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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
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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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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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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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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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-

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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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
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
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
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
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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
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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
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