. ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความเป็ นกลาง โดยในการประชุม หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องที่จะพิจารณา กรรมการ
ท่านนั้นจะต้องออกจากห้องประชุมและงดการตัดสิ นใจในเรื่ องดังกล่าว
1.6. ปฏิบตั ิหน้าที่โดยหลี กเลี่ ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตัวต่อผลประโยชน์ขององค์กร เพื่อให้การบริ ห ารงาน
เป็ นไปอย่างโปร่ งใส
1.7. ไม่ใช้ขอ้ มูลที่ได้รับจากการเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ เพือ่ แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่นโดยมิชอบ
1.8. ไม่รับสิ่ งของ หรื อประโยชน์อื่นใดอันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
1.9. ไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับของบริ ษทั ฯ แม้พน้ สภาพหรื อสิ้ นสุ ดการปฏิบตั ิงานที่องค์กรไปแล้ว
1.10. มีหน้าที่ตอ้ งรายงานการมีส่วนได้เสี ยทันที ที่มีรายการเกิ ดขึ้น โดยมอบหมายให้เลขานุ การบริ ษทั มีหน้าที่สํารวจและ
รายงานต่อกรรมการเป็ นประจําอย่างน้อยปี ละครั้ง

2. จรรยาบรรณผู้บริหาร
2.1. พึงปฏิบตั ิตนอยูภ่ ายใต้กรอบศีลธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั
2.2. ต้องแสดงความยึดมัน่ ต่อจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ โดยการปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีสาํ หรับพนักงาน
2.3. บริ หารงานโดยใช้ความรู ้ ความสามารถอย่างเต็มที่ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เอาใจใส่ เพือ่ ให้บรรลุถึงเป้าหมายของ
บริ ษทั ฯ
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2.4. พึงปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความสุ ภาพ ปกครองผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยความเป็ นธรรม ยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ และไม่ใช้
อํานาจในทางที่มิชอบ
2.5. สนับสนุน และส่ งเสริ มการสร้างศักยภาพในความก้าวหน้า และเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทํางานของพนักงาน
2.6. เคารพในสิ ทธิมนุษยชน และรับฟังการแสดงความคิดเห็นของพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน
2.7. พึงปฏิบตั ิตนให้เป็ นที่เคารพนับถือของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
2.8. ไม่ปฏิบตั ิงานข้ามผูบ้ งั คับบัญชาเหนือตน
2.9. ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ ของบริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัด
2.10. ตรวจสอบ ดูแล ป้องกัน ไม่ให้เกิดการละเมิดจริ ยธรรม และจรรยาบรรณ

3. จรรยาบรรณพนักงาน
3.1. การปฏิบตั ิต่อตนเอง
ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด
ปฏิบตั ิงานโดยใช้ความรู ้ความสามารถอย่างเต็มที่ ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต และด้วยความอุตสาหะ ขยัน หมัน่ เพียร
ปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการทํางานให้ดียงิ่ ขึ้น ทั้งนี้เพือ่ ประโยชน์ของพนักงาน และบริ ษทั ฯ
ไม่ใช้เวลาปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ฯ ไปทํางานอื่น หรื อใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวที่ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบตั ิงานใน
เวลาทํางานของบริ ษทั ฯ ได้เต็มที่
3.1.5. หลีกเลี่ยงการกระทําใด ๆ ที่จะส่ งผลกระทบต่อชื่อเสี ยงและภาพลักษณ์ขององค์กร
3.1.6. พึงมีทศั นคติที่ดีต่อบริ ษทั ฯ ให้ความเคารพ เชื่อฟัง และปฏิบตั ิตามคําสั่งผูบ้ งั คับบัญชาที่สงั่ การโดยชอบ
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.

3.2. การปฏิบตั ิต่อลูกค้า ผูเ้ กี่ยวข้อง และสังคม
3.2.1. ปฏิ บัติ ต่ อ ผู ม้ าติ ด ต่ อ งานด้ว ยความสุ ภ าพ เรี ย บร้ อ ย อย่า งเต็ม ใจ และให้ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู ม้ าติ ด ต่ ออย่า งเต็ ม
ความสามารถโดยไม่ชกั ช้า
3.2.2. รับฟั งความคิ ดเห็ น หรื อข้อเสนอแนะจากบุ คคลอื่นด้วยความเต็มใจ และพร้ อมที่ จะชี้ แจงข้อมูลที่ ถูกต้องตาม
สถานะของตน
3.2.3. ปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่นด้วยความเสมอภาค และให้เกียรติผอู ้ ื่นอยูเ่ สมอ
3.3. การปฏิบตั ิต่อเพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา
3.3.1. พึงมีความสามัคคี ให้ความร่ วมมือ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ งกันและกัน เพื่อประโยชน์ต่องานของบริ ษทั ฯโดยส่ วนรวม
3.3.2. ไม่นาํ ข้อมูลหรื อเรื่ องราวส่ วนตัวของผูอ้ ื่นไปเปิ ดเผย หรื อวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสี ยหาย ทั้ง
ต่อเพือ่ นพนักงานและต่อบริ ษทั ฯ
3.3.3. ปฏิบตั ิต่อเพื่อนร่ วมงานด้วยความมีน้ าํ ใจ และเคารพในศักดิ์ศรี สิ ทธิมนุษยชน
3.3.4. ไม่นาํ ผลงานของเพือ่ นพนักงานมาแอบอ้างเป็ นผลงานของตนเอง
3.3.5. ปฏิบตั ิต่อผูบ้ งั คับบัญชาด้วยความเคารพนับถือ
3.3.6. ไม่ปฏิบตั ิงานข้ามผูบ้ งั คับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผบู ้ งั คับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็ นผูส้ งั่
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3.4. การปฏิบตั ิต่อองค์กร
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.
3.4.5.
3.4.6.
3.4.7.

ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด คําสัง่ และมติคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ
มีทศั นคติที่ดีกบั บริ ษทั ฯ
ไม่กระทําการ หรื อแสดงความคิดเห็นอันจะส่ งผลกระทบต่อชื่อเสี ยง ภาพลักษณ์ และการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
รักษาความลับของบริ ษทั ฯ ไม่เผยแพร่ ขอ้ มูล ข่าวสาร นวัตกรรม อันจะมีผลกระทบให้เกิดความเสี ยหายแก่บริ ษทั ฯ
ไม่ใช้ขอ้ มูลของบริ ษทั ฯ ในการปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่นโดยมิชอบ
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบตั ิหน้าที่ถือเป็ นทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ
ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ อย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุ ด

3.5. การใช้ขอ้ มูลภายในและการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ งหลักทรัพย์
3.5.1. ไม่ใช้ขอ้ มูลภายในที่มีสาระสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ที่ยงั มิได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนเพื่อการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ อันนํามาซึ่งประโยชน์ของตนเองและผูอ้ ื่น
3.5.2. ไม่เปิ ดเผยข้อมูล ข่าวสาร นวัตกรรม อันจะมีผลกระทบให้เกิดความเสี ยหายแก่บริ ษทั ฯ
3.5.3. ไม่ซ้ือ-ขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง 1 เดือนก่อนงบการเงินจะเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
3.6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3.6.1. ไม่กระทําการใด ๆ อันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ ได้แก่ การทําให้บริ ษทั ฯ เสี ยผลประโยชน์
หรื อได้รับประโยชน์นอ้ ยกว่าที่ควร หรื อเป็ นการแบ่งผลประโยชน์จากบริ ษทั ฯ
3.6.2. ยึดถือประโยชน์ของบริ ษทั ฯ ภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมาย และจริ ยธรรม
3.6.3. ไม่กระทําการใด ๆ อันเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั ฯ
3.6.4. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ในกิจการส่ วนตัวกับบริ ษทั ฯ เช่นกระทําการใด ๆ เพือ่ ขายสิ นค้าและบริ การให้กบั บริ ษทั ฯ
3.7. การรับหรื อการให้สิ่งของ หรื อประโยชน์อื่นใด
3.7.1. ไม่เรี ยกร้องสิ่ งของหรื อประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นที่ติดต่องานกับบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ไม่ว่าการดําเนินการนั้นเป็ นไป
เพือ่ ผลประโยชน์ต่อตนเองหรื อผูอ้ ื่น
3.7.2. ไม่รับ หรื อให้สิ่งของ หรื อประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่น เว้นแต่ในโอกาสหรื อเทศกาลอันเป็ นประเพณี นิยมที่คน
ทัว่ ไปพึงปฏิบตั ิต่อกัน
3.8. การใช้สิทธิทางการเมือง
3.8.1. ยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตย สนับสนุนให้ใช้สิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.8.2. ไม่กระทําการใด ๆ อันอาจจะทําให้เข้าใจได้วา่ บริ ษทั ฯ มีส่วนเกี่ยวข้อง หรื อให้การสนับสนุนพรรคการเมืองใด
พรรคการเมืองหนึ่ง
3.8.3. ไม่ใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ เพื่อสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง

ฉบับทบทวนเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564

คู่มือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ

4. การดูแลให้ มกี ารปฏิบตั ิตามและการทบทวน
4.1. ถือเป็ นหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่จะต้องรับทราบ ทําความเข้าใจ และปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัด
4.2. ผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับ จะต้องดูแลรั บผิดชอบให้พนักงานภายใต้บงั คับบัญชาของตนปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณในการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ นี้อย่างจริ งจัง
4.3. ผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับต้องเป็ นผูน้ าํ ในการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณในการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ตลอดจนส่ งเสริ ม
สภาพแวดล้อมในการทํางานให้พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าใจว่าการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณในการดําเนิ นธุ รกิ จ
ของบริ ษทั ฯ เป็ นสิ่ งที่ถูกต้อง
4.4. เมื่อมีขอ้ สงสัย หรื อไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ให้ปรึ กษาผูบ้ งั คับบัญชา

5. การร้ องเรียน
5.1. การแจ้งข้อร้องเรี ยน
หากพบเห็นการกระทําที่สงสัยว่าฝ่ าฝื นกฎหมาย หรื อการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณในการดําเนิ นธุ รกิ จของ
บริ ษทั ฯ สามารถสอบถามข้อสงสัยผ่านช่องทางอีเมล์ดงั นี้
กรณี เป็ นบุคคลภายนอก
กรรมการอิสระ
คุณสุ พจน์ ปานน้อย
เลขานุการบริ ษทั ฯ
คุณวรรณา ฉันทกิจโชคไชย
กรณี เป็ นบุคคลภายใน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบุคคล
คุณสุ ภาพร ยังเจริ ญยืนยง

อีเมล์ที่ supoj@cwt.co.th
อีเมล์ที่ imex@cwt.co.th

อีเมล์ที่ supaporn.y@cwt.co.th

และ/หรื อส่ งเอกสารผ่ านมาที่
บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 419 – 420 หมู่ 6 ถนนพุทธรักษา ตําบลแพรกษา อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 7037880-1 ต่อ 105
5.2. กระบวนการดําเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรี ยน
5.2.1. ผูร้ ับข้อร้องเรี ยนจะดําเนินการรวบรวมข้อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้อง
5.2.2. ผูร้ ับข้อร้องเรี ยนจะเป็ นผูป้ ระมวลผล และกลัน่ กรองข้อมูลเพื่อพิจารณาขั้นตอน และวิธีการจัดการที่เหมาะสมในแต่
ละเรื่ อง
5.2.3. ผูร้ ับข้อร้องเรี ยนนําเสนอมาตรการดําเนินการ และบรรเทาความเสี ยหายให้กบั ผูท้ ี่ได้รับผลกระทบ
5.2.4. ผูร้ ับข้อร้องเรี ยนมีหน้าที่รายงานผลให้พนักงานผูร้ ้องเรี ยนทราบ (กรณี เปิ ดเผยตนเอง) กรณี เป็ นเรื่ องสําคัญให้
รายงานผลต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
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5.3. มาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยน
5.3.1. ผูร้ ้องเรี ยนสามารถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิ ดเผยนั้นจะทําให้เกิดความไม่ปลอดภัย
5.3.2. ผูร้ ้องเรี ยน และผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง ทางบริ ษทั ฯ จะไม่เปิ ดเผยชื่อ หรื อข้อมูลอื่นใดที่
สามารถระบุตวั ผูแ้ จ้งได้
5.3.3. ผูร้ ับเรื่ องร้องเรี ยนต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็ นความลับ จะเปิ ดเผยเท่าที่จาํ เป็ นโดยคํานึงถึงเรื่ องความปลอดภัย
และความเสี ยหายของผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง แหล่งที่มาของข้อมูล หรื อ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง

6. วินัย
จรรยาบรรณในการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ ถือเป็ นวินยั อย่างหนึ่ง ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
ทุกระดับ มีหน้ามี่ตอ้ งปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด รวมทั้งส่งเสริ มให้ผอู ้ ื่นปฏิบตั ิตามด้วย ผูท้ ี่ฝ่าฝื น ไม่ปฏิบตั ิตาม หรื อแนะนําให้
ผูอ้ ื่นไม่ป ฏิ บ ตั ิ ตาม จะถู กพิจารณาลงโทษทางวินัยตามกฎระเบี ยบข้อบัง คับว่าด้วยการบริ หารงานบุ คคล ทั้งนี้ ผูท้ ี่ ทาํ ผิด
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานั้นเป็ นความผิดตามกฎหมาย
------------------------------------------------------
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กฎบัต รคณะกรรมการบริษัท
ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน )
คณะกรรมการบริษทั มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ให้
เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ฯ ตลอดจนปฏิบตั ติ ามมติท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างเคร่งครัด
ด้วยความรับผิดชอบความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ สูงสุดของบริษัทฯ และเป็ นธรรมต่ อ
ผูเ้ กีย่ วข้อง โดยเป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท (“กฎบัตรฯ”) นี้ จึงได้จดั ทําขึน้ เพื่อกําหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท
บทบาท และ หน้ าที่ของประธานกรรมการ และ รองประธานกรรมการ ระเบียบการประชุ มคณะกรรมการบริษัท
คุณสมบัตขิ องกรรมการบริษทั หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ทัง้ นี้เพือ่ ให้กรรมการทุกคนตระหนัก
ถึงหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างถูกต้อง
กฎบัตรฯ ฉบับนี้ให้มผี ลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 7 เมษายน 2564 เป็ นต้นไป
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1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษท
ั
1.1 ให้บริษทั มีคณะกรรมการของบริษทั ไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ ของจํานวนกรรมการ
ทัง้ หมดต้องมีถนิ่ อยูใ่ นราชอาณาจักร
1.2 กรรมการต้องเป็ นบุคคลธรรมดา โดยจะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั หรือไม่กไ็ ด้ และต้องมีคุณสมบัตติ าม
มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน จํากัด พ.ศ.2535
1.3 คณะกรรมการต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้ หมด และมี
จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน
1.4 กรรมการทีพ่ น้ จากตําแหน่ งตามวาระมีสทิ ธิได้รบั เลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่อกี ได้

ั
2. คุณสมบัติของกรรมการบริ ษท
2.1 เป็ นบุคคลไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535
2.2 เป็ นผูท้ รงคุณวุฒแิ ละมีความรูค้ วามสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชีย่ วชาญทีห่ ลากหลายอันเป็ น
ประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษทั ฯ
2.3 มีประวัตกิ ารทํางานทีด่ ี ไม่ประกอบกิจการ เข้าเป็ นหุน้ ส่วน หรือเข้าเป็ นกรรมการในนิตบิ ุคคลอื่นทีม่ ี
สภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั เว้นแต่จะแจ้งให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบ
ก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตัง้
2.4 กรรมการต้องแจ้งให้บริษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีสว่ นได้เสียในสัญญาทีท่ าํ กับบริษทั หรือถือหุน้ หรือ
หุน้ กูเ้ พิม่ ขึน้ หรือลดลงในบริษทั หรือบริษทั ในเครือ
2.5 กรรมการอิสระมีคณ
ุ สมบัตติ ามนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ฯ และ กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติ
เพิม่ เติมเป็ นไปตามทีก่ ฎหมายกําหนด
3. หน้ าที่ และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั
3.1 กรรมการต้องปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ตลอดจน
มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั และ ผูถ้ อื
หุน้ เป็ นสําคัญ
3.2 จัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั ครบรอบระยะเวลา
บัญชีของบริษทั
3.3 จัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้
3.4 ดําเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดให้มรี ะบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีทเ่ี ชือ่ ถือได้
3.5 จัดให้มกี ารจัดทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษทั ณ. วันสิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษทั ซึง่
ผูส้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนําเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาและอนุ มตั ิ
3.6 พิจารณาอนุ มตั กิ ารได้มาหรือจําหน่ ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ และ การดําเนินการใด ๆ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
ประกาศ กฎเกณฑ์ และ ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องต่าง ๆ
3.7 กํากับดูแลกิจการอย่างมีจรรยาบรรณ รวมถึง ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานทุกระดับชัน้
ยึดมันและปฏิ
่
บตั หิ น้าทีอ่ ย่างมีคณ
ุ ธรรม ตามจรรยาบรรณ ในการดําเนินธุรกิจของบริษทั อย่างเคร่งครัด
3.8 คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคล
ใด ปฏิบตั กิ ารอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยการมอบอํานาจดังกล่าวจะต้องไม่เป็ นการ
มอบอํานาจหรือการมอบอํานาจช่วงทีท่ ําให้กรรมการหรือผูร้ บั มอบอํานาจจากกรรมการสามารถอนุ มตั ิ
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รายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีสว่ นได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับ
ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ หรือ บริษทั ย่อย
3.9 แต่ งตัง้ กรรมการชุ ดย่ อยเพื่อเป็ นเครื่องมือหรือกลไกที่สําคัญในการช่ วงแบ่ งเบาภาระหน้ าที่ของ
คณะกรรมการบริษทั ฯ
3.10 จัดให้มเี ลขานุ การบริษทั เพื่อดูแลให้คณะกรรมการบริษทั ฯ ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องต่าง ๆ
3.11 ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ประจําปี ทัง้ ในรูปแบบของการประเมินทัง้ คณะ และ
เป็ นรายบุคคล เพือ่ ใช้เป็ นกรอบในการทบทวนการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั กํากับดูแลและ
การบริหารจัดการบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม

4. การดํารงตําแหน่ งกรรมการ
กรรมการบริษทั มีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในทีน่ ้ีหมายถึงช่วงเวลาระหว่างวันประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ของปี ทไ่ี ด้รบั การแต่งตัง้ จนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในปี ถดั ไป กรรมการบริษทั ซึง่ พ้นจาก
ตําแหน่ งตามวาระอาจได้รบั การเสนอชื่อและแต่งตัง้ เข้าดํารงตําแหน่งใหม่ได้

5. การแต่งตัง้ กรรมการบริษทั
5.1 ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจํานวน
กรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทส่ี ุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่
จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ทส่ี องภายหลังจากการจดทะเบียนบริษทั นัน้ จับสลากกันว่าผูใ้ ดจะ
ออกส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ ยูใ่ นตําแหน่ งนานทีส่ ุดนัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง
5.2 นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะต้องพ้นจากตําแหน่งเมือ่
- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด
พ.ศ.2535
- ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติให้ออกตามข้อ 19 (ตามข้อบังคับของบริษทั )
- ศาลมีคําสังให้
่ ออก
5.3 กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ยน่ื ใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนับแต่วนั ทีใ่ บลาออก
ถึงบริษทั
5.4 ในกรณีทต่ี ําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลหนึ่งซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน
จํากัด พ.ศ.2535 เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของ
กรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึง่ เข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการ
ได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการทีต่ นแทน มติของกรรมการต้องประกอบไปด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการทีย่ งั เหลืออยู่
5.5 ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่ งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหนุ้ นับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม และมีสทิ ธิออกเสียง
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6. บทบาทและหน้ าที่ของประธานกรรมการ และ รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ เป็ นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ

1. ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนประธานกรรมการเมือ่ ประธาน
กรรมการไม่อยูห่ รือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้

2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มปี ระสิทธิภาพ
เป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษทั ฯ สนับสนุ น และ
เปิ ดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็ น
อิสระ
3. สนับสนุ นและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษทั ฯ
ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มความสามารถตามขอบเขต
อํานาจ หน้าทีค่ วามรับผิดชอบและตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการทีด่ ี
4. ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการ
บริษทั ฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ทก่ี าํ หนดไว้
5. เป็ นผูล้ งคะแนนชีข้ าดในกรณีทท่ี ป่ี ระชุม
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีการลงคะแนนเสียง และ
คะแนนเสียงทัง้ สองฝ่ ายเท่ากัน

7. การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
7.1 ในการมาประชุมกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้ หมด
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
7.2 ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุม หรือ ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ถ้ามีรองประธาน
กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มรี องประธานกรรมาการ หรือมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ให้กรรมการซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุม
7.3 กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมากรซึง่ มีสว่ นได้เสียในเรือ่ งใดไม่มสี ทิ ธิออก
เสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ ถ้าเป็ นคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียง
หนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
7.4 คณะกรรมการของบริษทั ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้
7.5 ในการเรียกประชุมกรรมการประธานกรรมการหรือผูซ้ ง่ึ ได้รบั มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาํ เป็ นรีบด่วนเพือ่ รักษาสิทธิหรือประโยชน์
ของบริษทั จะแจ้งนัดหรือกําหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้
กฎบัตร ฯ นี้ได้มกี ารทบทวนจากการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 7/2564 มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 7
เมษายน 2564 เป็ นต้นไป
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กฎบัต รคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ชัย วัฒนา แทนเนอรี กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน )

ด้วยคณะกรรมการบริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) จึงได้พจิ ารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบขึ้น เพื่อเป็ น
เครื่องมือหรือกลไกที่สําคัญในการช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษทั ในการกํากับดูแลการดําเนินงานของ
บริษทั ให้มปี ระสิทธิผล โปร่งใส สร้างความน่ าเชือ่ ถือในการเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานการเงิน มีระบบการควบคุมภายใน
และกระบวนการกํากับดูแ ลที่เพียงพอ และเพื่อให้ส อดคล้องกับนโยบายดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทจึง ได้มีม ติ
กําหนดขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดย กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ฉบับนี้ให้มผี ลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 7 เมษายน 2564 เป็ นต้นไป
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วัต ถุป ระสงค์
การจัดตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบมุง่ หวังถึงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดําเนินการและการเพิม่ มูลค่า
ให้องค์กรซึง่ จะก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อ
1. ความเชือ่ มัน่ และความน่าเชื่อถือ ของรายงานทางการเงินทีเ่ ผยแพร่
2. ความระมัดระวังในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ทีเ่ พิม่ มากขึน้ โดยคณะกรรมการจะคํานึงถึง
ความรับผิดชอบของตนเองต่อ
การรายงานข้อมูลทางการเงิน
การเลือกใช้นโยบายการบัญชีทเ่ี หมาะสม
การบริหารทางการเงิน
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
การกําหนดกลยุทธ์และนโยบายทางธุรกิจ
การปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
การจัดการและการควบคุมความเสีย่ งทางธุรกิจ
3. ภาระของคณะกรรมการลดน้อยลง โดยการมอบหมายอํานาจหน้าทีเ่ กีย่ วกับรายงานทางการเงิน,การควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบทัง้ นี้จะเอือ้ โอกาสให้คณะกรรมการบริษทั ได้
พิจารณาเรือ่ งอื่นๆ ทีน่ อกเหนือจากการรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายในได้ในเชิงลึกขึน้ และ
เพิม่ ประสิทธิภาพต่อการบริหารงานในด้านอื่นๆ
4. ปรับปรุงหน้าทีแ่ ละกระบวนการของการตรวจสอบภายในและภายนอก และปรับปรุงให้การสือ่ สารระหว่าง
คณะกรรมการ ฝ่ ายตรวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชีมปี ระสิทธิภาพมากขึน้
5. เอือ้ โอกาสให้มกี ารประชุมอย่างเป็ นทางการระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการทางการเงิน
6. เสริมสร้างความเป็ นอิสระของผูต้ รวจสอบภายในและหน่วยงานตรวจสอบภายในให้สามารถแสดงความเห็น
ได้อย่างตรงไปตรงมา ซึง่ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดําเนินงานทีส่ งู ขึน้
7. เสริมสร้างให้ผสู้ อบบัญชีดาํ รงความเป็ นอิสระ และวางกรอบงานให้ผสู้ อบบัญชีสามารถแสดงความเห็นได้
อย่างตรงไปตรงมาในกรณีทอ่ี าจเกิดความขัดแย้งกับฝ่ ายจัดการ
8. คุณภาพของการตรวจสอบภายในดีขน้ึ
9. ความแข็งแกร่งในบทบาทและอํานาจของกรรมการจากภายนอก
10. เสริมสร้างความเข้าใจของกรรมการ เกีย่ วกับขอบเขตของการตรวจสอบทีถ่ ูกกําหนดไว้
องค์ป ระกอบ
1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการอิ ส ระ จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึง่ มีคุณสมบัตติ ามทีต่ ลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด ในจํานวนนี้ตอ้ งมีกรรมการอย่างน้อย 1 ท่านเป็ นผูม้ คี วามรูแ้ ละ
ประสบการณ์เกีย่ วกับการรายงานทางการเงิน และการบัญชี
2. ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยูใ่ นตําแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึง่ พ้นจากตําแหน่งตาม
วาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ ใหม่อกี ได้
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3. คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูค้ ดั เลือกสมาชิก 1 ท่านให้ดาํ รงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กําหนดให้ผจู้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริษทั เป็ นเลขานุการ
4. ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาอออกก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่ง กรรมการตรวจสอบควรแจ้งต่อบริษทั
ล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมเหตุผล
5. เมือ่ กรรมการตรวจสอบครบวาระการดํารงตําแหน่งหรือมีเหตุใดทีก่ รรมการตรวจสอบไม่สามารถอยูไ่ ด้จน
ครบกําหนดวาระ มีผลให้จาํ นวนสมาชิกน้อยกว่าจํานวนทีก่ าํ หนดคือ 3 คน คณะกรรมการบริษทั ต้องแต่งตัง้
กรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วนั ทีจ่ าํ นวนสมาชิกไม่
ครบถ้วน เพือ่ ให้เกิดความต่อเนื่องในการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบุคคลทีเ่ ข้าเป็ น
กรรมการตรวจสอบแทน อยูใ่ นตําแหน่ งได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบซึง่ ตนเข้ามา
แทน
คุณสมบัติของกรรมการอิ สระ
1. ถือหุน้ ไม่เกิน 1 % ของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั * ทัง้ นี้ ให้นับรวมการถือหุน้ ของผูท้ ่ี
เกีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจํา หรือผู้
มีอํานาจควบคุมของบริษทั * เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น
ผูบ้ ริหารบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ํานาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร
หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั * ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่าง
อิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบริษทั * เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั * และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ํานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของ
สํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชีของบริษทั * เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษา
ทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั * และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี าํ นาจ
ควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื
หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนทีม่ นี ัยในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจํา หรือถือหุน้ เกิน 1%ของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซึง่
ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
9. ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ าํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดําเนินงานของบริษทั
* รวมถึงบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั
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คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
1. ได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการ หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ให้เป็ นกรรมการตรวจสอบ
2. มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริษทั บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั
4. ไม่เป็ นกรรมการของบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย หรือบริษทั ย่อยลําดับเดียวกันเฉพาะทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน
5. มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทําหน้าทีใ่ นฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี้ ต้องมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทําหน้าทีใ่ นการสอบทานความ
น่าเชือ่ ถือของงบการเงิน
หน้ า ที่แ ละความรับ ผิด ชอบ
1. สอบทานให้บริษทั มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอโดยการประสานงาน กับ
ผูส้ อบบัญชีและผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทัง้ ในรายไตรมาสและประจําปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจแนะให้ผสู้ อบบัญชีฯ สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ทีเ่ ห็นว่าจําเป็ น และเป็ นเรือ่ งสําคัญ
ในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษทั ก็ได้
2. สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสมและมี
ประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผูส้ อบบัญชี และผูต้ รวจสอบภายใน
3. พิจารณาระบบควบคุมภายใน แผนงาน แนวทางการตรวจสอบ ประเมินผลการตรวจสอบการดําเนินงานด้าน
่
ต่างๆ ตามวิธกี ารและเป็ นทีย่ อมรับโดยทัวไป
4. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอ้ กําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษทั โดยคํานึงถึงความน่าเชือ่ ถือ
ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงานสอบบัญชีนนั ้
6. พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ในกรณีทเ่ี กิดรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้มคี วามถูกต้องและครบถ้วน
7. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริษทั
ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานดังกล่าวควรประกอบด้วย
ข้อมูลดังต่อไปนี้
ความเห็นเกีย่ วกับกระบวนการจัดทําและการเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษทั ถึงความ
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชือ่ ถือได้
ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั
เหตุผลทีเ่ ชือ่ ว่าผูส้ อบบัญชีของบริษทั มีความเหมาะสมทีจ่ ะได้รบั การแต่งตัง้ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
รายงานอื่นใดทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไปควรทราบภายใต้
่
ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความ รับผิดชอบที่
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
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8. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างผูอ้ ํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน และ
พิจารณางบประมาณกําลังพลของสํานักงานตรวจสอบภายใน
9. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

อํา นาจ
เพือ่ ให้การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบบรรลุเป้ าหมาย ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจ
ดังนี้
1. ส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับฝ่ ายจัดการ
ขอให้ฝ่ายจัดการ ฝ่ ายกํากับและตรวจสอบภายใน หัวหน้างานหรือพนักงานของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องเข้า
ร่วมชีแ้ จง ให้ความเห็นในทีป่ ระชุม
สามารถเข้าถึงหรือขอเอกสารหรือข้อมูลของบริษทั ในด้านต่างๆ ตามทีเ่ ห็นว่าเกีย่ วข้องหรือจําเป็ น
2. ส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับฝ่ ายกํากับและตรวจสอบภายใน
กําหนดให้มกี ารประสานความเข้าใจให้อยูใ่ นแนวทางเดียวกันระหว่างผูส้ อบบัญชี คณะกรรมการบริษทั
และฝ่ ายกํากับและตรวจสอบภายใน
ให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย เลิกจ้างและพิจารณาความดีความชอบหัวหน้าฝ่ าย
กํากับและตรวจสอบภายใน
ให้หลักประกันในความเป็ นอิสระของผูต้ รวจสอบภายใน
3. ส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับผูส้ อบบัญชี
คัดเลือก เสนอรายชื่อผูส้ อบบัญชีแก่คณะกรรมการบริษทั พร้อมทัง้ ผลตอบแทนในการสอบบัญชี
ประจําปี เพือ่ ขอรับการแต่งตัง้ จากทีป่ ระชุมใหญ่ผถู้ อื หุน้
พิจารณาเสนออัตราค่าจ้างในงานบริการ และงานทีป่ รึกษาอื่นทีผ่ สู้ อบบัญชี เป็ นผูใ้ ห้บริการต่อ
คณะกรรมการบริษทั
4. ส่วนอื่นๆ เช่น ว่าจ้างหรือนําเอาผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านมาปรึกษาหารือ และให้ความเห็นได้ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม เป็ นต้น
5. ปรึกษาหารือผูเ้ ชีย่ วชาญหรือทีป่ รึกษาของบริษทั (ถ้ามี) หรือจ้างทีป่ รึกษาหรือผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอก ในกรณี
ทีจ่ าํ เป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษทั
6. ตรวจสอบและสอบสวนตามทีจ่ าํ เป็ นในเรือ่ งต่าง ๆ ตลอดจนร้องขอข้อมูลของบริษทั ตามทีจ่ าํ เป็ นเพือ่ ให้การ
ปฏิบตั งิ านภายใต้หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สาํ เร็จลุลว่ งด้วยดี
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การประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอยูเ่ สมอ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ และมีการประชุมพิเศษตามความ
เหมาะสม โดยมีการกําหนดวาระการประชุมและแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าและให้ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเพียงพอ
เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ จัดทําหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการประชุมแต่ละ
ครัง้ มีการกําหนดวัน เวลา สถานทีแ่ ละวาระการประชุมอย่างชัดเจนและจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้
คณะกรรมการตรวจสอบและผูเ้ ข้าร่วมประชุมเป็ นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาพอสมควรเพือ่ ให้มเี วลาในการพิจารณา
เรือ่ งต่างๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิม่ เติม
ห้ามมิให้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ เป็ นผูท้ ม่ี สี ว่ นได้เสียใดๆ หรือมีสว่ นเกีย่ วข้อง ออกเสียงหรือเสนอ
ความเห็นในเรือ่ งนัน้ ๆ
การรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
หรือหน้าทีอ่ ่นื ใดทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั เช่น รายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่
ควรจะต้องระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรือ่ งต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน
หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ถึงสิง่ ทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานและได้มกี ารหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารแล้วว่าต้องดําเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขเมือ่ ครบกําหนดเวลาทีก่ าํ หนดไว้รว่ มกันหากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการ
ดําเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มเี หตุผลอันสมควรกรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่งหรือคณะกรรมการตรวจสอบ
อาจรายงานสิง่ ทีพ่ บดังกล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยได้
การรายงานต่อผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไป
่ รายงานกิจกรรมทีท่ าํ ระหว่างปี ตามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบที่
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเปิ ดเผยไว้
ในรายงานประจําปี ของบริษทั
กฎบัตรนี้ได้มกี ารทบทวนจากการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 7/2564 มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 7
เมษายน 2564 เป็ นต้นไป
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กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริหาร แต่งตัง้ ขึน้ เพื่อสนับสนุ นการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั สร้างความเชื่อมันให้
่ แก่ผมู้ ี
ส่วนได้เสีย และเพื่อให้บริษทั เติบโตอย่างยังยื
่ น รวมทัง้ ก่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่ององค์ประกอบ วาระการดํารงตําแหน่ ง
หน้ าที่ความรับผิดชอบ และการประชุมของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษทั จึงเห็นชอบให้จดั ทํากฎบัตรคณะ
กรรมการบริหารขึน้ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั หิ น้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และสอดคล้องกับหลักการกํากับดูแล
กิจการทีด่ ี
1. องค์ประกอบ และ คุณสมบัติของคณะกรรมการบริ หาร
1.1 ได้รบั การแต่งตัง้ ตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั โดยมีจาํ นวนตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็นสมควร ซึง่ จะ
ประกอบด้วยกรรมการบริษทั จํานวนหนึ่งและอาจประกอบด้วยผูบ้ ริหารของบริษทั และ /หรือ บุคคลภายนอก
อีกจํานวนหนึ่งก็ได้
1.2 ผูท้ ด่ี าํ รงตําแหน่ง กรรมการผูจ้ ดั การ , รองกรรมการผูจ้ ดั การ , ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ,
และ ผูท้ ด่ี าํ รงตําแหน่ง หัวหน้าหน่วยธุรกิจ (BU Head) ของบริษทั ให้ดาํ รงตําแหน่งเป็ นคณะกรรมการบริหาร
ทันทีเมือ่ เริม่ งานในตําแหน่งดังกล่าว
1.3 ให้คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ กรรมการบริหารทีเ่ ป็ นกรรมการบริษทั คนหนึ่งเป็ นประธานคณะ
กรรมการบริหาร
2. วาระการดํารงตําแหน่ ง
2.1 กรรมการบริหารทีเ่ ป็ นกรรมการบริษทั มีวาระการดํารงตําแหน่งและการปฏิบตั งิ านตามวาระตําแหน่ง
กรรมการบริษทั เมือ่ ครบกําหนดตามวาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริหารอีกก็ได้
2.2 กรรมการบริหารทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั มีวาระการดํารงตําแหน่งเท่าทีด่ าํ รงตําแหน่งเป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั
เว้นแต่คณะกรรมการบริษทั จะมีมติเป็ นอย่างอื่น
2.3 กรรมการบริหารทีเ่ ป็ นบุคคลภายนอกซึง่ มิได้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการบริษทั หรือผูบ้ ริหารของบริษทั มีวาระการ
ดํารงตําแหน่งตามทีบ่ ริษทั จะเห็นสมควรกําหนดไว้และอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั
เห็นสมควรนอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริหารพ้นตําแหน่งเมือ่
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ตาย
 ลาออก
 ขาดคุณสมบัตก
ิ ารเป็ นกรรมการบริษทั หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจํากัด
หรือมีลกั ษณะทีแ่ สดงถึงการขาดความเหมาะสมทีจ่ ะได้รบั ความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการทีม่ มี หาชนเป็ นผูถ้ อื
หุน้ ตามทีก่ าํ หนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551


2.4 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
กรณีกรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ยน่ื ใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษทั
3. อํานาจหน้ าที่
3.1 ขอบเขตและอํานาจหน้ าที่ของประธานคณะกรรมการบริ หาร
1)
บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดําเนินกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารงานทัวไปของบริ
่
ษทั เพื่อให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษทั
2) พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ นําเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทั เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ติ ่อไป
3) มีอํานาจในการทํานิตกิ รรมผูกพันบริษทั ตามขอบเขตทีก่ ําหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธปี ฏิบตั ขิ อง
บริษทั เรือ่ งอํานาจอนุมตั ดิ าํ เนินการ
4) การดําเนินงานใด ๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมายตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั
5) เป็ นผูน้ ําและปฏิบตั ติ นให้เป็ นแบบอย่างตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั ฯ
3.2 ขอบเขตอํานาจหน้ าที่คณะกรรมการบริ หาร
1. เรื่องนโยบายและแผนงาน
- วางแผนและกําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดําเนินธุรกิจของ
บริษทั ฯเพือ่ ให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด
- กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษทั ฯ
- อนุมตั คิ วบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามนโยบายธุรกิจแผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจ
2. เรื่องการเงิ นการลงทุน
- อนุ มตั กิ ารใช้จา่ ยเงินลงทุนทีไ่ ด้กาํ หนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี
- ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์ทางธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิ ดบัญชี การให้กู้ยมื การ
กูย้ มื การจัดหาวงเงินสินเชื่อ รวมถึงการให้หลักประกัน จํานํา จํานอง คํ้าประกัน และการอื่น ๆ รวมถึงการซื้อ
ขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ ์ทีด่ นิ ใด ๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของบริษทั ฯ ซึ่ง
ต้องผ่านการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
- พิจารณาผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ทุกไตรมาส และเปรียบเทียบกับงบประมาณ เพือ่ เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั
3. เรื่องบริ หารทัวไป
่
- มีอาํ นาจจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กําหนดอัตราค่าจ้างให้บาํ เหน็จรางวัล ปรับขึน้ เงินเดือน
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ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานระดับผูบ้ ริหาร ตัง้ แต่ระดับผูจ้ ดั การฝา่ ยขึน้ ไป
- พิจารณาขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามและสอดคล้องกับกฎหมายกําหนด
- ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
ทัง้ นี้ การมอบอํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะไม่มลี กั ษณะเป็ นการมอบ
อํานาจ หรือ มอบอํานาจช่วงทีท่ าํ ให้คณะกรรมการบริหาร หรือผูร้ บั มอบอํานาจคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุ มตั ิ
รายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อ่นื ใดกับบริษทั หรือบริษทั ย่อยของบริษทั (ตามที่
นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งการอนุ มตั ริ ายการในลักษณะดังกล่าว
จะต้องเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุ มตั ริ ายการ
ดังกล่าว ตามทีข่ อ้ บังคับของบริษทั และบริษทั ย่อยของบริษทั หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกําหนดยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ิ
รายการทีม่ เี งือ่ นไขปกติธุรกิจทีม่ กี ารกําหนดขอบเขตทีช่ ดั เจน
3.3 ขอบเขตอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การ
1) ดําเนินการหรือปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณทีไ่ ด้อนุ มตั จิ าก
คณะกรรมการบริษทั และ / หรือคณะกรรมการบริหารของบริษทั
2) มีอาํ นาจออกคําสัง่ ระเบียน ประกาศ บันทึก เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านเป็ นไปตามนโยบายและ
ผลประโยชน์ของบริษทั และเพือ่ รักษาระเบียบวินยั การทํางานภายในองค์กร
3) มีอาํ นาจกระทําการและแสดงตนเป็ นตัวแทนของบริษทั ต่อบุคคลภายนอกในกิจการทีเ่ กีย่ วข้องและ
เป็ นประโยชน์ต่อบริษทั
4) อนุมตั กิ ารแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาด้านต่าง ๆ ทีจ่ าํ เป็ นต่อการดําเนินงานของบริษทั
5) เป็ นผูร้ บั มอบอํานาจของบริษทั ในการบริหารกิจการของบริษทั ให้เป็ นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
นโยบาย ระเบียบ ข้อกําหนด คําสัง่ มติท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ และ/หรือมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษทั และ
คณะกรรมการบริหาร ทุกประการ
ทัง้ นี้ การมอบอํานาจให้แก่กรรมการผูจ้ ดั การ ตลอดจนการมอบอํานาจแก่บุคคลอื่นทีก่ รรมการผูจ้ ดั การเห็น
ควร จะไม่รวมถึงอํานาจและ/หรือการมอบอํานาจในการอนุ มตั ริ ายการใดทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีสว่ น
ได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่นื ใด (ตามข้อบังคับของบริษทั และตามทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด) กับบริษทั หรือบริษทั ย่อย ซึ่งการอนุ มตั ริ ายการในลักษณะดังกล่าว
จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุ ม ตั ิรายการดังกล่าวตาม
ข้อบังคับของบริษทั หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกําหนด
4. ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริหารมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั โดยตรง ตามขอบเขตอํานาจหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั
มอบหมายไว้ในกฎบัตรนี้ และคณะกรรมการบริหารยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษทั ต่อบุคคลภายนอก
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5. การประชุม






ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริหารเป็ นประจําทุกเดือนหรืออย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครัง้ หรือตามความเหมาะสม
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ประธานกรรมการบริหาร หรือเลขานุการคณะกรรมการบริหารในฐานะที่
เป็ นผูซ้ ง่ึ ได้รบั มอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริหารไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ใน
กรณีจาํ เป็ นรีบด่วนเพือ่ รักษาสิทธิประโยชน์ของบริษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธยี น่ื และกําหนดวันประชุมให้เร็ว
กว่านัน้ ก็ได้
กรรมการบริหารซึง่ มีสว่ นได้เสียในเรือ่ งใด ต้องไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุมและไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้
คณะกรรมการบริหารอาจเชิญบุคคลอื่น ผูบ้ ริหารฝา่ ยหรือส่วนงานต่าง ๆ และ/หรือบุคคลอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง เข้าร่วม
ประชุมได้ตามความเหมาะสม รวมถึงอาจพิจารณาให้มกี ารประชุมแยกต่างหากร่วมกับบุคคลอื่นเช่นว่านัน้ หากเห็น
ว่ามีประเด็นหรือข้อพิจารณาทีค่ วรหารือเป็ นการเฉพาะ

6. องค์ประชุม




ในการประชุมคณะกรรมการบริหารต้องมีกรรมการบริหารมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนกรรมการบริหาร
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการบริหารไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้
กรรมการบริหารซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุม
การวินิจฉัยชีข้ าดของทีป่ ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก กรรมการบริหารคนหนึ่งในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด

7. การรายงาน
ประธานกรรมการบริหารจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร และรายงานสรุปผลการปฏิบตั ติ ่อ
คณะกรรมการบริษทั
8. การทบทวนกฎบัตร
คณะกรรมการบริหารจะต้องทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตร เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ า เนื้อหาในกฎบัตรมีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการบริหารงานของบริษทั สอดคล้องกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องอยูเ่ สมอโดยกฎบัตรที่
ได้รบั การปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนยั สําคัญจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั
กฎบัตรนี้มผี ลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 19 ตุลาคม 2560
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กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management Committee : RMC) ให้จดั ตัง้ ขึน้ เพื่อให้มขี อบเขต
หน้ าที่และความรับผิดชอบ และนํ าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ กลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักถึง
ความสําคัญในการพัฒนาระบบบริหารความเสีย่ งทีเ่ ป็ นระบบขึน้ ภายในองค์กร ซึ่งถือเป็ นเครื่องมือสําคัญประการ
หนึ่งของการบริหารจัดการของกลุ่มบริษทั ฯ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งจะให้การสนับสนุ นและปฏิบตั กิ ารใน
นามของคณะกรรมการบริษทั ซึง่ อาศัยหลักการพืน้ ฐานของการกํากับดูแลกิจการขององค์กรทีด่ ี (Good Corporate
Governance) โดยมีการเชื่อมโยงกับวิสยั ทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร และให้มกี รอบการบริหารจัดการ
ความเสีย่ งองค์กรตามแนวทางสากล (COSO Enterprise Risk Management Framework : COSO ERM) รวมถึง
ส่งเสริมและสนับสนุ นให้มกี ารบริหารความเสีย่ งทัวทั
่ ง้ องค์กร และปลูกฝงั ให้เป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของกลุ่ม
บริษทั ฯ ทัง้ นี้เพื่อให้ผูม้ สี ่วนได้เสียขององค์กรสามารถเชื่อมันอย่
่ างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานเชิงกลยุทธ์ของ
กลุม่ บริษทั ฯ มุง่ ไปสูก่ ารบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
1.1

คณะกรรมการบริห ารความเสี่ย งได้ร บั การแต่ ง ตัง้ โดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้ว ย
กรรมการและผูบ้ ริหารอย่างน้อย 3 คน

1.2

โดยกรรมการอิสระ เป็ น ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง

2. วาระการดํารงตําแหน่ ง
2.1
2.2
2.3

กรรมการบริหารความเสีย่ ง มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี
กรรมการบริห ารความเสี่ย ง อาจได้ร บั การแต่ ง ตัง้ กลับ เข้า มาดํ า รงตํ า แหน่ ง ต่ อ ไปได้อีก ตามที่
คณะกรรมการ บริษทั เห็นว่าเหมาะสม
นอกเหนือจากการพ้นจากตําแหน่งตามข้อ 2.1 กรรมการบริหารความเสีย่ ง จะพ้นตําแหน่งเมือ่
1. ลาออก
2. คณะกรรมการบริษทั มีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
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2.4 คณะกรรมการบริษทั มีอํานาจในการแต่งตัง้ กรรมการบริหารความเสีย่ ง เพิม่ เติม เพื่อประโยชน์ใน
การดําเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทน กรรมการบริหารความเสีย่ ง ที่พน้ จากตําแหน่ ง
ตามข้อ 2.1 หรือ 2.3 ได้ โดยบุคคลทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เข้าเป็ น กรรมการบริหารความเสีย่ ง ทดแทน
ตามข้อ 2.3 จะอยู่ในตําแหน่ งได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสีย่ ง ซึ่งตน
แทนเท่านัน้
3. ขอบเขตอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ
พิจารณาสอบทาน และนําเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสีย่ ง ให้แก่คณะกรรมการ
บริษทั เพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
3.1 พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสีย่ งที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนํ าเสนอ
คณะกรรมการบริษทั เพือ่ รับทราบ
3.2 กํา กับ ดูแ ลกิจ การการพัฒ นาและการปฏิบ ตั ิต ามนโยบายและกรอบการบริห ารความเสี่ย งอย่า ง
ต่อเนื่อง เพือ่ ให้กลุ่มบริษทั ฯ มีระบบบริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพทัวทั
่ ง้ องค์กรและมีการปฏิบตั ิ
ตามอย่างต่อเนื่อง
3.3 สอบทานรายงานการบริหารความเสีย่ ง เพือ่ ติดตามความเสีย่ งทีม่ สี าระสําคัญ และดําเนินการเพื่อให้
มันใจว่
่ าองค์กรมีการจัดการความเสีย่ งอย่างเพียงพอและเหมาะสม
3.4 ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สําคัญ และมีหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายในเป็ นผูส้ อบทานเพื่อให้มนใจว่
ั ่ า บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการ
ความเสีย่ ง รวมทัง้ การนําระบบการบริหารความเสีย่ งมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบตั ติ าม
ทัวทั
่ ง้ องค์กร
3.5 รายงานคณะกรรมการบริษัท เกี่ย วกับ ความเสี่ย งและและการจัด การความเสี่ย งที่สํา คัญ อย่า ง
สมํ่าเสมอ
3.6 ให้คําแนะนํ าและคําปรึกษากับคณะอนุ กรรมการบริหารความเสี่ยง (Sub Risk-Management
Committee : SRM) และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทํางานทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารความเสีย่ ง
รวมทัง้ พิจารณาแนวทางทีเ่ หมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหาร
ความเสีย่ งพิจารณาแต่งตัง้ อนุ กรรมการและ/หรือบุคลากรเพิม่ เติมหรือทดแทนในคณะอนุ กรรมการ
บริหารความเสีย่ ง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทํางานทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารความเสีย่ งตาม
ความเหมาะสม รวมทัง้ กําหนด บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตาม
วัตถุประสงค์
3.7 ปฏิบตั กิ ารอื่นใดเกีย่ วกับการบริหารความเสีย่ งทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
ทัง้ นี้ผูบ้ ริหาร และ/หรือคณะอนุ กรรมการบริหารความเสีย่ ง และ/หรือหน่ วยงาน และ/หรือคณะทํางานที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสีย่ ง และ/หรือผูต้ รวจสอบภายใน และ/หรือผูส้ อบบัญชี จะต้องรายงานหรือนํ าเสนอ
ข้อมูลและเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง เพื่อสนับสนุ นการปฏิบตั งิ านของ คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง ให้บรรลุตามหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
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4. การรายงาน
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
5. การประชุม
1. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง จัดให้มหี รือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้ และมี
อํานาจในการเรียกประชุมเพิม่ ได้ตามความจําเป็ น โดยองค์ประชุมประกอบด้วย กรรมการบริหารความเสีย่ ง
ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้ หมด
2. กรรมการทุ ก ท่า นควรเข้า ร่ว มประชุม ทุ ก ครัง้ ยกเว้น มีเหตุ จํา เป็ น ไม่อ าจเข้า ร่ว มประชุ ม ได้ ควรแจ้งให้
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง ทราบล่วงหน้า
3. ให้ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง เป็ นประธานทีป่ ระชุม ในกรณีท่ี ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ไม่อ ยู่ใ นที่ป ระชุ ม หรือ ไม่ส ามารถปฏิบ ัติห น้ า ที่ไ ด้ ให้ กรรมการบริห ารความเสี่ย ง ที่ม าประชุ ม เลือ ก
กรรมการบริหารความเสีย่ ง คนหนึ่งเป็ นประธานทีป่ ระชุม
4. มีการประชุมเป็ นการเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผูบ้ ริหาร และ/หรือคณะอนุ กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และ/หรือหน่ วยงาน และ/หรือคณะทํางานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง และ/หรือผู้
ตรวจสอบภายใน และ/หรือผูส้ อบบัญชี อย่างสมํ่าเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
5. การลงมติของ กรรมการบริหารความเสีย่ ง กระทําได้โดยถือเสียงข้างมาก ทัง้ นี้ กรรมการบริหารความเสีย่ ง
ผูท้ ม่ี สี ่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พจิ ารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็น และไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลง
มติในเรือ่ งนัน้
6. การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ กรรมการบริหารความเสีย่ ง ให้จดั ส่งล่วงหน้ าก่อนการประชุม เพื่อให้
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกข้อมูลประกอบการพิจารณา
เพิม่ เติม ทัง้ นี้หนังสือเชิญประชุมจะต้องมีรายละเอียดวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม โดย
วาระการประชุมจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั เว้นแต่ในกรณี
จํา เป็ น หรือ เร่ ง ด่ ว น จะแจ้ง การนัด ประชุ ม โดยวิธีอ่ืน หรือ กํ า หนดวัน ประชุ ม ให้เ ร็ว กว่า นั น้ ได้ โดยให้
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง เป็ นผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
7. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง สามารถเชิญผูท้ เ่ี กีย่ วข้องเข้าร่วมประชุมเพือ่ ชีแ้ จงข้อเท็จจริงต่างๆ ให้แก่ท่ี
ประชุม คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ทราบได้
กฎบัตรนี้มผี ลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 25 มิถุนายน 2561
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กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC)
จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ส่งเสริมหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยรับผิดชอบในการกําหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรร
หาและกํา หนดค่า ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุ ดย่อ ย รวมทัง้ สรรหา คัด เลือ ก และเสนอบุค คลที่
เหมาะสมให้ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการบริษทั และกําหนดค่าตอบแทนสําหรับกรรมการบริษทั ตลอดจนปฏิบตั งิ านด้าน
อื่นๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายและนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี
1. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
1.1 คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค่ า ตอบแทน ได้ร บั การแต่ ง ตัง้ โดยคณะกรรมการบริษัท และ
ประกอบด้วยกรรมการและผูบ้ ริหารอย่างน้อย 3 คน
1.2 กรรมการอิสระ ดํารงตําแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
2. วาระการดํารงตําแหน่ ง
2.1 กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี
2.2 กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน อาจได้รบั การแต่งตัง้ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งต่อไปได้อกี
ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็นว่าเหมาะสม
2.3
นอกเหนือจากการพ้นจากตําแหน่ งตามข้อ 3.1 กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จะพ้น
ตําแหน่งเมือ่
1. ลาออก
2. คณะกรรมการบริษทั มีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
2.4 คณะกรรมการบริษทั มีอํานาจในการแต่งตัง้ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพิม่ เติม เพื่อ
ประโยชน์ ใ นการดํ า เนิ น การตามวัต ถุ ป ระสงค์ หรือ เพื่อ ทดแทน กรรมการสรรหาและกํ า หนด
ค่าตอบแทน ที่พน้ จากตําแหน่ งตามข้อ 3.1 หรือ 3.3 ได้ โดยบุคคลที่ได้รบั การแต่งตัง้ เข้าเป็ น
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทดแทนตามข้อ 3.3 จะอยู่ในตําแหน่ งได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั
เหลืออยูข่ องกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ซึง่ ตนแทนเท่านัน้
3. ขอบเขตอํานาจหน้ าที่และความรับผิ ดชอบ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ปฏิบตั หิ น้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
โดยมีขอบเขตอํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
3.1 การสรรหา
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1. กําหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความ
เหมาะสมของจํานวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กําหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการ
เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือเสนอขออนุมตั ติ ่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี
2. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลทีเ่ หมาะสมให้ดาํ รงตําแหน่ ง กรรมการบริษทั ทีค่ รบวาระ และ/
หรือ มีตาํ แหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตัง้ เพิม่
3. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดเกีย่ วกับการสรรหาตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
4. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริหารสูงสุดของบริษทั ฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั
ทราบเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
3.2 การกําหนดค่าตอบแทน
1. จัดทําหลักเกณฑ์และนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย
เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือเสนอขออนุมตั ติ ่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี
2. กําหนดค่าตอบแทนที่จําเป็ นและเหมาะสมทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงินของคณะกรรมการบริษทั เป็ น
รายบุ ค คล โดยการกํ า หนดค่ า ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ให้พิจ ารณาความเหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษทั ในธุรกิจทีค่ ล้ายคลึงกัน และประโยชน์ท่ี
คาดว่าจะได้รบั จากกรรมการ เพือ่ เสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาและนําเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
เพือ่ ขออนุมตั ิ
3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั และมีหน้าที่ให้คําชี้แจง ตอบคําถามกับค่าตอบแทนของกรรมการ
บริษทั ในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
4. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษทั มอบหมายโดยฝ่าย
บริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนําเสนอข้อมูลและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องต่อ คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุ นการปฏิบตั ิงานของ คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน ให้บรรลุตามหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
4. การรายงาน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
5. การประชุม
1. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จัดให้มหี รือเรียกประชุมตามทีเ่ ห็นสมควร อย่างน้อยปี ละ 2
ครัง้ และมีอํานาจในการเรียกประชุมเพิม่ ได้ตามความจําเป็ น โดยองค์ประชุมประกอบด้วย กรรมการสรร
หาและกําหนดค่าตอบแทน ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่ง ของจํานวนกรรมการทัง้ หมด
2. กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครัง้ ยกเว้นมีเหตุจําเป็ นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ควรแจ้งให้
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทราบล่วงหน้า
3. ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็ นประธานทีป่ ระชุม ในกรณีท่ี ประธานกรรมการสรร
หาและกําหนดค่าตอบแทน ไม่อยู่ในทีป่ ระชุมหรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้ กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน ทีม่ าประชุมเลือก กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คนหนึ่งเป็ นประธานทีป่ ระชุม
4. การลงมติของ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน กระทําได้โดยถือเสียงข้างมาก ทัง้ นี้ กรรมการสรร
หาและกําหนดค่าตอบแทน ทีม่ สี ว่ นได้เสียใดๆ ในเรื่องทีพ่ จิ ารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็น
และไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงมติในเรือ่ งนัน้ ๆ

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน หน้ า 2 จาก 3

5. การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ให้จดั ส่งล่วงหน้ าก่อนการ
ประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเป็ นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธอี ่นื หรือกําหนดวันประชุมให้เร็ว
กว่านัน้ ได้ โดยให้ เลขานุ การคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็ นผู้บนั ทึกรายงานการ
ประชุม
6. คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค่ า ตอบแทน สามารถเชิญ ผู้ท่ีเ กี่ย วข้อ งเข้า ร่ ว มประชุ ม เพื่อ ชี้แ จง
ข้อเท็จจริงต่างๆ ให้แก่ทป่ี ระชุม คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทราบได้
6. การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูง
บริษทั มีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration committee :
NRC) เพื่อคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารระดับสูงและไม่มกี ารกําหนดสัดส่วนของ
กรรมการทีเ่ ป็ นตัวแทนผูถ้ อื หุน้ แต่ละกลุม่ โดยมีวธิ กี ารเลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร ดังต่อไปนี้
1. ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
2. ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูท่ งั ้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ น
กรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3.
บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงจะเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ และในกรณีท่บี ุคคลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้ ในลําดับลงมา มีคะแนน
เสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
กฎบัตรนี้มผี ลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 25 มิถุนายน 2561
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี / รายงานประจําปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 6 : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที จ่ายให้แก่ผ้สู อบบัญชี

รับรองความถูกต้อง :

1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี / รายงานประจําปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 6

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2564
คณะกรรมการตรวจสอบบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
ซึ งเป็ นผูท้ รงคุ ณวุฒิ จํานวน 3 ท่ าน ซึ งมีป ระสบการณ์ ด้านบัญ ชี การเงิน กฎหมาย ประกอบด้วย นายสุ พจน์ ปานน้อย เป็ น
ประธานกรรมการตรวจสอบ นายธี ระวัฒน์ ภู่ไพบูลย์ และนายชัชนนท์ โสภาจัน ทร์ เป็ นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนางทัศนี ย ์
สอนเพ็ชร หัวหน้าผูบ้ ริ หารงานตรวจสอบภายใน (IA Outsource) เป็ นเลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าทีอย่างเป็ นอิสระตามทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ซึ งระบุไว้ใน
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ซึ งสอดคล้องกับข้อกําหนดของคณะกรรมการ
กํากับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยอย่างครบถ้วน ได้แก่ การสอบทานรายงานทาง
การเงิ น รายการระหว่างกัน การบริ หารความเสี ยง ระบบการควบคุมภายใน กํากับ ดูแลงานตรวจสอบภายใน การปฏิ บตั ิตาม
กฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนิ นธุรกิจทังในประเทศและต่างประเทศ การพิจารณาเสนอแต่งตังผูส้ อบ
บัญชี และค่าสอบบัญชี โดยในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมโดยการประชุมแต่ละครังมีการหารื อร่ วมกับฝ่ าย
บริ หาร ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน และในบางครังเป็ นการประชุ มร่ วมกับ ผูต้ รวจสอบภายใน ผูส้ อบบัญชี โดยไม่ มีฝ่าย
บริ ห ารเข้าร่ วมด้วย นอกจากนี คณะกรรมการตรวจสอบได้มีก ารประชุ ม โดยไม่มี ฝ่ายบริ หารเข้าร่ วมด้วยจํานวน 5 ครั ง ซึ ง
สามารถสรุ ปผลการดําเนินงานโดยมีสาระสําคัญ ดังนี
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้ส อบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน
ประจําปี รวมทังงบการเงิ นรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยเชิญฝ่ ายจัดการทีเกียวข้อง และผูส้ อบบัญชีเข้าร่ วม
ประชุมในวาระการพิจารณางบการเงิน เพือชีแจง และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื องความ
ถูกต้อง ความครบถ้วน การปรับปรุ งรายการบัญชีทีสําคัญทีมีผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอของข้อมูลที
เปิ ดเผยไว้ในงบการเงิ น และข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีได้พิจารณาและสอบทานแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็ นว่า งบการเงินดังกล่าวได้จดั ทําขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีความถูกต้อง ครบถ้วน และมี
การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็ นประโยชน์ต่อนักลงทุน และผูใ้ ช้งบการเงิน
2. การสอบทานรายการทีเกียวโยงกัน หรื อรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้สอบทานรายการระหว่างกันหรื อรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทีเข้าข่ายรายการเกียวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และคณะกรรมการกํากับ หลักทรั พย์และตลาด
หลัก ทรั พ ย์ ผลการสอบทานรายการระหว่ างกัน ที บริ ษ ัท ฯ มี ก ารดําเนิ น การกับ ผูเ้ กี ยวข้อ งพบว่ า บริ ษ ัท ได้
ดําเนิ น การตามเงื อนไขการค้าทัวไป มีความเป็ นธรรม สมเหตุส มผล และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์
โดยยึดถื อการปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที ดี และหลักเกณฑ์ทีตลาดหลักทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย
กําหนด
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3. การสอบทานการบริหารความเสี ยง คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสําคัญกับการบริ หารความเสี ยง โดยแต่งตัง
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี ยง ทําหน้าทีกําหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และบริ หารความเสี ยงทีมี ผลกระทบต่ อ
บริ ษทั โดยมีการประเมิ นทังปั จจัยภายในและภายนอก โอกาสทีจะเกิด ผลกระทบ และจัดทําแผนบริ หารความ
เสี ยง เพือป้ องกันหรื อลดผลกระทบทีอาจเกิดขึนต่อการดําเนินธุ รกิจให้อยูใ่ นระดับทียอมรับได้ และให้ครอบคลุม
ทุกความเสี ยง เช่น การบริ หารความเสี ยงในด้านกลยุท ธ์ ความเสี ยงด้านการลงทุน การเงิน และรายงานทางการ
เงิ น ความเสี ยงด้านการปฏิ บ ตั ิ ต ามกฎเกณฑ์และกฎหมายที เกี ยวข้อง เป็ นต้น ซึ งฝ่ ายจัด การได้มี การรายงาน
ความก้าวหน้าด้านการบริ หารความเสี ยงต่อคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสมําเสมอ ทังนี คณะกรรมการตรวจสอบได้
ติดตามการสอบทานความมีประสิ ทธิผลระบบการบริ หารความเสี ยงของบริ ษทั และติดตามแผนการบริ หารความ
เสี ยงของกลุ่มธุ รกิจ รวมถึงความเสี ยงของเหตุการณ์ทีมีการเปลียนแปลงอย่างสําคัญอัน อาจจะส่ งผลกระทบต่อ
การดําเนิ น งานของบริ ษ ัท ผ่านการสอบทานระบบการควบคุ ม ภายใน และผลการตรวจสอบภายในของผู ้
ตรวจสอบภายใน ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ซึ งสามารถเชือมันได้วา่ บริ ษทั ฯ มีการบริ หารจัดการความเสี ยงให้อยู่ใน
ระดับทียอมรับได้เพียงพอ และเหมาะสมทีจะทําให้การดําเนินงาน และการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั เป็ นไป
ตามแผนงาน และเป้าหมายทีวางไว้
4. การสอบทานประสิ ทธิผลของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุม
ภายในของบริ ษทั ตามแนวทางของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผลการตรวจสอบ
ของหน่วยงานตรวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชี ซึ งไม่พบประเด็นหรื อข้อบกพร่ องทีอาจส่ งผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ
อย่างมีน ัยสําคัญ ตลอดจนฝ่ ายจัดการได้ดาํ เนินการปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
ผูส้ อบบัญชี และหัวหน้าตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื อง แสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคัญต่อการควบคุมภายใน
ของบริ ษทั ฯ ซึงสามารถสร้างความเชือมันอย่างสมผลได้ว่าบริ ษทั ฯ มีการควบคุมภายในเพียงพอ
5. การตรวจทานการกํากับดูแลกิจ การที ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้ส อบทานการปฏิบตั ิงานตามระบบงานที
กําหนดไว้ การดําเนิ น ธุ รกิ จของบริ ษ ัท ฯ มี คุ ณ ธรรม มี ก ารปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมายว่าด้ว ยหลัก ทรั พ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนิ น
ธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ โดยเฉพาะเรื องรายการทีเกียวโยงกัน รายการระหว่างกันของบริ ษทั ในกลุ่ม เพือให้มนใจว่
ั
า
บริ ษทั ฯ มีการดําเนินการตามเงือนไขทางธุรกิจปกติอย่างสมเหตุสมผล โดยในระหว่างปี บริ ษทั ได้ตระหนักถึงการ
สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยังยืน และเพือให้สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีสาํ หรับบริ ษทั จดทะเบียน
ปี 2560 (CG Code) ตามทีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ก าํ หนด บริ ษ ทั ฯ ได้น ํามาทบทวน
และถือปฏิบตั ิโดยการอนุมตั ิแต่งตังคณะกรรมการชุดย่อยเพิมเติมอีก 2 คณะ คือ คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง
และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน รวมถึงได้มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนํา
หลัก การกํากับดูแลกิ จการที ดีสําหรั บบริ ษ ัท จดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ไปปรับ ใช้ตามบริ บ ททางธุ รกิจ ของ
บริ ษ ัท ฯ และบัน ทึ กการพิจารณาไว้เป็ นส่ วนหนึ งของมติค ณะกรรมการบริ ษทั แล้ว โดยการพิ จารณาทบทวน
นโยบาย และแนวปฏิบตั ิต่างๆ นัน บริ ษทั ฯ ดําเนิ น การเป็ นประจําทุกปี ให้เหมาะสมกับ การดําเนิ น ธุร กิจ และ
พัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิในระดับสากล ซึ งเป็ นแนวทางสําคัญใน
การเพิมความเชือมันให้กบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายของบริ ษทั
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6. การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้กาํ กับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในให้มีความ
เป็ นอิ สระ โดยให้ร ายงานตรงต่ อคณะกรรมการตรวจสอบตามที ได้ร ะบุ ไว้ในกฎบัต รการตรวจสอบภายใน
ตลอดจนกํากับดูแลการตรวจสอบให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล กํากับดูแลและเสนอข้อแนะนําในการดําเนิ นการ
ของหน่ วยงานตรวจสอบภายในให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามแผนงานทีได้รับอนุ มตั ิ ซึ งจัดทําขึนจากฐานความ
เสี ยงของบริ ษทั ฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ และทิศทางขององค์กรเพือสร้ างมูลค่าเพิมให้แก่องค์กร เพือก่อให้เกิด
การกํากับ ดู แลกิ จการที ดี และมีการควบคุมภายในที เพีย งพอ ตลอดจนประเมิน ผลการปฏิบตั ิงานประจําปี ของ
หัวหน้าหน่ วยตรวจสอบภายใน พิจารณาสอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรการตรวจสอบ
ภายใน เพือให้มีการปฏิบตั ิงานทีถูกต้องตามวิชาชีพตรวจสอบภายใน และเพือให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
7. การพิจ ารณาเสนอแต่ งตังผู้สอบบั ญชีและค่ าสอบบัญชี รอบปี บัญ ชี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
คัดเลื อกผูส้ อบบัญ ชี โดยพิจารณาผูส้ อบบัญชี ทีมี ความเป็ นอิสระ และไม่มีความสัมพัน ธ์หรื อมีส่วนได้เสี ยกับ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีคุณสมบัติทกั ษะความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญในวิชาชีพ รวมถึง
มี ผลการปฏิ บ ตั ิ งานที ผ่ านมาเป็ นที ยอมรับ และน่ าพอใจ ตลอดจนค่าตอบแทนการสอบบัญ ชี คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพือนําเสนอทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2565 พิจารณาแต่งตัง
ผูส้ อบบัญ ชี จากบริ ษ ทั อาร์ เอสเอ็ม ออดิท เซอร์ วิส เซส (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของกลุ่ม บริ ษ ัท
สําหรั บ รอบปี บัญ ชี 2565 และค่ าสอบบัญ ชี สําหรับ รอบปี บัญ ชี 2565 นั น ได้พิ จ ารณาแล้ว ว่าอยู่ใ นระดับ ที
เหมาะสม สอดคล้องกับปริ มาณงานทีคาดว่าจะมีของกลุ่มบริ ษทั
โดยสรุ ป การปฏิ บ ัติ ห น้าที ของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ติ ด ตามการดําเนิ น งานของบริ ษ ัท ฯ โดยใช้ค วามรู ้
ความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ มีความเป็ นอิสระอย่างเพียงพอ ตามหน้าทีและความรับผิดชอบทีได้ระบุไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ เพือประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีความเห็นว่าบริ ษทั ฯ ได้จดั ทํางบการเงิ นแสดง
ข้อมูลอันเป็ นสาระสําคัญและเชือถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีทีรับรองทัวไป มีการเปิ ดเผยข้อมูล รายการระหว่างกัน
หรื อรายการทีอาจก่ อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ มีระบบการกํากับดูแลกิ จการที ดี มี ระบบการบริ หาร
ความเสี ยงให้อยู่ในระดับทียอมรับได้ มีระบบการควบคุมภายในทีเพียงพอกับการดําเนิ นธุรกิจ รวมทังมีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับทีเกียวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ อย่างครบถ้วน

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

นายสุ พจน์ ปานน้อย
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รับรองความถูกต้อง :

4

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี / รายงานประจําปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

แบบยืนยันความถูกต้ องครบถ้ วนของค่ าตอบแทนทีจ่ ายให้ แก่ผ้ สู อบบัญชี
รอบปี บัญชีสินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
รายการที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชือบริ ษทั ผูจ้ ่าย
บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ ป
บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด
บริ ษทั ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ ต จํากัด
บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด
บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 1 จํากัด
บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น แมนเนจเม้นท์ จํากัด
บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จํากัด
บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี จํากัด
บริ ษทั บลูโซลาร์ ฟาร์ม 3 จํากัด
บริ ษทั สกุลฏ์ซี อินโนเวชัน จํากัด
บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 4 จํากัด
NHK SPRING (CAMBODIA) CO.,LTD.

ชือผูส้ อบบัญชี
นายสุ รชัย ดําเนินวงศ์
นายสุ รชัย ดําเนินวงศ์
นายสุ รชัย ดําเนินวงศ์
นายสุ รชัย ดําเนินวงศ์
นายสุ รชัย ดําเนินวงศ์
นายสุ รชัย ดําเนินวงศ์
นายสุ รชัย ดําเนินวงศ์
นายสุ รชัย ดําเนินวงศ์
นายสุ รชัย ดําเนินวงศ์
นายสุ รชัย ดําเนินวงศ์
นายสุ รชัย ดําเนินวงศ์
นายสุ รชัย ดําเนิ นวงศ์

ค่าสอบบัญชี
2,300,000.160,000.65,000.930,000.135,000.250,000.810,000.65,000.470,000.800,000.65,000.400,000.-

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

6,450,000.-

ค่าบริการอืน (non-audit fee)
ราย
การ
ที

ชือบริ ษทั
ผูจ้ ่าย

ประเภทของ
งานบริ การอืน
(non-audit
service)

1

บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ ป

ค่าเดินทาง

2

บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด

ค่าเดินทาง

3

บริ ษทั ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ ต จํากัด

ค่าเดินทาง

4

บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด

ค่าเดินทาง

5

บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 1 จํากัด

ค่าเดินทาง

6

บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น แมนเนจเม้นท์
จํากัด

ค่าเดินทาง

รับรองความถูกต้อง :

ค่าตอบแทนของงานบริ การอืน
ผูใ้ ห้บริ การ
บ.อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย)
บ.อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย)
บ.อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย)
บ.อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย)
บ.อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย)
บ.อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย)

ส่ วนทีจ่ายไปใน ส่ วนทีจะต้อง
ระหว่างปี บัญชี จ่ายในอนาคต
72,614.-

81,000.-

3,000.-

2,000.-

2,500.-

2,000.-

6,500.-

6,000.-

3,000.-

2,500.-

3,000.-

2,000.-

5

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี / รายงานประจําปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ค่าบริการอืน (non-audit fee)
ราย
การ
ที

ชือบริ ษทั
ผูจ้ ่าย

ประเภทของ
งานบริ การอืน
(non-audit
service)

7

บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จํากัด

ค่าเดินทาง

8

บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี จํากัด

ค่าเดินทาง

9

บริ ษทั บลูโซลาร์ ฟาร์ม 3 จํากัด

ค่าเดินทาง

10

บริ ษทั สกุลฏ์ซี อินโนเวชัน จํากัด

ค่าเดินทาง

11

บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 4 จํากัด

ค่าเดินทาง

12

NHK SPRING (CAMBODIA)
CO.,LTD.

ค่าเดินทาง

ค่าตอบแทนของงานบริ การอืน
ผูใ้ ห้บริ การ
บ.อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย)
อาร์ เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย)
บ.อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย)
บ.อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย)
บ.อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย)
บ.อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย)

รวมค่าตอบแทนสํ าหรับงานบริการอืน (non-audit fee)

ส่ วนทีจ่ายไปใน ส่ วนทีจะต้อง
ระหว่างปี บัญชี จ่ายในอนาคต
13,500.-

8,000.-

1,500.-

1,500.-

5,000.-

8,000.-

5,000.-

8,000.-

1,500.-

1,500.-

-

-

117,114.-

122,500.-

ข้อมูลข้ างต้ น
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทังนี ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีขอ้ มูลการให้บริ การอืนทีบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายให้ขา้ พเจ้า สํานักงาน
สอบบัญชีทข้ี าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกับข้าพเจ้าและสํานักงานสอบบัญชีทีข้าพเจ้าสังกัด ทีข้าพเจ้าทราบและ
ไม่มีการเปิ ดเผยไว้ขา้ งต้นไม่ถูกต้อง
ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ..........................................................................................................เมือปรับปรุ งข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี)แล้ว
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทังหมดในแบบฟอร์มนี แสดงค่าตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริ การอืนทีบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายให้ขา้ พเจ้า
สํานักงานสอบบัญชีทีข้าพเจ้าสังกัดและบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกับข้าพเจ้าและสํานักงานสอบบัญชีดงั กล่าว ทีถูกต้องครบถ้วน

ลงชือ .......................................................
(นายสุ รชัย ดําเนินวงศ์)
บจ.อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)
ผูส้ อบบัญชีของ บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ ป และบริ ษทั ย่อย

รับรองความถูกต้อง :
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