บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
และบริษทั ย่อย
งบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

ความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่ องบการเงินรวม
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ของบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
(กลุ่มบริ ษทั ) และของเฉพาะบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 งบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จเฉพาะบริ ษทั
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะบริ ษทั และงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงิ น สดเฉพาะบริ ษ ัท สํ าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน เดี ย วกัน และหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น รวมและหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่ องที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินรวม
งบการเงิ นข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิ นรวมและฐานะการเงิ นเฉพาะบริ ษ ัทของบริ ษ ทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และผลการดําเนิ นงานรวมและผลการดําเนิ นงานเฉพาะบริ ษทั และกระแสเงินสดรวมและ
กระแสเงินสดเฉพาะบริ ษทั สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็นอย่ างมีเงื่อนไขต่ องบการเงินรวม
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ได้รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมตาม
วิธีส่วนได้เสี ย จํานวน 6.31 ล้านบาท มีส่วนแบ่งผลขาดทุนของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันเดียวกัน จํานวน 5.10 ล้านบาท และ จํานวน 0.13 ล้านบาท ตามลําดับ งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ้นโดยอาศัยข้อมูลทางการเงินที่จดั ทํา
ขึ้นโดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ร่ วม ซึ่ งยังไม่ได้มีการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี เนื่ องจากฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวไม่สามารถ
จัดเตรี ยมงบการเงินให้มีการตรวจสอบได้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาที่กาํ หนด อีกทั้งบริ ษทั ร่ วมไม่อยู่ในอํานาจการควบคุมของฝ่ าย
บริ หารของบริ ษทั
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่ วนของความรั บผิดชอบของ
ผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั
ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน
และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่
ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินของข้าพเจ้า

เรื่องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสํ าคัญ ในการตรวจสอบคื อ เรื่ อ งต่ าง ๆ ที่ มี นั ยสํ าคัญ ที่ สุ ดตามดุ ลยพิ นิ จเยี่ ยงผูป้ ระกอบวิ ชาชี พ ของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะบริ ษ ัท สํ าหรั บ งวดปั จจุ บ ัน ข้าพเจ้าได้นําเรื่ องเหล่ านี้ มาพิ จารณาในบริ บ ทของการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหาก
สําหรับเรื่ องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในส่ วนของความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงาน
ของข้าพเจ้า ซึ่ งได้รวมความรับผิดชอบที่ เกี่ยวกับเรื่ องเหล่านี้ ดว้ ย การปฏิ บตั ิงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ ออกแบบมาเพื่อ
ตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า ซึ่ งได้รวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเรื่ องเหล่านี้ดว้ ย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสําหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี้
การด้ อยค่ าของเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมและบริ ษัทย่ อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมแสดงราคาทุนในงบการเงินเฉพาะจํานวน 6.31 ล้านบาท (สุ ทธิ จากค่าเผื่อ
การด้อยค่าจํานวน 24.77 ล้านบาท) คิ ดเป็ นร้ อยละ 0.20 ของสิ นทรั พย์รวม และเงินลงทุ นในบริ ษทั ย่อยในงบการเงิ นเฉพาะ จํานวน
506.36 ล้านบาท (สุ ทธิ จากค่าเผื่อการด้อยค่า จํานวน 23.90 ล้านบาท) คิดเป็ นร้อยละ 16.30 ของสิ นทรัพย์รวม เนื่องจากบริ ษทั ดังกล่าวมี
ผลการดําเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์ดงั กล่าวจึงเป็ นข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของเงินลงทุน บริ ษทั จึงมีการทดสอบการด้อย
ค่าของเงินลงทุนดังกล่าวโดยผลทดสอบผูบ้ ริ หารเชื่อมัน่ ว่า ค่าเผือ่ การด้อยค่าเงินลงทุนบันทึกไว้อย่างเพียงพอแล้ว
เนื่ องจากการพิจารณาเกี่ยวกับการด้อยค่าของเงินลงทุนขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจและข้อสมมติฐานที่สําคัญที่ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั นํามาใช้ใน
การประมาณค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน ดังนั้นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ คือ การแสดงมูลค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและ
บริ ษทั ย่อยและค่าเผื่อการด้อยค่าว่าเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ นโยบายการบัญชี สําหรับเงินลงทุน การด้อยค่า
และรายละเอียดสําหรับเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อย ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 ข้อ 14 ข้อ 4.7 และ
ข้อ 4.22 ตามลําดับ
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบหลักฐานประกอบการพิจารณาของผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อย
ประเมินความเหมาะสมของวิธีการประเมินมูลค่าและข้อสมมติที่สาํ คัญที่ผบู้ ริ หารของบริ ษทั นํามาใช้ในประมาณค่าเผื่อการด้อยค่าของ
เงินลงทุนดังกล่าว

ค่ าเผื่อการลดลงของมูลค่ าสิ นค้ าคงเหลือ
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 บริ ษทั มีสินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใด
จะตํ่ากว่า ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2561 จํานวน 574.76 ล้านบาทในงบแสดงฐานะการเงิ น รวมและจํานวน 565.94 ล้านบาทใน
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริ ษทั ข้าพเจ้าให้ความสําคัญกับการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ เนื่องจากต้องอาศัย
ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารค่อนข้างมากในการพิจารณาจํานวนค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือที่เหมาะสมสําหรับสิ นค้าล้าสมัย และ
สิ นค้าที่คา้ งนาน
ข้าพเจ้าได้ประเมินเกี่ยวกับความเหมาะสมของสมมติฐานที่ผบู้ ริ หารใช้ในการคํานวณค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้า โดยเข้าร่ วมสังเกตการณ์
ตรวจนับสิ นค้าคงเหลือประจําปี เพื่อระบุสินค้าที่ เคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย ทดสอบรายงานสิ นค้าคงเหลือค้างนาน วิเคราะห์ปริ มาณ
สิ นค้าที่คงเหลือและการเคลื่อนไหวของสิ นค้าเพื่อระบุสินค้าที่คา้ งนานหรื อสิ นค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว วิเคราะห์เปรี ยบเทียบจํานวน
เงินสุ ทธิ ที่บริ ษทั ได้รับจากการขายสิ นค้าภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือ และพิจารณาความเหมาะสมของการ
ตั้งค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสิ นค้า
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเี่ น้ น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 บริ ษทั ได้เข้าลงทุนโดยซื้ อหุ ้น
จากผูถ้ ือหุ ้นเดิมในสัดส่ วนร้อยละ 50.01 ของบริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (หุ ้นสามัญ 10,000
หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท) ซึ่ งการเข้าลงทุนดังกล่าวทําให้กลุ่มบริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมจึงได้นาํ งบการเงินของบริ ษทั ย่อยนี้ มารวมไว้ใน
งบการเงินรวม ปั จจุบนั บริ ษทั อยูใ่ นระหว่างการดําเนิ นการให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้ สินที่รับมา
ณ วันที่ซ้ื อกิจการ โดยการวัดมูลค่านี้ ส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับการระบุและวัดมูลค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สิน กระบวนการวัดมูลค่านี้ จะ
ถูกดําเนิ นการให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ ซ้ื อกิ จการตามที่ กาํ หนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
(ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การรวมธุ รกิจ และในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวัดมูลค่ากลุ่มบริ ษทั จะทําการปรับปรุ งย้อนหลังประมาณการที่
เคยรับรู ้ไว้ ณ วันที่ซ้ื อ เมื่อได้รับข้อมูลทางบัญชีที่สมบูรณ์เพื่อรายงานในงบการเงิน ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อ
กรณี น้ ีแต่อย่างใด
เรื่องอืน่
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ของบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะของบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ที่แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบตรวจสอบโดย
ผูส้ อบบัญชีอื่นในสํานักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า ซึ่ งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ข้ อมูลอืน่
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่ งรวมอยูใ่ นรายงานประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั นั้น ซึ่ งคาดว่ารายงานประจําปี จะถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูล
อื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั หรื อกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า
หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเรื่ อง
ดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเพื่อให้ผมู้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลดําเนินการแก้ไขข้อมูลที่เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหี น้ าทีใ่ นการกํากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ผูบ้ ริ ห ารมี ห น้าที่ รั บ ผิ ด ชอบในการจัด ทําและนําเสนองบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะบริ ษ ัท เหล่ านี้ โดยถู ก ต้อ งตามที่ ค วร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํา
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิ นรวมและงบการเงิ น เฉพาะบริ ษ ทั ผูบ้ ริ ห ารรั บ ผิดชอบในการประเมิ น ความสามารถของกลุ่ม บริ ษ ัท ในการ
ดําเนิ น งานต่ อ เนื่ อ ง เปิ ดเผยเรื่ อ งที่ เกี่ ยวกับ การดําเนิ น งานต่ อ เนื่ อ ง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์ ก ารบัญ ชี สําหรั บ การ
ดําเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผบู้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามี วตั ถุประสงค์เพื่อ ให้ได้ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุส มผลว่างบการเงิ นรวมและงบการเงิ น เฉพาะบริ ษ ัท
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ น
การรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ
ที่ มี อ ยู่ได้เสมอไป ข้อ มู ลที่ ข ดั ต่อ ข้อ เท็จจริ งอาจเกิ ดจากการทุ จริ ต หรื อ ข้อ ผิด พลาดและถื อ ว่ามี ส าระสําคัญ เมื่ อ คาดการณ์ ได้อ ย่าง

สมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั จากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอด
การตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
•

ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้นและได้
หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็ นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการ
สมรู้ ร่วมคิ ด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูลการแสดงข้อมูลที่ ไม่ ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน

•

ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั

•

ประเมิ นความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิ ดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร

•

สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หาร และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่
ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อ
ความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้อง
กล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยที่ เกี่ยวข้องในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั หรื อถ้าการ
เปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึง
วันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการ
ดําเนินงานต่อเนื่อง

•

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

•

ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรื อกิจกรรมทางธุ รกิจภายใน
กลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อข้อกําหนดแนวทางการควบคุมดูแล
และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นมีนยั สําคัญ
ที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สําคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่ งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่ เกี่ยวข้องกับความเป็ นอิสระและ
ได้สื่อสารกับผูม้ ี หน้าที่ ในการกํากับดูแลเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ ท้ งั หมด ตลอดจนเรื่ องอื่ น ซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อว่ามี เหตุผลที่ บุคคลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สําคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวหรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้า
พิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

สุ รชัย ดําเนินวงศ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4721
บริ ษทั อาร์ เอสเอ็ม ออดิท เซอร์ วสิ เซส (ประเทศไทย) จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

63,881,930

86,194,388

21,107,107

58,086,809

เงินลงทุนชัว่ คราว

6

230,634

255,449,701

201,694

255,421,058

เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็ นหลักประกันระยะสั้น

7

5,848,199

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สุ ทธิ

8

420,699,848

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน สุ ทธิ

9

-

9

-

294,715,632

-

-

322,107,688

279,644,202

-

51,695,579

624,637,808

-

33,279,652

ส่ วนของเงินให้กยู้ มื ระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับแก่
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันที่มีกาํ หนดรับชําระภายในหนึ่งปี

-

สิ นค้าคงเหลือ สุ ทธิ

10

574,760,381

526,651,467

565,937,980

526,651,467

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

11

104,114,906

92,654,690

7,832,662

6,268,580

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

12

รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน

-

975,000

-

975,000

1,169,535,898

1,256,640,878

1,002,162,362

1,751,684,924

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็ นหลักประกันระยะยาว

7

7,773,171

12,421,727

7,773,171

7,312,105

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม สุ ทธิ

13

6,313,502

11,546,574

6,313,502

31,083,855

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย สุ ทธิ

14

506,361,158

470,073,782

เงินลงทุนระยะยาวอื่น สุ ทธิ

15

1,321,200

550,000

เงินให้กยู้ มื ระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน สุ ทธิ

9

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุ ทธิ

16

2,510,528,020

2,002,725,210

ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ดาํ เนินงาน

17

43,225,000

43,225,000

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สุ ทธิ

18

13,536,062

9,331,351

สิ ทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า สุ ทธิ

19

64,036,097

67,112,870

9 และ 20

7,272,402

14,386,053

1,346,043

2,208,483

2,788,595,454

2,295,888,785

2,104,873,308

1,340,105,685

3,958,131,352

3,552,529,663

3,107,035,670

3,091,790,609

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

135,911,200
-

135,140,000
-

641,515,431
926,748,045
13,494,758
-

819,571,765
9,305,695
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หน้ า 7

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

21

391,019,120

353,411,299

339,019,120

353,411,299

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

22

417,784,082

497,737,566

321,245,964

453,184,570

ส่ วนของหุ น้ กูท้ ี่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

23

-

700,000,000

-

700,000,000

ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี

24

33,301,518

16,036,056

26,313,329

16,036,056

25

119,152,745

36,296,000

32,344,745

-

ภายในหนึ่งปี

27

153,202

153,202

-

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

26

33,025,291

35,251,646

28,277,833

27,074,386

994,435,958

1,638,732,567

747,354,193

1,549,706,311

ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ส่ วนของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ

รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน

-

หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
หุ น้ กู้ สุ ทธิ

23

631,400,000

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน สุ ทธิ

24

92,367,962

52,831,431

74,356,150

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุ ทธิ

25

663,448,398

413,755,503

57,121,813

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานระยะยาว สุ ทธิ

27

29,330,866

28,100,608

26,104,817

25,318,010

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

16

56,135,661

46,984,396

53,503,295

46,984,396

4,741,000

4,741,000

741,000

1,641,000

1,477,423,887

546,412,938

843,227,075

126,774,837

2,471,859,845

2,185,145,505

1,590,581,268

1,676,481,148

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

-

631,400,000

52,831,431
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หน้ า 8

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

749,735,866

819,047,963

749,735,866

819,047,963

619,047,963

619,047,963

619,047,963

619,047,963

334,777,490

334,777,490

334,777,490

334,777,490

27,245,957

21,235,906

27,245,957

21,235,906

177,001,922

129,211,589

321,369,809

252,310,519

224,364,355

187,886,469

214,013,183

187,937,583

1,382,437,687

1,292,159,417

1,516,454,402

1,415,309,461

103,833,820

75,224,741

รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น

1,486,271,507

1,367,384,158

1,516,454,402

1,415,309,461

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

3,958,131,352

3,552,529,663

3,107,035,670

3,091,790,609

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุ น้

29

ทุนจดทะเบียน
หุ น้ สามัญ 749,735,866 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท
(พ.ศ. 2560 : หุ น้ สามัญ 819,047,963 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท)
ทุนที่ออกจําหน่ายและชําระแล้ว
หุ น้ สามัญ 619,047,963 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย

31

ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
รวมส่ วนของบริษัทใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

15

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หน้ า 9

บริ ษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สํ าหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
(หน่ วย : บาท)
หมายเหตุ
รายได้จากการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
กําไรขั้นต้ น
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
กําไร (ขาดทุน) จากการขายสิ นทรัพย์
กําไรจากการขายสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
รายได้อื่น
โอนกลับ(ขาดทุน)จากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
โอนกลับ(ขาดทุน)จากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาว
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ขาดทุนจากการชําระบัญชีของบริ ษทั ย่อย
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิสําหรั บปี

9
9

12
9 และ 28
14
13
9
9
9
14
13
9
33

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
1,947,137,971
(1,586,359,562)
360,778,409
5,586,345
593 ,088
32,025,000
37,599,623
(65,009,467)
(151,761,143)
(19,726,793)
(5,105,894)
(99,092,948)
95,886,220
(33,310,511)
62,575,709

พ.ศ. 2560

1,910,085,720
(1,591,272,986)
318,812,734
24,777,981
(238,651)
49,572,320
(4,000,000)
(89,502,270)
(130,883,032)
(18,224,533)
(7,825,625)
(53,567,965)
88,920,959
(34,897,505)
54,023,454

งบการเงินเฉพาะบริ ษัท
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
1,678,818,430
(1,404,810,760)
274,007,670
5,586,345
593 ,088
32,025,000
86,474,033
(24,770,353)
(56,628,019)
(103,872,418)
(17,526,793)
(3,097,066)
(65,342,252)
127,449,235
(32,018,578)
95,430,657

1,809,435,125
(1,521,639,704)
287,795,421
24,445,013
(497,579)
81,077,116
17,855,265
(80,148,101)
(93,390,003)
(18,224,533)
(52,774,684)
166,137,915
(30,839,471)
135,298,444

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หน้ า 10

บริ ษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สํ าหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
(หน่ วย : บาท)
หมายเหตุ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน

การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสํ าหรั บปี
กําไรต่ อหุ้น
ขั้นพื้นฐาน

พ.ศ. 2560

งบการเงินเฉพาะบริ ษัท
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560

(127,178)
(127,178)

(1,565,686)
(1,565,686)

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

(5,046,036)
(5,046,036)
47,411,732

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

(5,046,036)
(5,046,036)
130,252,408

14

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

52,832,633
1,190,821
54,023,454

95,430,657
95,430,657

135,298,444
135,298,444

14

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

46,220,911
1,190,821
47,411,732

121,506,257
121,506,257

130,252,408
130,252,408

0 .12

0 .09

0 .15

0 .22

13

16

กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสํ าหรั บปี
การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรสุ ทธิสําหรั บปี

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561

-

-

34

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หน้ า 11

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
กําไรสะสม

ทุนเรือนหุ้น
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560

ส่ วนเกินทุนจาก

ผลต่ างจากการ

ผู้ถือหุ้นของ

ส่ วนได้ เสี ย
ที่ไม่ มีอาํ นาจควบคุม

ส่ วนเกิน

เงินรับล่วงหน้ า

จัดสรรแล้ว -

ชําระแล้ว

มูลค่ าหุ้นสามัญ

ค่ าหุ้น

สํ ารองตามกฎหมาย

ยังไม่ ได้ จัดสรร

การตีราคาที่ดิน

แปลงค่ างบการเงิน

บริษัทใหญ่

561,847,963

163,177,490

88,800,000

14,470,984

108,549,084

187,937,583

1,514,572

1,126,297,676

57,200,000

171,600,000

29

เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้ สุ ทธิ

29

-

-

สํารองตามกฎหมาย

31

-

-

-

เงินปันผลจ่าย

32

-

-

-

-

-

-

619,047,963

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รวมส่ วนของ

ที่ออกและ

เพิ่มทุน

กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

องค์ ประกอบอืน่ ของส่ วนของผู้ถือหุ้น

334,777,490

(88,800,000)

-

74,033,920

รวม
1,200,331,596

-

-

-

-

228,800,000

-

228,800,000

-

-

-

-

(88,800,000)

-

(88,800,000)

(6,764,922)

-

-

-

(20,359,170)

-

-

-

47,786,597

-

6 ,764,922

21,235,906

129,211,589

187,937,583

(20,359,170)

-

(20,359,170)

(1,565,686)

46,220,911

1,190,821

47,411,732

(51,114)

1,292,159,417

75,224,741

1,367,384,158

การชําระบัญชีบริ ษทั ย่อย

-

-

-

-

-

-

-

-

(9,839,873)

(9,839,873)

ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมเพิ่มขึ้น

-

-

-

-

-

-

-

-

50,034,943

50,034,943

(6,010,051)

-

-

-

-

-

สํารองตามกฎหมาย

31

-

-

-

เงินปันผลจ่าย

32

-

-

-

-

(20,361,316)

-

-

-

-

74,161,700

36,605,064

(127,178)

110,639,586

(11,585,991)

99,053,595

177,001,922

224,542,647

(178,292)

1,382,437,687

103,833,820

1,486,271,507

กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

619,047,963

334,777,490

-

6 ,010,051

27,245,957

(20,361,316)

-

(20,361,316)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หน้ า 12

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
เพิ่มทุน
เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้ สุ ทธิ
สํารองตามกฎหมาย
เงินปั นผลจ่าย
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

29
29
31
32

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
สํารองตามกฎหมาย
เงินปั นผลจ่าย
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

31
32

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ทุนเรือนหุ้น
ทีอ่ อกและ
ชําระแล้ ว

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้นสามัญ

เงินรับล่ วงหน้ า
ค่ าหุ้น

จัดสรรแล้ ว สํ ารองตามกฎหมาย

ยังไม่ ได้ จัดสรร

องค์ ประกอบอืน่
ของส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ส่ วนเกินทุนจาก
การตีราคาทีด่ ิน

561,847,963
57,200,000
619,047,963
619,047,963

163,177,490
171,600,000
334,777,490
334,777,490

88,800,000
(88,800,000)
-

14,470,984
6,764,922
21,235,906
6,010,051
27,245,957

149,182,203
(6,764,922)
(20,359,170)
130,252,408
252,310,519
(6,010,051)
(20,361,316)
95,430,657
321,369,809

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

กําไรสะสม

รวม
1,165,416,223
228,800,000
(88,800,000)
(20,359,170)
130,252,408
1,415,309,461
(20,361,316)
121,506,257
1,516,454,402

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
หน้ า 13

บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ปรับกระทบกําไร (ขาดทุน) สุ ทธิเป็ นเงินสดรับ (จ่ าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
ก่ อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ นดําเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
ตัดจําหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ จ่าย
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
ประมาณการสํารองการรับคืนสิ นค้า
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสิ นค้า
กําไรจากการขายสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เผื่อขาย
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อค้า
กําไรจากการขายและเช่ากลับคืนรอตัดบัญชี
กําไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
ขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนระยะยาว
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการชําระบัญชีของบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
กําไรจากการประนอมหนี้
สิ ทธิ์ ในการขายไฟฟ้ าตัดจําหน่าย
สํารองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่ได้เกิดขึ้นจริ ง
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
กําไรจากการดําเนินงานก่ อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ นดําเนินงาน

95,886,220

88,920,959

127,449,235

166,137,915

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

44,341,835
439,465
1,510,565
10,231,294
(2,491)
(11,211,681)
4,000,000
7,825,625
238,650
(9,863,262)
4,685,190
(4,538,774)
(2,622,500)
(651,512)
53,567,965
186,871,328

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

33,230,216
439,465
1,510,565
27,655
10,231,294
(2,154)
(11,211,681)
(17,855,265)
248,724
1,902,592
(4,538,773)
(50,000)
(45,857,926)
52,774,684
186,987,311

สิ นทรัพย์ ดําเนินงาน (เพิ่มขึน้ ) ลดลง
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้ อื่นบริ ษทั ย่อย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

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

(24,306,165)
(29,246,126)
25,113,782
(7,326,032)

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

(25,668,774)
(61,614,405)
806,498
3,373,000
-

หนีส้ ิ นดําเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ(จ่ าย)จากการดําเนินงาน
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

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

114,192,796
(19,430,887)
4,000,000
249,868,696
(1,190,340)
(53,396,533)
(19,192,774)
176,089,049

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

101,989,984
948,532
206,822,146
(1,190,340)
(52,603,251)
(15,001,904)
138,026,651

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
หน้ า 14

บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
รับเงินปันผล
เงินสดคืนส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินลงทุนชัว่ คราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รับคืนเงินให้กยู้ ืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริ ษทั อื่น
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการชําระบัญชีบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมเพิ่มขึ้น
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายเงินปันผล
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ออกหุน้ กู้
จ่ายชําระคืนหุน้ กู้
รับเงินกูย้ ืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
จ่ายชําระหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
กูย้ ืมเงินกูร้ ะยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายชําระเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายเงินค่าธรรมเนี ยมในการกูย้ ืมเงิน
ออกหุน้ สามัญเพิ่ม
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

302,484
1,707,800
(9,839,873)
255,221,176
(1,199,643)

พ.ศ. 2560

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560

33,000,000
45,382,690
(501,618,676)
(4,372,581)
50,034,943
(131,381,680)

651,512
2,622,500
(134,019,590)
24,869,769
81,366,430
(33,500,000)
1,001,179
(747,966,099)
(2,849,050)
(807,823,349)

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

45,339,291
50,000
(134,012,658)
(21,609)
155,904,461
(333,218,440)
81,366,430
70,000,000
2,533,130
(85,416,933)
(2,849,050)
(200,325,378)

(20,361,316)
39,314,719
631,400,000
(700,000,000)
(23,647,179)
396,175,600
(63,439,442)
(1,000,000)
258,442,382

(20,359,171)
123,103,561
14,468,794
(10,126,756)
455,974,400
(17,267,332)
(5,922,897)
140,000,000
679,870,599

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

(20,359,170)
(10,126,756)
140,000,000
109,514,074

(22,178,583)
86,194,388
(133,875)
63,881,930

48,136,299
38,058,089
86,194,388

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

47,215,347
10,871,462
58,086,809

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
หน้ า 15

บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย
1) รายการสิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการทําสัญญาเช่าการเงิน

81,791,759

2) รายการสิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ ค่าซื้อทรัพย์สิน

12,594,891

-

12,412,991

-

3) รายการทรัพย์สิน-ที่ดินเพิ่มขึ้นจากการประเมินมูลค่าใหม่

45,756,330

-

32,594,500

-

771,200

-

771,200

-

4) รายการเงินลงทุนระยะยาวอื่นที่เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ อื่น

52,372,359

56,607,829

52,372,359

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
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1.

ข้ อมูลทัว่ ไป

1.1

ข้ อมูลบริษัท
บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด ซึ่ งจดทะเบี ยนจัดตั้งมี ภูมิลาํ เนา
ในประเทศไทย และได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีที่อยูต่ ามที่จดทะเบียนไว้ ดังนี้
ตั้ง อยู่เ ลขที่ 176/1, 1480 หมู่ ที่ 1 เขตอุต สาหกรรมฟอกหนัง (ก.ม.30) ถนนสุ ข ุม วิท ตํา บลท้า ยบ้า น อํา เภอเมือ ง
จังหวัดสมุทรปราการ 10280
บริ ษทั เป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยเพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึ งรวมเรี ยก
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยว่า “กลุ่มบริ ษทั ”
กลุ่มบริ ษทั ได้ประกอบธุรกิจหลัก 3 กลุ่มธุรกิจ คือ
- กลุ่มผลิตภัณฑ์หนัง : ฟอกหนัง เบาะรถยนต์ ของเล่นสุ นขั และเฟอร์นิเจอร์
- กลุม่ พลังงาน
: ส่ งออกชิ้นไม้สับ ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน (กลุ่มบริ ษทั ไม่มีรายได้
จากการส่ งออกชิ้นไม้สับ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561)
- กลุ่มออกแบบและจัดจําหน่ายยานพาหนะ : ออกแบบและจัดจําหน่ายเรื อและรถโดยสารขนาดเล็กที่ผลิตด้วยอลูมิเนียม
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั นี้ ได้รับการอนุ มตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษทั เพื่อให้เผยแพร่ เมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ได้จดั ทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ. 2543 ซึ่ งหมายถึ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ ก าํ หนดในพระราชบัญ ญัติ วิช าชี พ บัญ ชี พ.ศ. 2547 และ
ข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน
ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ได้จดั ทําขึ้ นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุ นเดิ มเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นใน
นโยบายการบัญชี
การจัดทํางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย กําหนดให้ฝ่ายบริ หารประมาณการ
และกําหนดสมมติ ฐ านที่ เกี่ ยวข้อ งอัน จะมี ผลต่อ ตัวเลขของสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น รวมทั้งการเปิ ดเผยข้อ มูลเกี่ ยวกับ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน และข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงิน
ดังกล่าว ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากตัวเลขประมาณการ ถึงแม้วา่ ฝ่ ายบริ หารได้จดั ทําตัวเลขประมาณการขึ้นจาก
ความเข้าใจในเหตุการณ์และสิ่ งที่ได้กระทําไปในปัจจุบนั อย่างดีที่สุดแล้ว
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็ นภาษาไทย ในกรณี
ที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรื อมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
งบการเงินรวมนี้ ได้จดั ทําขึ้นโดยรวมงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ของบริ ษทั
ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และงบการเงินของบริ ษทั ย่อย ดังต่อไปนี้
ชื่อบริษัท
บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด
บริ ษทั ชัยวัฒนา ทริ ม จํากัด*
บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด**
บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด

ลักษณะธุรกิจ
ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
ผลิตเบาะรถยนต์
ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
ออกแบบและจําหน่าย
ยานพาหนะ

อัตราร้ อยละการถือหุ้น
จัดตั้งขึน้ ใน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 ประเทศ
100
100
50.01

100
52.50
100
-

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

*บริ ษทั ย่อยได้ชาํ ระบัญชีแล้วเสร็ จเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2561
**โครงสร้างของบริ ษทั ย่อยที่ถือหุ น้ ผ่านบริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด ได้อธิ บายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 14
***บริ ษทั ได้เข้าซื้ อบริ ษทั ย่อยเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2561
2.1

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

2.2

ยอดคงค้างและรายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว

2.3

ยอดเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในบัญชีของบริ ษทั ได้ตดั กับส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อยแล้ว

2.4

ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่เข้าซื้ อหุ ้นหรื อไม่รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมตั้งแต่
วันที่ขายหุน้

2.5

งบการเงิ นรวมจัดทําขึ้ นโดยใช้นโยบายการบัญชี เดี ยวกันสําหรั บรายการบัญ ชี ที่เหมื อนกันหรื อเหตุการณ์ ทางบัญชี ที่
คล้ายคลึงกัน
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
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3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานรายงานทางการเงินที่ยงั ไม่ ได้ ใช้

3.1

การปฏิบัตติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ในระหว่ างปี
ในระหว่างปี พ.ศ. 2561 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560) และ
ฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้
มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคํา
และคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย

3.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ ะมีผลบังคับในอนาคต
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ อ อกและปรั บ ปรุ งใหม่ ที่ เกี่ ยวกับ การดําเนิ น งานของกลุ่ ม บริ ษ ัท ซึ่ งคาดว่าจะมี
ผลกระทบที่มีสาระสําคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เมื่อนํามาถือปฏิบตั ิเป็ นครั้งแรก มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ น ดังกล่าวกําหนดให้ถือ ปฏิ บ ัติกบั งบการเงิ น สําหรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี ที่ เริ่ ม ในหรื อหลังวันที่ 1
มกราคม ในปี ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7*
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9*
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32*
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19*

เรื่อง
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
เครื่ องมือทางการเงิน
รายได้จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มีผลบังคับใช้
2563
2563
2562
2563
2563

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ให้หลักการโดยรวมในการรับรู ้รายได้ ทั้งจํานวนเงินและช่วงเวลาที่
รับรู้ โดยรายได้จะรับรู้เมื่อ (หรื อ ณ ขณะที่) กิจการส่ งมอบการควบคุมสิ นค้าหรื อบริ การให้แก่ลูกค้าด้วยมูลค่าของ
รายได้ที่กิจการคาดว่าจะได้รับ
กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จากการถือปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เป็ นครั้งแรก ซึ่ งไม่มีผลกระทบที่มีสาระสําคัญต่องบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดที่ถือปฏิบตั ิ
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(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้ ให้ขอ้ กําหนดเกี่ยวกับนิ ยามสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงิน
ตลอดจนการรับรู้ การวัดมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชีของอนุ พนั ธ์และการบัญชีป้องกัน
ความเสี่ ยง ขณะนี้ ผบู ้ ริ หารกําลังพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุ่มเครื่ องมือทางการเงินเป็ นครั้งแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
4.

สรุปนโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญซึ่ งใช้ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้

4.1

การรับรู้ รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
รายได้จากการขายรับรู้เมื่อส่ งมอบสิ นค้าและลูกค้ายอมรับสิ นค้านั้น
รายได้จากการขายไฟฟ้ าจะรับรู้ตามจํานวนหน่วยวัดที่ส่งด้วยอัตราที่กาํ หนดไว้
รายได้จากการให้บริ การรับรู้ในงวดเดียวกับที่การให้บริ การเสร็ จสิ้ นลงและตามเกณฑ์คงค้าง
รายได้ค่าเช่าบันทึกเป็ นรายได้ตามวิธีเส้นตรงตามงวดระยะเวลาที่ระบุในสัญญาเช่า
รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

4.2

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

4.3

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

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

4.5

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

4.6

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

4.7

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

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
ที่ดินแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมตามราคาประเมินโดยผูป้ ระเมิ นราคาอิสระภายนอกได้ประมาณการไว้และทบทวนการ
ประเมินทุก ๆ 3 ปี การตีราคาที่ดินใหม่ทาํ ให้มูลค่าตามบัญชีที่เพิ่มขึ้นจะรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นและจะแสดงอยู่
ในส่ วนเกิ นทุ นจากการตี ราคาสิ นทรั พย์ในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และหากมูลค่าของส่ วนที่ เคยมี การตี ราคาเพิ่มนั้นลดลง
กิจการต้องนําส่ วนที่ ลดลงจากการตีราคาใหม่ไปรั บรู้ ในกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่น และลดส่ วนเกิ นทุนจากการตีราคา
สิ นทรัพย์ขา้ งต้นที่อยูใ่ นส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ลดลงตามไปด้วย ส่ วนที่ลดลงที่เหลือจะบันทึกไปยังกําไรหรื อขาดทุน
ราคาทุนประกอบด้วย ราคาซื้ อและต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรัพย์น้ นั ให้อยูใ่ นสถานที่และสภาพ
ที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ ายบริ หาร
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ราคาทุนรวมต้นทุ นที่ ประมาณในเบื้ องต้นสําหรับการซื้ อ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ ต้ งั ของสิ นทรัพย์ ซึ่ งเป็ น
ภาระผูกพันของกิจการที่เกิดขึ้น เมื่อกิจการได้สินทรัพย์น้ นั มาหรื อเป็ นผลจากการใช้สินทรัพย์น้ นั ในช่วงเวลาหนึ่ งเพื่อ
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่มิใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการผลิตสิ นค้าคงเหลือในระหว่างรอบระยะเวลานั้น
อาคารและอุปกรณ์แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาคํานวณโดยวิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาตามบัญชีของทรัพย์สินแต่ละชนิ ดตามอายุการใช้งานโดยประมาณของ
สิ นทรัพย์น้ นั ๆ ดังต่อไปนี้ ยกเว้นที่ดินซึ่ งอายุการใช้งานไม่จาํ กัด
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารโรงงาน
เครื่ องจักร
อุปกรณ์และเครื่ องมือเครื่ องใช้
เครื่ องตกแต่งและติดตั้งสํานักงาน
ยานพาหนะ

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

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

กําไรขาดทุนจากการจําหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จะคํานวณจากมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และบันทึกเป็ นกําไร
ขาดทุนจากการดําเนินงาน
รายจ่ายเกี่ ยวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรื อการปรับปรุ งสิ นทรัพย์ให้ดีข้ ึ น ซึ่ งทําให้ราคาเปลี่ยนแทนในปั จจุ บนั ของ
สิ นทรั พย์เพิ่มขึ้นอย่างเป็ นสาระสําคัญจะรวมเป็ นราคาทุ นของสิ นทรัพย์ ส่ วนค่าซ่ อมแซมและค่าบํารุ งรักษารับรู้ เป็ น
ค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
4.9

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

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

ประมาณการทางบัญชีทสี่ ํ าคัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจ
การใช้ ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินตามหลักการบัญ ชี ที่รับรองทัว่ ไป ในบางกรณี ฝ่ายบริ หารอาจต้องใช้การประมาณการ
รายการบัญชีบางรายการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย
เหตุน้ ี ผลที่เกิดขึ้นจริ งในภายหลังจึงอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณไว้
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินและทบทวนอย่างต่อเนื่ องในเรื่ องของการประมาณการข้อสมมติฐาน และ
การใช้ดุลยพินิจโดยการประเมินอยูบ่ นพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปั จจัยอื่น ๆ ซึ่ งรวมถึงการคาดการณ์
เหตุการณ์ในอนาคตที่ผบู้ ริ หารเชื่อว่ากระทําอย่างมีเหตุผลภายใต้สถานการณ์ในขณะนั้น
ค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญ
กลุ่มบริ ษทั ได้กาํ หนดค่าเผื่อหนี้ ส งสัยจะสู ญ เพื่อให้สะท้อนถึ งการด้อยค่าลงของลูกหนี้ การค้าซึ่ งเกี่ ยวพันกับ
ประมาณการผลขาดทุนอันเป็ นผลมาจากการที่ลูกค้าไม่มีความสามารถในการชําระหนี้ ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญนั้น
เป็ นผลมาจากการที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ประเมินกระแสเงินสดไหลเข้าในอนาคต ซึ่ งการประเมินนั้นอยูบ่ น
พื้นฐานเกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีตของการติดตามทวงถาม ความมีชื่อเสี ยง และการผิดชําระหนี้ และการพิจารณา
แนวโน้มของตลาด
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ค่ าเผือ่ สิ นค้ าล้ าสมัย เสื่ อมคุณภาพ และราคาขายตํา่ กว่ าทุน
กลุ่ม บริ ษ ทั ได้ป ระมาณการค่าเผื่อ สิ น ค้าล้าสมัยและเสื่ อ มคุ ณ ภาพเพื่ อ ให้ส ะท้อนถึ งการด้อยค่าลงของสิ น ค้า
คงเหลื อ โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจากการหมุ นเวียนและการเสื่ อมสภาพของสิ นค้าคงเหลื อแต่ละ
ประเภท นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ยังได้ประมาณการค่าเผื่อสําหรับสิ นค้าที่ มีราคาขายตํ่ากว่าทุนเพื่อให้สะท้อนถึง
ประมาณการผลขาดทุนอันเป็ นผลมาจากสิ นค้าที่มีราคาขายตํ่ากว่าทุน โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจาก
ราคาขายที่ได้มีการตกลงกับลูกค้าและแนวโน้มของราคาขายในตลาด
การด้ อยค่ าของเงินลงทุน
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั จะมีการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม เมื่อพบว่ามูลค่า
ยุติธรรมดังกล่าวลดลงอย่างมีสาระสําคัญ และเป็ นระยะเวลานานโดยประเมินจากผลการดําเนิ นงานและแผนงาน
ในอนาคตของบริ ษทั นั้น ซึ่ งการพิจารณาดังกล่าวต้องใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
ฝ่ ายบริ หารเป็ นผูป้ ระมาณการอายุการใช้งาน และมูลค่าซาก สําหรับอาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริ ษทั โดยฝ่ าย
บริ ห ารจะทบทวนค่ าเสื่ อมราคาเมื่ ออายุการใช้งานมี ความแตกต่ างไปจากประมาณการเดิ ม หรื อ ตัด จําหน่ าย
สิ นทรัพย์ที่เสื่ อมสภาพหรื อไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรื อเลิกใช้
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติ ฐานที่ หลากหลาย รวมถึงข้อสมมติ เกี่ ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้ นเงินเดื อนในอนาคต
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน อัตรามรณะ และอัตราเงินเฟ้ อ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและขาดทุนทางภาษี
ที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กลุ่มบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์
จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริ ษทั ควรรับรู้จาํ นวน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเป็ นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคต
ในแต่ละช่วงเวลา
สั ญญาเช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารได้ใช้
ดุ ล ยพิ นิ จในการประเมิ น เงื่ อนไขและรายละเอี ยดของสั ญ ญาเพื่ อ พิ จารณาว่ากลุ่ม บริ ษ ัท ได้โอนหรื อ รั บ โอน
ความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
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2)

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

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






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

เครื่ องมื อทางการเงิ นอื่นที่ ไม่ได้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะทางการเงินเป็ นรายการที่ มีระยะเวลาครบ
กําหนดสั้ น และมี การเปลี่ ยนแปลงตามราคาตลาดปั จจุ บ ัน อย่างสมํ่าเสมอ ดังนั้น มูลค่าตามบัญ ชี เป็ นมู ลค่ายุติธรรม
ผูบ้ ริ หารของกิจการเชื่ อว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิ นจะไม่แตกต่างอย่างเป็ นสาระสําคัญกับ
มูลค่าตามบัญชี
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5.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
รวม

357,868
63,524,062
63,881,930

306,705
85,887,683
86,194,388

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

255,835
57,830,974
58,086,809

ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เงิ น ฝากธนาคารประเภทจ่ ายคื น เมื่ อ ทวงถามมี อ ตั ราดอกเบี้ ยอยู่ที่ ร้อยละ 0.375 ต่ อ ปี
(พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 0.375 ต่อปี )
6.

เงินลงทุนชั่วคราว
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
มูลค่ ายุตธิ รรม
ราคาทุน
เงินลงทุนชั่วคราว :
กองทุนรวมตราสารหนี้

228,525

230,634

พ.ศ. 2560
ราคาทุน
มูลค่ ายุตธิ รรม
255,447,210

255,449,701

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2561
มูลค่ ายุตธิ รรม
ราคาทุน
เงินลงทุนชั่วคราว :
กองทุนรวมตราสารหนี้

199,882

201,694

พ.ศ. 2560
ราคาทุน
มูลค่ ายุตธิ รรม
255,418,904

255,421,058

มู ลค่ ายุติ ธรรมของเงิ นลงทุ นในกองทุ นรวม อ้างอิ งจากมู ลค่ าสิ นทรั พย์สุ ทธิ (NAV) ณ วันที่ สิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ซึ่ งคํานวณและเผยแพร่ โดยผูจ้ ัดการกองทุ นผูอ้ อกตราสารนั้น มู ลค่ ายุติ ธรรมนี้ ถูกจัดอยู่ในระดับที่ 1 ของลําดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรม
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รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนชัว่ คราวมีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้ อระหว่างปี
ขายระหว่างปี
ปรับปรุ งมูลค่าเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
7.

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

121,404,019
828,000,000
(693,985,115)
2,154
255,421,058

เงินฝากสถาบันการเงินทีใ่ ช้ เป็ นหลักคํา้ ประกัน
เงินฝากสถาบันการเงิน
ทีใ่ ช้ เป็ นหลักประกัน
ระยะสั้น
ระยะยาว

8.

121,425,393
255,421,058
858,000,000
771,499,427
(723,978,183) (1,026,720,603)
2,491
1,812
255,449,701
201,694

ใช้ เป็ นหลักประกัน

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

คํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อระยะยาว
แก่สถาบันการเงิน (หมายเหตุ 25) 5,848,199
คํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อระยะสั้น
แก่สถาบันการเงิน (หมายเหตุ 21)
และวงเงินหนังสื อคํ้าประกัน
7,773,171
ของธนาคาร (หมายเหตุ 39)
รวม
13,621,370

-

12,421,727
12,421,727

-

7,773,171
7,773,171

-

7,312,105
7,312,105

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่ สุ ทธิ
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ลูกหนีก้ ารค้ าบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 9)
แยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระดังนี้
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระไม่เกิน 3 เดือน
เกินกําหนดชําระมากกว่า 6 เดือนถึง 12 เดือน
เกินกําหนดชําระมากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
รวม

15,132,152
15,132,152

15,697,000
15,697,000

15,132,152
15,132,152

15,697,000
15,697,000
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ลูกหนีก้ ารค้ าบุคคลหรือบริษัทอืน่
แยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระดังนี้
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระไม่เกิน 3 เดือน
เกินกําหนดชําระมากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน
เกินกําหนดชําระมากกว่า 6 เดือนถึง 12 เดือน
เกินกําหนดชําระมากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
รวมลูกหนี้การค้า สุ ทธิ
ลูกหนีอ้ นื่
ลูกหนี้อื่น-บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน(หมายเหตุ9)
ลูกหนี้อื่น-บริ ษทั อื่น
เงินทดรองจ่าย-บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน(หมายเหตุ9)
เงินทดรองจ่าย
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า-บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
สุ ทธิ (หมายเหตุ 9)
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า-บริ ษทั อื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รายได้คา้ งรับ
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่ สุ ทธิ

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

224,143,251
30,394,816
1,472,006
168,918
3,516,204
259,695,195
(3,507,970)
256,187,225
271,884,225

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

221,921,918
29,412,697
1,472,006
168,919
3,516,204
256,491,744
(3,507,970)
252,983,774
268,680,774

5,470,081
7,959,731
1,052,985
3,333,584
56,968,971

494,581
10,240,100
1,052,985
178,255
5,680,549

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

494,581
7,238,089
51,996
-

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

3,091,728
2,093,209
22,831,407
294,715,632

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

3,038,762
140,000
10,963,428
279,644,202

ตามงบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะบริ ษ ทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มี ลูกหนี้ การค้านําไปขายลดกับธนาคาร
พาณิ ชย์ จํานวน 126.34 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ส่ วนหนึ่ งลูกหนี้ การค้านําไปขายลดกับธนาคารพาณิ ชย์
จํานวนเงิน 141.07 ล้านบาท) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
9.

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

ประเทศทีจ่ ดั ตั้ง

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

ลักษณะความสั มพันธ์
โดยการถือหุน้ ทางตรง
โดยการถือหุน้ ทางตรง
โดยการถือหุน้ ทางตรง
โดยการถือหุน้ ทางตรง
โดยการถือหุน้ ทางอ้อม
โดยการถือหุน้ ทางอ้อม
โดยการถือหุน้ ทางอ้อม
โดยการถือหุน้ ทางอ้อม
โดยการถือหุน้ ทางอ้อม
โดยการถือหุน้ ทางอ้อม
โดยการถือหุน้ ทางอ้อม
โดยการถือหุน้ ทางอ้อม
ผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อย
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกันของบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกันของบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกันของบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกันของบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
โดยการถือหุน้ ทางตรง
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกันของบริ ษทั ย่อย
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกันของบริ ษทั ย่อย
กรรมการร่ วมกันของบริ ษทั ย่อย
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดงั ต่อไปนี้
รายการ

นโยบายการกําหนดราคา

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

ราคาตลาด
ราคาตามสัญญา
อัตราร้อยละ 6 ถึงร้อยละ 8.5 ต่อปี
ราคาตลาด
ราคาตามสัญญา
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามสัญญา
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาตลาด
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน

บริ ษทั มีรายการธุรกิจกับบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
บริษัท พลาทรัพย์ จํากัด
รายได้จากการบริ การ
ดอกเบี้ยรับ
ค่าเช่า
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่านํ้าค่าไฟ

-

-

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

1,800,000
157,808
600,000
180,899
2,651,125

บริษัท ชัยวัฒนา กรีน จํากัด
ดอกเบี้ยรับ

-

-

39,492,965

45,216,968

บริษัท ชัยวัฒนา กรีน แมนเนจเม้ นท์ จํากัด
ค่าบริ หารจัดการ

-

-

3,240,000

-

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

94,170,280
240,000
4,150
14,443,700

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

94,170,280
240,000
4,150
14,443,700

บริษัท โนโซมิ เอ็นเตอร์ ไพรส์ (ประเทศไทย) จํากัด
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้ค่าเช่าเครื่ องจักร
รายได้อื่น
ค่านายหน้า
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
บริษัท แก้วลําดวน กรุ๊ ป จํากัด
ซื้ อสิ นค้า
หนี้สงสัยจะสูญ

-

5,013,309
15,493,354

-

-

บริษัท บลูโซลาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
ซื้ อสิ นทรัพย์

-

101,598,273

-

-

บริษัท เดวิกา เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด
ค่าที่ปรึ กษา

1,100,000

-

254,497,406
12,649,280
36,000
270,500
36,484

-

-

-

บริษัท โชคนําชัย ออโต้ เพรสซิ่ง จํากัด
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน

156,274
5,446

-

-

-

บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จํากัด
ดอกเบี้ยรับ

-

-

7,976,047

-

19,726,792

18,224,533

17,526,792

18,224,533

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

กรรมการ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

1,100,000

-
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ยอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องกับบุ คคลและบริ ษทั ที่ เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ลูกหนีก้ ารค้ า
บริ ษทั โนโซมิ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จํากัด

15,132,152

15,697,000

15,132,152

15,697,000

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

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

494,581
494,581

494,581
494,581

494,581
494,581

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

1,052,985
1,052,985

1,052,985
1,052,985

29,000,000
29,000,000

-

-

-

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

21,173,903 21,173,903
(15,493,354) (15,493,354)
5,680,549
5,680,549
51,288,422
5,680,549
56,968,971

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ย่อย – บริ ษทั ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ ต จํากัด ได้ฟ้องร้องดําเนิ นคดีกบั ลูกหนี้ ของ
บริ ษ ทั ย่อยในข้อ หาผิดสัญ ญาไม่ ชาํ ระเงิ น จ่ ายล่วงหน้าค่ าสิ น ค้า แก่ บ ริ ษ ัท ย่อ ยเป็ นเงิ นทั้งสิ้ น 15.49 ล้านบาท พร้ อ ม
ดอกเบี้ ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้ องเป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็ จสิ้ น บริ ษทั ย่อยได้บนั ทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
แล้วทั้งจํานวน โดยศาลได้กาํ หนดนัดสื บพยานโจทก์ในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 และสื บพยานจําเลยในวันที่ 16
มกราคม พ.ศ. 2562
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ นและดอกเบีย้ ค้ างรับ
แก่บริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน สุ ทธิ
บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด
บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด
บริ ษทั สกุลฎ์ ซี อินโนเวชัน่ จํากัด
รวม

-

เงินให้กรู้ ะยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริ ษทั
ที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย
เงินต้น
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวม

-

-

-

-

135,997,617
(33,279,652)
102,717,965

-

-

-

538,797,466
641,515,431

-

เงิ น ให้ กู้ยื ม ระยะยาวและดอกเบี้ ยค้า งรั บ แก่ บ ริ ษัท
ที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบไปด้วย
เงินต้น
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวม

-

-

625,717,965
15,797,466
641,515,431

-

สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียนอืน่ - เงินมัดจํา
บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด

-

-

100,000

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะยาวและดอกเบีย้ ค้ างรับแก่บริษัท
ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน สุ ทธิ
บริ ษทั สกุลฎ์ ซี อินโนเวชัน่ จํากัด
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ส่ วนที่ถึงกําหนดรับชําระภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ
บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ
รวม

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

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

-

39,507,479 40,157,808
584,480,000
12,188,100
51,695,579 624,637,808

-

5,680,549
5,680,549

51,088,100 624,000,000
607,479
637,808
51,695,579 624,637,808

-

100,000
18,244,288
18,244,288
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
เจ้ าหนีอ้ นื่
บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด
บริ ษทั โชคนําชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ ง จํากัด
บริ ษทั โชคนําชัย ออโต้ เพลสซิ่ ง จํากัด
รวม

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

-

254,608
254,608

293,164
293,164

3,224,738

3,517,322

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

3,224,738

ค่ าตอบแทนกรรมการค้ างจ่ าย
กรรมการ

1,002,495

-

1,002,495

-

เจ้ าหนีอ้ นื่ – เงินทดรองรับ
บริ ษทั บลูโซลาร์ ฟาร์ม จํากัด
กรรมการ
รวม

771,200
771,200

14,468,794
14,468,794

771,200
771,200

-

หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนอืน่ – เงินมัดจํา
บริ ษทั ชัยวัฒนา ทริ ม จํากัด

-

-

900,000

3,517,322

-

สัญญาเช่า - บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด
เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่าอาคารโรงงานกับบริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยคิดอัตราค่าเช่าเดือนละ 0.05 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ได้ต่อสัญญาเช่าอาคารโรงงานกับบริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 โดยคิดอัตราค่าเช่าเท่าเดิม
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่าอาคารโรงงานกับบริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม
พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยคิดอัตราค่าเช่าเดือนละ 0.04 ล้านบาท
สัญญาบริ การ - บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด
เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาบริ หารจัดการด้านการเงิน ภาษีและการจัดการทรัพย์สินให้กบั บริ ษทั
พลาทรัพย์ จํากัด ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยคิดอัตราค่าบริ การเดือนละ 0.15 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ได้ต่อสัญญาบริ หารจัดการด้านการเงิน ภาษีและการจัดการทรัพย์สินให้กบั บริ ษทั
พลาทรัพย์ จํากัด ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยคิดอัตราค่าบริ การเท่าเดิม
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ - พลาทรัพย์
เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด เป็ นเงินให้กยู้ มื ที่ไม่มีหลักประกัน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี และมีกาํ หนด
ชําระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยภายในเดือนกันยายน พ.ศ.2562
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ - บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด
เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด เป็ นเงินให้กยู้ มื ที่ไม่มีหลักประกัน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี และมี
การกําหนดชําระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ยมื
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ - บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด
เมื่อวันที่ 29 สิ งหาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด เป็ นจํานวน
37.50 ล้านบาท โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ 8.5 ต่อปี และมีกาํ หนดชําระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2561 โดยเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 ได้รับชําระเงินให้กดู้ งั กล่าวเต็มจํานวนแล้ว
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ - บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด
เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด เป็ นจํานวน
74.90 ล้านบาท โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี มีกาํ หนดชําระคืนทุกเดือนเริ่ มงวดแรกวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
โดยงวดสุ ดท้ายชําระเงินส่ วนที่เหลือวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564
เมื่ อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเงินให้กูย้ ืมระยะยาวแก่บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด เป็ นจํานวน
25.10 ล้านบาท โดยคิ ดดอกเบี้ ยร้ อยละ 7.5 ต่ อปี มี ก าํ หนดชําระคื นทุ กเดื อนเริ่ มงวดแรกวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
โดยงวดสุ ดท้ายชําระเงินส่ วนที่เหลือวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด เป็ นจํานวน
38 ล้านบาท โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ 8.5% ต่อปี มีกาํ หนดชําระคืนทุกเดือนเริ่ มงวดแรกวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยงวด
สุ ดท้ายชําระเงินส่ วนที่เหลือวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ภาระผูกพัน-บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด ได้ทาํ สัญญาซื้ อขายแม่พิมพ์รถโดยสารขนาดเล็กกับ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันเป็ นจํานวนเงิน 220 ล้านบาท สําหรับสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ย่อยได้จ่ายเงินมัดจําเป็ น
จํานวนเงิน 140.56 ล้านบาท
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
สัญญาบริ การ - บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น แมเนจเม้นท์ จํากัด
เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเพื่อรับบริ การด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศกับบริ ษทั ชัยวัฒนา
กรี น แมเนจเม้นท์ จํากัด ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยคิดอัตราค่าบริ การเดื อนละ
0.27 ล้านบาท
ภาระคํ้าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กลุ่มบริ ษทั มีภาระจากการคํ้าประกันให้แก่กนั ตามที่กล่าวไว้ใน หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21และ 25
10.

สิ นค้ าคงเหลือ สุ ทธิ

ราคาทุน
พ.ศ. 2561
สิ นค้าสําเร็จรู ป
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
เชื้อเพลิง
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม

พ.ศ. 2560

67,077,167 78,962,126 (22,649,343) (8,628,912)
369,070,405 347,397,246 (28,271,969) (3,986,232) 5,338,947
136,556,125 125,216,877
8,672,401
51,581,792 25,996,530
632,957,890 577,572,779 (50,921,312) (12,615,144) 5,338,947

ราคาทุน
พ.ศ. 2561
สิ นค้าสําเร็จรู ป
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
ค่ าเผือ่ การลดลงของมูลค่ าสินค้ าคงเหลือ
ยอดยกมา
ยอดยกไป
พ.ศ. 2561 เพิม่ ขึน้
ลดลง
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

(31,278,255) 35,798,912 56,312,783
(26,919,254) 342,151,151 319,125,277
136,556,125 125,216,877
8,672,401
51,581,792 25,996,530
(58,197,509) 574,760,381 526,651,467

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษทั
ค่ าเผือ่ การลดลงของมูลค่ าสินค้ าคงเหลือ
ยอดยกมา
ยอดยกไป
พ.ศ. 2561 เพิม่ ขึน้
ลดลง
พ.ศ. 2561

67,077,167 78,962,126 (22,649,343) (8,628,912)
369,070,405 347,397,246 (28,271,969) (3,986,232) 5,338,947
136,406,125 125,216,877
51,581,792 25,996,530
624,135,489 577,572,779 (50,921,312) (12,615,144) 5,338,947

สุ ทธิ

สุ ทธิ
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

(31,278,255) 35,798,912 56,312,783
(26,919,254) 342,151,151 319,125,277
136,406,125 125,216,877
51,581,792 25,996,530
(58,197,509) 565,937,980 526,651,467

ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือจํานวน 7.28 ล้านบาท ได้แสดงรวมอยูใ่ นต้นทุนขายในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
11.

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน่
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
ลูกหนี้กรมสรรพากร
ภาษีซ้ื อยังไม่ถึงกําหนดชําระ
อื่น ๆ
รวม

12.

95,194,699 83,835,320
8,316,653 8,772,690 7,549,270
46,680 283,392
603,554
104,114,906 92,654,690 7,832,662

6,221,901
46,679
6,268,580

สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียนทีถ่ ือไว้ เพือ่ ขาย
เมื่ อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาจะซื้ อจะขายที่ ดินกับบุ คคลธรรมดาในราคา 33.00 ล้านบาท โดยมี
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เป็ นจํานวน 0.98 ล้านบาท และบริ ษทั ได้รับเงินมัดจํารับล่วงหน้าจากการ
ทําสั ญ ญาดัง กล่ าว เป็ นจํานวนเงิ น 6.6 ล้านบาท (หมายเหตุ 22) ต่ อ มาในเดื อ นมกราคม พ.ศ. 2561 บริ ษ ัท ได้โ อน
กรรมสิ ทธิ์ ของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวแก่ผซู ้ ้ื อ และรับรู้กาํ ไรจากการขายสิ นทรัพย์ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็ นจํานวนเงิน 32.02 ล้านบาท

13.

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม สุ ทธิ

ชื่อบริษทั

ประเภทกิจการ

ชื่อบริษทั

เบาะรถยนต์

ประเภทกิจการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

กัมพูชา

USD
USD
3,658,000 3,658,000

25%

25%

6,313,502 11,546,574

เบาะรถยนต์

หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน*
สุ ทธิ

ทุนชําระแล้ว

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

ประเทศ
ทีจ่ ัดตั้ง

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

กัมพูชา

USD
USD
3,658,000 3,658,000

25%

25%

บริ ษทั เอ็นเอชเค สปริ ง ผลิต
(กัมพูชา) จํากัด

เงินลงทุนวิธีส่วนได้ เสี ย

ประเทศ
ทีจ่ ัดตั้ง

บริ ษทั เอ็นเอชเค สปริ ง ผลิต
(กัมพูชา) จํากัด

ทุนชําระแล้ว

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

พ.ศ. 2560

เงินลงทุนวิธีส่วนได้ เสี ย
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

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

*เนื่ องจากบริ ษทั ร่ วม - บริ ษทั เอ็นเอชเค สปริ ง (กัมพูชา) จํากัด ประสบสภาวะขาดทุนจากการดําเนิ นงานอย่างต่อเนื่ อง
บริ ษทั จึงพิจารณาบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนดังกล่าวในอัตราร้อยละ 25 ของสิ นทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 ของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
รายละเอียดของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั ต่อไปนี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม (ตามวิธีส่วนได้ เสี ย)
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

11,546,574
(127,178)
(5,105,894)
6,313,502

20,937,885
(1,565,686)
(7,825,625)
11,546,574

ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินของบริ ษทั ร่ วมโดยสรุ ปดังนี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม (ตามวิธีส่วนได้ เสี ย)
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์อื่น (ไม่รวมเงินสด)
หนี้สินรวม
สิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ร่ วม

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

16,856,494
286,306,875
(256,977,071)
46,186,298

รายได้
ค่าใช้จ่าย
ขาดทุนสุ ทธิสาํ หรับปี

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

116,555,353
(147,857,850)
(31,302,497)

รายการกระทบยอดข้อมูลทางการเงินข้างต้นกับมูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยที่รับรู ้ในงบการเงินรวม
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม (ตามวิธีส่วนได้ เสี ย)
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
สิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ร่ วม
สัดส่ วนเงินลงทุน
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

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

46,186,298
25%
11,546,574
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
การบันทึกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมโดยวิธีส่วนได้เสี ยในงบการเงินรวมได้ใช้ขอ้ มูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วม ดังต่อไปนี้

ข้อมูลทางการเงิน

14.

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
จัดทําโดยผูบ้ ริ ษทั ของบริ ษทั ร่ วม
ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ร่ วมแล้ว
ซึ่ งยังไม่ได้ตรวจสอบโดย
ผูส้ อบบัญชี

เงินลงทุนในบริษัทย่อย สุ ทธิ

บริษัท
บริ ษทั ย่ อยทางตรง
บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด
บริ ษทั ชัยวัฒนา ทริ ม จํากัด
บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด

ประเภทกิจการ
ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
ผลิตเบาะรถยนต์
ลงทุนในธุรกิจพลังงาน

ออกแบบและจําหน่าย
บริ ษทั สกุลฏ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด ยานพาหนะ

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษทั
สั ดส่ วนเงินลงทุน
ทุนชําระแล้ ว
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
80,000,000 80,000,000
50,000,000
400,000,000 400,000,000
100,500,000

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน*
สุ ทธิ

-

100%
100%
50.01%

100%
52.50%
100%
-

เงินลงทุนวิธีราคาทุน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
80,000,000
399,999,980

80,000,000
25,624,925
399,999,980

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

505,624,905
(35,551,123)
470,073,782

*ในปี พ.ศ. 2561 บริ ษทั ได้ตดั บัญชีค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย – บริ ษทั ชัยวัฒนา ทริ ม จํากัด จํานวน 11.65
ล้านบาท เนื่ องจากบริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้ชาํ ระบัญชีเสร็ จสิ้ นแล้ว (พ.ศ. 2560 : โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนใน
บริ ษทั ย่อย – บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด จํานวน 17.86 ล้านบาท)
เงินลงทุนในบริ ษทั ชัยวัฒนา ทริ ม จํากัด
บริ ษทั ชัยวัฒนา ทริ ม จํากัด ได้ชาํ ระบัญชีแล้วเสร็ จเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 โดย ณ วันดังกล่าวบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์สุทธิ
เป็ นจํานวนเงิน 20.72 ล้านบาท โดยบริ ษทั ได้รับเงิ นคื นทุ นเป็ นจํานวน 10.88 ล้านบาท และบันทึ กขาดทุ นจากการชําระบัญชี
ของบริ ษทั ย่อย จํานวน 3.10 ล้านบาทในงบการเงิน
ณ วันที่ชาํ ระบัญชี บริ ษทั ชัยวัฒนา ทริ ม จํากัด มีสินทรัพย์สุทธิ ดังนี้
ทุนเรื อนหุน้ ชําระแล้ว
ขาดทุนสะสม
สิ นทรัพย์สุทธิ (เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด)

(หน่ วย:บาท)
50,000,000
(29,274,105)
20,725,895

ปั นส่ วนเงินคืนทุน:
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวม

10,886,022
9,839,873
20,725,895
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
เงินลงทุนในบริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด
เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561 บริ ษทั ได้เข้าลงทุนโดยซื้ อหุ น้ จากผูถ้ ือหุ น้ เดิมในสัดส่ วนร้อยละ 50.01 ของบริ ษทั สกุลฎ์ซี
อินโนเวชัน่ จํากัด โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (หุ ้นสามัญ 10,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท) ซึ่ งการเข้าลงทุน
ดังกล่าวทําให้กลุ่มบริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมจึงได้นาํ งบการเงินของบริ ษทั ย่อยนี้มารวมไว้ในงบการเงินรวม
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั บริ ษทั สกุลฏ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 199,000,000
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่เท่ากับ 200,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ น้ สามัญจํานวน
1,990,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท โดยเรี ยกชําระค่าหุ ้นจํานวน 50 บาทต่อหุ ้น บริ ษทั ได้ลงทุ นในหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นใน
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวในสัดส่ วนร้อยละ 50.01 ทั้งนี้เพื่อรักษาสัดส่ วนการถือหุน้ เดิมในบริ ษทั ย่อย
ณ ปั จจุบนั บริ ษทั อยูใ่ นระหว่างการดําเนิ นการให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้ สินที่รับมา
ณ วันที่ซ้ื อกิจการ โดยการวัดมูลค่านี้ ส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับการระบุและวัดมูลค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สิน กระบวนการ
วัดมูลค่านี้ จะถูกดําเนิ นการให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซ้ื อกิจการตามที่กาํ หนดไว้ในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุ งปี 2560) เรื่ อง การรวมธุ รกิจ และในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวัดมูลค่า บริ ษทั จะทําการ
ปรับปรุ งย้อนหลังประมาณการที่เคยรับรู ้ไว้ ณ วันที่ซ้ื อเมื่อได้รับข้อมูลทางบัญชีที่สมบูรณ์เพื่อรายงานในงบการเงิน
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ตามบัญชี ณ วันที่เข้าลงทุน เป็ นดังนี้
(หน่ วย:บาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ทรัพย์สินระหว่างก่อสร้าง
รวมสิ นทรัพย์

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

เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สิน

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

ทุนชําระแล้ว
กําไรสะสม
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ น้

1,000,000
(410,095)
589,905
80,614,824
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยทางอ้อม ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
ทุนชําระแล้ ว
บริษทั

บริ ษทั ย่ อยทางอ้ อม
บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น
แมนเนจเม้นท์ จํากัด
บริ ษทั เวสท์ แมนเนจเม้นท์ 1
จํากัด
บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 1 จํากัด
บริ ษทั ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ต จํากัด
บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จํากัด
บริ ษทั บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จํากัด
รวม

ประเภทกิจการ

(หน่ วย : บาท)
สั ดส่ วนเงินลงทุน

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

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

1,000,000

100%

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

เงินลงทุนวิธีราคาทุน
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

100%

999,980

999,980

75%

75%

750,090

750,090

75%
80%
100%
49%

75%
80%
100%
49%

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

เงินลงทุนในบริ ษทั ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ต จํากัด
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ได้อนุ มตั ิให้บริ ษทั หยุดดําเนิ นงาน
ของบริ ษทั เนื่ องจากธุรกิจส่ งออกชิ้นไม้สับที่ผา่ นมามีการแข่งขันสู ง อีกทั้งค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับเงินดอลลาร์สหรัฐส่ งผลให้มีผลประกอบการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง
เงินลงทุนในบริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จํากัด
บริ ษทั ย่อยได้นาํ ใบหุน้ ของบริ ษทั ไปเป็ นหลักประกันวงสิ นเชื่อระยะยาวกับสถานบันการเงิน (หมายเหตุ 25)
เงินลงทุนในบริ ษทั บลู โซลาร์ฟาร์ม 3 จํากัด
บริ ษทั ย่อยได้นาํ ใบหุน้ ของบริ ษทั ไปเป็ นหลักประกันวงสิ นเชื่อระยะยาวกับสถานบันการเงิน (หมายเหตุ 25)
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ข้อมูลเพิม่ เติม
งบการเงินรวมนี้ ได้จดั ทําขึ้นโดยรวมงบการเงิน ของบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และงบการเงินของ
บริ ษทั ย่อย ดังต่อไปนี้
ร้ อยละของสิ นทรัพย์
ทีร่ วมอยู่ในสิ นทรัพย์ รวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560

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

3.01
41.49
8.94

2.92
0.76
41.00
-

ร้ อยละของรายได้
ทีร่ วมอยู่ ในรายได้ รวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
0.61
12.29
1.10

1.25
2.42
-

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

ชื่อบริษัท
บริ ษทั ย่ อยทางตรง
บริ ษทั ชัยวัฒนา ทริ ม จํากัด

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

(ร้ อยละ)
(หน่ วย : บาท)
สั ดส่ วนการถือหุ้นและสิ ทธิใน กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ
การออกเสี ยงของส่ วนได้เสี ยที่ จัดสรรสํ าหรับส่ วนได้เสี ยที่ ส่ วนได้เสี ยที่ไม่ มอี าํ นาจ
ไม่ มีอาํ นาจควบคุม
ไม่ มีอาํ นาจควบคุม
ควบคุมสะสม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
49.99

47.50
-

(2,527,962)
(11,293,431)

(2,791)
-

38,741,512

12,367,835
-

25.00
25.00
20.00
51.00

25.00
25.00
20.00
51.00

(55,782)
(562,548) (276,207)
(1,055,546)
2,797,950 2,581,147 65,092,308
(11,585,991) 1,190,821 103,833,820

562,548
62,294,358
75,224,741
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปก่อนตัดรายการระหว่างกันของแต่ละบริ ษทั ย่อยที่กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ถือหุน้ ทั้งหมดซึ่ งมีส่วนได้เสี ยที่
ไม่มีอาํ นาจควบคุมที่มีสาระสําคัญ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงั นี้
(หน่ วย : พันบาท)
บริษทั สกุลฎ์ ซี อินโนเวชั่น
จํากัด

บริษทั ชัยวัฒนา ทริม จํากัด

บริษัท บลูโซลาร์ ฟาร์ ม 3 จํากัด

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561

24,708
76,638
252,382
(154,884)
(120,936)
39,723
38,185

-

-

73
18,249
8,478
(763)
13,669
12,368

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ แบบย่ อ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม

22,360
(45,303)

-

-

-

กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิสาํ หรับปี

(22,943)

-

ส่ วนของกําไร (ขาดทุน) ที่เป็ นของ
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

(11,093)
(11,850)

งบแสดงฐานะการเงินแบบย่ อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ส่ วนของเจ้าของถือโดยบริ ษทั
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

งบกระแสเงินสดแบบย่ อ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดเพิม่ ขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560

8,832

1,644

19,517

21,004

324,331

334,212

(65,691)

(234,715)

(159,357)

-

62,540

59,851

65,092

62,294

41,225

41,588

(187)

(35,739)

(36,517)

-

(187)

5,486

5,071

-

-

(184)
(3)

2,688

2,490

2,798

2,581

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

-

-

-

(21,291)

36,441

105

(106,161)

28,374

68,814

22,309

-

-

-

7,188

(906)
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
15.

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

สั ดส่ วนการลงทุน

ชื่อบริษัท

ประเภทกิจการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บริ ษทั สหอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย จํากัด
บริ ษทั สหอุตสาหกรรมค้าหนังสัตว์ จํากัด
บริ ษทั นครทองบ้านและที่ดิน จํากัด
บริ ษ ัท เขตประกอบอุ ต สาหกรรมฟอกหนั ง
ก.ม.30 จํากัด
บริ ษทั รักษ์บา้ นเรา จํากัด
บริ ษทั แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชนั่ จํากัด

ฟอกหนัง
ค้าหนังสัตว์
รับเหมาก่อสร้าง

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

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

2.27%
2.22%
0.66%

การจัดการนํ้าเสี ย
ผลิตไฟฟ้ า
รับเหมาก่อสร้าง
โรงไฟฟ้ า

64,009,600
176,000,000

176,000,000

1,050,000,000 1,050,000,000

เงินลงทุนวิธีราคาทุน
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

2.27%
2.22%
0.66%

390,000
250,000
650,000

390,000
250,000
650,000

1.20%
9.09%

9.09%

771,200
16,000,000

16,000,000

5.00%

5.00% 122,500,000 122,500,000
140,561,200 139,790,000
(4,650,000) (4,650,000)

รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยของเงินลงทุน
สุ ทธิ

135,911,200 135,140,000
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ทุนชําระแล้ ว
ชื่อบริษัท

บริ ษทั สหอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย จํากัด
บริ ษทั สหอุตสาหกรรมค้าหนังสัตว์ จํากัด
บริ ษทั นครทองบ้านและที่ดิน จํากัด
บริ ษ ัท เขตประกอบอุ ต สาหกรรมฟอกหนั ง
ก.ม.30 จํากัด
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยของเงินลงทุน
สุ ทธิ

สั ดส่ วนการลงทุน

ประเภทกิจการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ฟอกหนัง
ค้าหนังสัตว์
รับเหมาก่อสร้าง

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

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

การจัดการนํ้าเสี ย

64,009,600

-

1.67%
2.22%
0.66%

1.67%
2.22%
0.66%

1.20%

-

เงินลงทุนวิธีราคาทุน
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

300,000
250,000
650,000

300,000
250,000
650,000

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

1,200,000
(650,000)

1,321,200

550,000

หน้ า 50

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
16.

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ สุ ทธิ

ทีด่ นิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชี สุ ทธิ

373,037,241
234,921,978
607,959,219

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี สุ ทธิ
ซื้ อสิ นทรัพย์
ส่ วนเกินราคาประเมินที่ดิน
ขายสิ นทรัพย์ สุ ทธิ
ตัดจําหน่าย สุ ทธิ
โอนเข้า (ออก) สิ นทรัพย์ สุ ทธิ
ค่าเสื่ อมราคา
มูลค่าตามบัญชีปลายปี สุ ทธิ

607,959,219
24,150,000
45,756,330
19,122,180
696,987,729

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

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

ส่ วนปรับปรุ ง
ทีด่ นิ
-

อาคาร

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
อุปกรณ์ และ
เครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้

เครื่องตกแต่ งและ
ติดตั้งสํ านักงาน

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่ างก่ อสร้ าง

รวม

447,713,713
(265,887,583)
181,826,130

570,504,444
(215,683,541)
354,820,903

107,575,411
(83,657,696)
23,917,715

30,997,234
(17,661,812)
13,335,422

44,473,209
(26,476,844)
17,996,365

802,869,456
802,869,456

2,377,170,708
234,921,978
(609,367,476)
2,002,725,210

2,230,000
92,410,099
(3,047,491)
91,592,608

181,826,130
13,499,177
72,227,505
(9,321,676)
258,231,136

354,820,903
156,807,023
(6,927,944)
(350,742)
794,532,028
(65,487,115)
1,233,394,153

23,917,715
4,382,914
(3,822)
1,057,574
(4,797,131)
24,557,250

13,335,422
4,894,949
(653,251)
825,580
(2,597,958)
15,804,742

17,996,365
16,467,130
(4)
(3,567,131)
30,896,360

802,869,456
373,574,133
(37,204,581)
(980,174,966)
159,064,042

2,002,725,210
596,005,326
45,756,330
(44,789,602)
(350,742)
(88,818,502)
2,510,528,020

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

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

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

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

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

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

159,064,042
159,064,042

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

หน้ า 51

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษทั
อุปกรณ์ และ เครื่องตกแต่ งและ
เครื่องมือเครื่องใช้
ติดตั้งสํ านักงาน

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่ างก่ อสร้ าง

รวม

ทีด่ นิ

อาคาร

เครื่องจักร

210,813,422
234,921,978

383,478,759
(208,290,572)
175,188,187

107,575,411
(83,657,696)
23,917,715

27,766,031
(16,975,277)
10,790,754

44,473,209
(26,476,845)
17,996,364

85,652,231
85,652,231

1,144,546,198
234,921,978
(559,896,411)
819,571,765

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชี สุ ทธิ

445,735,400

284,787,135
(224,496,021)
60,291,114

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี สุ ทธิ
ซื้ อสิ นทรัพย์
ส่ วนเกินราคาประเมินที่ดิน
ขายสิ นทรัพย์ สุ ทธิ
ตัดจําหน่าย สุ ทธิ
โอนเข้า (ออก) สิ นทรัพย์ สุ ทธิ
ค่าเสื่ อมราคา
มูลค่าตามบัญชีปลายปี สุ ทธิ

445,735,400
24,150,000
32,594,500
502,479,900

60,291,114
13,442,947
10,959,198
(4,336,676)
80,356,583

175,188,187
43,616,705
(6,927,944)
(350,743)
94,719,847
(28,399,961)
277,846,091

23,917,715
3,216,646
(3,822)
269,847
(4,537,700)
22,862,686

10,790,754
4,692,219
(653,251)
39,706
(1,860,807)
13,008,621

17,996,364
3,347,668
(4)
(2,956,146)
18,387,882

85,652,231
69,347,230
(37,204,581)
(105,988,598)
11,806,282

819,571,765
161,813,415
32,594,500
(44,789,602)
(350,743)
(42,091,290)
926,748,045

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

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

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

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

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

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

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

11,806,282
11,806,282

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

หน้ า 52

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่ดิน อาคารและเครื่ องจักร ในงบการเงินรวมราคาตามบัญชี จํานวน 1,625.48 ล้านบาท
(พ.ศ. 2560 : 1,212.88 ล้านบาท) และในงบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั ราคาตามบัญชี จํานวน 361.87 ล้านบาท (พ.ศ. 2560 :
341.16 ล้านบาท) นําไปเป็ นหลักประกันเงินกูย้ ืมกับธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ งตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21
และข้อ 25
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 อาคาร เครื่ องจักรและอุปกรณ์ ราคาทุน 488.78 ล้านบาท (พ.ศ. 2560 : 384.40 ล้านบาท)
ในงบการเงิ น รวม และราคาทุ น 455.02 ล้านบาท (พ.ศ. 2560 : 384.40 ล้านบาท) ในงบการเงิ น เฉพาะบริ ษ ัท ได้
ตัดค่าเสื่ อมราคาเต็มจํานวนแล้วแต่ยงั คงใช้งานอยู่
ณ วันที่ 31 ธั นวาคม พ.ศ. 2561 บริ ษ ัทมี สิ นทรั พย์ภายใต้สั ญญาเช่ าซื้ อ ราคาทุ น 100.03 ล้านบาท (พ.ศ. 2560 : 75.17
ล้านบาท) ในงบการเงินรวม และราคาทุน 77.03 ล้านบาท (พ.ศ. 2560 : 75.17 ล้านบาท) ในงบการเงินเฉพาะบริ ษทั
ในระหว่างปี พ.ศ. 2561 บริ ษทั ได้วา่ จ้างบริ ษทั สยาม แอพเพรสซัล แอนด์ เซอร์ วิส จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ประเมินราคา
สิ นทรัพย์อิสระทําการประเมินราคาที่ดินใหม่ ซึ่ งบริ ษทั ประเมินราคาได้ใช้วิธีการประเมินราคาแบบวิธีเปรี ยบเทียบ
ตลาด (Market Approach)
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ มีดงั นี้

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
เพิม่ ระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
เพิ่มระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ส่ วนเกินทุนจากการ
ตีราคาสิ นทรัพย์
234,921,978
45,756,330
280,678,308

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ผลของภาษีเงินได้
รอตัดบัญชี
(46,984,395)
(9,151,266)
(56,135,661)

สุ ทธิ
187,937,583
36,605,064
224,542,647

ส่ วนเกินทุนจากการ
ตีราคาสิ นทรัพย์
234,921,978
32,594,500
267,516,478

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
ผลของภาษีเงินได้
รอตัดบัญชี
(46,984,395)
(6,518,900)
(53,503,295)

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

หน้ า 53

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
17.

ทีด่ นิ ทีไ่ ม่ ได้ ใช้ ดาํ เนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ดาํ เนิ นงานจํานวนเงิน 43.22 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560:
จํานวนเงิน 43.22 ล้านบาท) บริ ษทั ย่อยทางอ้อม- บริ ษทั บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จํากัด ได้นาํ ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ดาํ เนินงานเป็ น
หลักประกันสิ นเชื่อกับสถาบันการเงิน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21 และ 25

18.

สิ นทรัพย์ไม่ มตี วั ตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สุ ทธิ
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระหว่ างติดตั้ง

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี สุ ทธิ

1,561,050
(529,909)
1,031,141

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี สุ ทธิ
ซื้ อสิ นทรัพย์
ค่าตัดจําหน่าย
มูลค่าตามบัญชีปลายปี สุ ทธิ

1,031,141
1,538,200
(167,871)
2,401,470

11,134,591

9,331,351
4,372,581
(167,871)
13,536,061

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

3,099,250
(697,779)
2,401,470

11,134,591
11,134,591

14,233,841
(697,779)
13,536,062

8,300,210
8,300,210

8,300,210
2,834,381

9,861,260
(529,909)
9,331,351

หน้ า 54

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระหว่ างติดตั้ง

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี สุ ทธิ

1,521,050
(515,565)
1,005,485

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี สุ ทธิ
ซื้ อสิ นทรัพย์
ค่าตัดจําหน่าย
มูลค่าตามบัญชีปลายปี สุ ทธิ

1,005,485
1,507,200
(152,518)
2,360,167

11,134,591

9,305,695
4,341,581
(152,518)
13,494,758

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

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

11,134,591
11,134,591

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

8,300,210
8,300,210

8,300,210
2,834,381

9,821,260
(515,565)
9,305,695

หน้ า 55

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
19.

สิ ทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ ายไฟฟ้า สุ ทธิ
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี สุ ทธิ

20.

67,112,870
67,112,870

-

สํ าหรับสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี สุ ทธิ
ค่าตัดจําหน่าย
มูลค่าตามบัญชีปลายปี สุ ทธิ

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

-

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

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

-

-

สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียนอืน่
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
ภาษีเงินได้ถกู หัก ณ ที่จ่าย
เงินมัดจํา
อื่น ๆ
รวม

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

9,237,397
4,948,570
200,086
14,386,053

994,413
351,630
1,346,043

994,413
1,214,070
2,208,483

หน้ า 56

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
21.

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
- ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
- ทรัสต์รีซีท
- เงินกูย้ มื ระยะสั้นอื่น
- เงินกูย้ มื ระยะสั้นตามสัญญาขายลดหนี้
(หมายเหตุ 8)
รวม

9,925,754

-

9,925,754

-

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

237,576,241
-

80,000,000
135,382,707
-

237,576,241
-

113,710,659
391,019,120

115,835,058
353,411,299

113,710,659
339,019,120

115,835,058
353,411,299

หน้ า 57

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั มีรายละเอียดเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ดังนี้
งบการเงินรวม
(หน่ วย : ล้านบาท)
ประเภทเงินกู้

วงเงิน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ใช้ ไป
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

อัตราดอกเบีย้

เงือ่ นไขการชําระ

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

75.00

75.00

9.92

-

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

ชําระดอกเบี้ยทุกเดือน

ตัว๋ แลกเงิน

80.00

80.00

-

-

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

ชําระดอกเบี้ยทุกเดือนและเงินต้นจะครบกําหนดชําระภายใน 3 เดือน
นับจากวันที่ในตัว๋ แลกเงิน

100.00

-

MOR – 2.00% ต่อปี
(ร้อยละ 5.65 ต่อปี )

ชําระดอกเบี้ยทุกเดือนและเงินต้นจะครบกําหนดชําระภายใน 1-3 เดือน
นับจากวันที่ในตัว๋ สัญญาใช้เงิน

135.38

237.58

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

ชําระดอกเบี้ยทุกเดือนและเงินต้นจะครบกําหนดชําระภายใน 6 เดือน
นับจากวันที่ได้รับเงินกู้

ร้อยละ 6.00 ต่อปี

ชําระดอกเบี้ยทุกเดือนและเงินต้นจะครบกําหนดชําระภายในวันที่ 20
มีนาคม พ.ศ. 2562

MRR - 2.125% ต่อปี

---

ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
620.00

620.00

เงินกูย้ มื ระยะสั้น-ทรัสต์รีซีท
เงินกูย้ มื ระยะสั้นอื่น

32.00

-

32.00

-

เงินกูย้ มื ตามสัญญาขาย
ลดหนี้กบั สถาบันการเงิน*

360.00

360.00

113.71

115.84

หน้ า 58

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
งบการเงินเฉพาะบริษัท
(หน่ วย : ล้านบาท)
ประเภทเงินกู้

วงเงิน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ใช้ ไป
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

อัตราดอกเบีย้

เงือ่ นไขการชําระ

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

65.00

65.00

9.92

-

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

ชําระดอกเบี้ยทุกเดือน

ตัว๋ แลกเงิน

80.00

80.00

-

-

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

ชําระดอกเบี้ยทุกเดือนและเงินต้นจะครบกําหนดชําระภายใน 3 เดือน
นับจากวันที่ในตัว๋ แลกเงิน

80.00

-

MOR – 2.00% ต่อปี
(ร้อยละ 5.65 ต่อปี )

ชําระดอกเบี้ยทุกเดือนและเงินต้นจะครบกําหนดชําระภายใน 1-3 เดือน
นับจากวันที่ในตัว๋ สัญญาใช้เงิน

135.38

237.58

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

ชําระดอกเบี้ยทุกเดือนและเงินต้นจะครบกําหนดชําระภายใน 6 เดือน
นับจากวันที่ได้รับเงินกู้

113.71

115.83

MRR - 2.125% ต่อปี

---

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

620.00

360.00

520.00

360.00

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

หน้ า 59

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
หลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน
ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างและเครื่ องจักรบางส่ วนของบริ ษทั และที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างและที่ดินที่ไม่ได้ใช้ดาํ เนินงาน
ของบริ ษ ัท ย่อ ย ตามหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ข้อ 16 และ 17 บวกด้วยผลประโยชน์ จ ากการประกัน อัค คี ภ ัย
ทรั พ ย์สิ น ดังกล่าว เงิ น ฝากประจํา และกรรมการบริ ษ ัท บริ ษ ัท ที่ เกี่ ยวข้อ งกัน และผูถ้ ื อ หุ ้น ของบริ ษ ัท ย่อ ยร่ วมกัน
คํ้าประกัน รวมทั้งห้ามนําเครื่ องจักรของบริ ษทั ไปก่อภาระผูกพันใดๆ
22.

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
เจ้ าหนีก้ ารค้ า
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)
บริ ษทั อื่น
รวม
เจ้ าหนีอ้ นื่
บุคคลหรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)
บริ ษทั อื่น
ค่านายหน้าค้างจ่ายบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)
เงินทดรองรับ-บุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 9)
เงินทดรองรับ - บริ ษทั อื่น
เงินเดือนค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการค้างจ่าย (หมายเหตุ 9)
เงินรับล่วงหน้าค่าสิ นค้า
เงินมัดจํารับล่วงหน้าจากการทําสัญญาจะซื้ อจะขาย
ที่ดิน (หมายเหตุ 12)
เงินมัดจํารับล่วงหน้าอื่น
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ดอกเบี้ยหุน้ กูค้ า้ งจ่าย
ค่านายหน้าค้างจ่าย
รวม
รวมเจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่

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

5,680,549
305,454,428
311,134,977

225,132,309
225,132,309

18,244,288
305,454,428
323,698,716

37,015,132
36,878,943
3,224,738

97,975,449
3,517,322

254,608
35,484,196
3,224,738

293,164
68,859,972
3,517,322

771,200
40,000
11,851,826
21,267,848
1,002,495
54,231,346

14,468,794
11,684,397
16,875,068
1,948,594

771,200
11,083,349
8,085,550
1,002,495
24,626,347

11,684,397
7,519,907
1,948,594

6,600,000
303,340
5,389,863
27,839,762
186,602,589
497,737,566

5,371,937
6,209,235
96,113,655
321,245,964

6,600,000
303,341
5,389,863
23,369,294
129,485,854
453,184,570

7,156
6,255,975
6,244,235
178,790,894
417,784,082
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
23.

หุ้นกู้
รายละเอียดหุน้ กู้ สุ ทธิ มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
หุน้ กู้
หัก ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
สุ ทธิ

631,400,000
631,400,000

700,000,000
(700,000,000)
-

เมื่อวันที่ 30 สิ งหาคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั ได้ออกจําหน่ายหุ น้ กู้ ชนิ ดระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีหลักประกัน
ในมูลค่าเสนอขายรวม 200 ล้านบาท (หุ ้นกู้ 200,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) โดยมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่
ร้อยละ 5.15 ต่อปี กําหนดไถ่ถอนเงินต้นทั้งจํานวนในวันที่ 30 สิ งหาคม พ.ศ. 2561 ซึ่ งบริ ษทั ได้ไถ่ถอนหุ ้นกูด้ งั กล่าว
ทั้งจํานวนแล้ว
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั ได้ออกจําหน่ายหุ ้นกู้ ชนิ ดระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีหลักประกัน
ในมูลค่าเสนอขายรวม 200 ล้านบาท (หุ ้นกู้ 200,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) โดยมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่
ร้อยละ 5.15 ต่อปี กําหนดไถ่ถอนเงินต้นทั้งจํานวนในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ซึ่ งบริ ษทั ได้ไถ่ถอนหุ ้นกูด้ งั กล่าวทั้ง
จํานวนแล้ว
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 บริ ษทั ได้ออกจําหน่ายหุ ้นกู้ ชนิ ดระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีหลักประกัน
ในมูลค่าเสนอขายรวม 300 ล้านบาท (หุ ้นกู้ 300,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่ วยละ 1,000 บาท) โดยมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่
ร้อยละ 5.15 ต่อปี กําหนดไถ่ถอนเงินต้นทั้งจํานวนในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ซึ่ งบริ ษทั ได้ไถ่ถอนหุ น้ กูด้ งั กล่าว
แล้วทั้งจํานวน
เมื่อวันที่ 23 สิ งหาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ได้ออกจําหน่ายหุ ้นกู้ ชนิ ดระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีหลักประกัน
ในมูลค่าเสนอขายรวม 337.1 ล้านบาท (หุ น้ กู้ 337,100 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) โดยมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่
ร้อยละ 5.75 ต่อปี กําหนดไถ่ถอนเงินต้นทั้งจํานวนในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 บริ ษทั ได้ออกจําหน่ายหุ ้นกู้ ชนิ ดระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีหลักประกัน
ในมูลค่าเสนอขายรวม 294.30 ล้านบาท (หุ ้นกู้ 294,300 หน่ วย มูลค่าที่ตราไว้หน่ วยละ 1,000 บาท) โดยมีอตั ราดอกเบี้ ย
คงที่ร้อยละ 5.80 ต่อปี กําหนดไถ่ถอนเงินต้นทั้งจํานวนในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563
ภายใต้รายละเอียดของหุ ้นกูท้ ี่ ออกมาแล้วนั้น บริ ษทั ต้องปฏิ บตั ิตามเงื่อนไขสําคัญบางประการ เช่ น การดํารงสัดส่ วน
หนี้สินทางการเงินสุ ทธิต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในอัตราส่ วนไม่เกิน 3:1 เป็ นต้น
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
24.

หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน สุ ทธิ
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
สุ ทธิ

137,780,028 73,541,987 109,431,758 73,541,987
(12,110,548) (4,674,500) (8,762,279) (4,674,500)
125,669,480 68,867,487 100,669,479 68,867,487
(33,301,518) (16,036,056) (26,313,329) (16,036,056)
92,367,962 52,831,431 74,356,150 52,831,431

รายละเอียดหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน สุ ทธิ มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ไม่เกิน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม
25.

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

16,036,056
52,831,431
68,867,487

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

16,036,056
52,831,431
68,867,487

เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุ ทธิ
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
วงเงินสิ นเชื่อเงินกู้ยมื ระยะยาว
วงเงิน 100.00 ล้านบาท
วงเงิน 200.00 ล้านบาท
วงเงิน 500.00 ล้านบาท
วงเงิน 57.15 ล้านบาท
รวม
หัก ค่าธรรมเนียมทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หัก ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
สุ ทธิ

89,466,558
89,466,558
178,390,000
466,600,000 420,000,000
54,254,000 35,974,400
788,710,558 455,974,400 89,466,558
(6,109,415) (5,922,897)
782,601,143 450,051,503 89,466,558
(119,152,745) (36,296,000) (32,344,745)
663,448,398 413,755,503 57,121,813

หน้ า 62

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
รายการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
เพิม่ ขึ้นระหว่างปี
จ่ายชําระระหว่างปี
ค่าธรรมเนียมทางการเงินเพิ่มขึ้น
ตัดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

450,051,503
396,175,600
(63,439,442)
(1,000,000)
813,482
782,601,143

100,000,000
(10,533,442)
89,466,558

รายละเอียดเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงั นี้

วงเงิน

วงเงิน
(พันบาท)

ยอดคงเหลือ
พ.ศ. 2561
(พันบาท)

ยอดคงเหลือ
พ.ศ. 2560
(พันบาท)

1

100,000

89,466

-

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

2

200,000

178,390

-

เมื่ อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 บริ ษ ทั ย่อยกับสถาบันการเงิ นแห่ งหนึ่ งได้ตกลงทํา
สัญญาเงินกูร้ ะยาว โดยมีกาํ หนดชําระคืนเงินต้นทุกเดือน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

เงือ่ นไขการชําระ

งวดที่
1 – 131
132

บาท
1,510,000 ต่อเดือน
เงินต้นคงเหลือทั้งจํานวน

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

ร้ อยละต่ อปี
MLR ลบร้อยละ 0.75
MLR ลบร้อยละ 0.50
MLR

หน้ า 63

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

วงเงิน
3

4

วงเงิน
(พันบาท)
500,000

ยอดคงเหลือ
พ.ศ. 2561
(พันบาท)
466,600

ยอดคงเหลือ
พ.ศ. 2560
(พันบาท)
420,000

57,150

54,254

35,974

เงือ่ นไขการชําระ

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 บริ ษทั ย่อยกับสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ งได้ตกลงทํา
สัญญาเงินกูร้ ะยาว คิดดอกเบี้ยในอัตรา THBFIX 6 บวกร้อยละ 3.5 ต่อปี โดยมีกาํ หนด
ชําระคืนเงินต้นทุกไตรมาส ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
งวดที่
บาท
1–2
16,700,000 ต่อไตรมาส
3 – 14
15,500,000 ต่อไตรมาส
15 – 18
16,500,000 ต่อไตรมาส
19 – 30
16,700,000 ต่อไตรมาส
31
เงินต้นคงเหลือทั้งจํานวน
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2560 บริ ษทั ย่อยกับสถาบันการเงิ นแห่ งหนึ่ งได้ตกลงทํา
สัญญาเงินกูร้ ะยาว คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ต่อปี โดยมีกาํ หนดชําระคืนเงินต้นทุกไตร
มาส ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
งวดที่
1 – 78
79

788,710

บาท
724,000 ต่อไตรมาส
เงินต้นคงเหลือทั้งจํานวน

455,974

ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาเงินกูย้ มื ข้างต้น บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการรักษาระดับอัตราส่ วน
หนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ การจ่ายเงินปันผล การก่อหนี้สินเพิ่มขึ้น เป็ นต้น
หลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน
เงินฝากสถาบันการเงินของบริ ษทั ย่อยตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยและที่ดินที่ไม่ได้ดาํ เนินงานของบริ ษทั ย่อยทางอ้อม ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16 และ 17 รวมทั้งบริ ษทั และ
หุ น้ สามัญของบริ ษทั ย่อยทางอ้อม และกรรมการของบริ ษทั ร่ วมกันคํ้าประกัน
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
26.

หนีส้ ิ นหมุนเวียนอืน่
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้สรรพากร
ภาษีขายรอเรี ยกเก็บ
อื่น ๆ
รวม

27.

16,102,047
2,035,539
5,050,397
1,851,364
7,985,944
33,025,291

22,573,322
5,095,117
4,347,469
3,235,738
35,251,646

15,799,163
1,191,329
4,920,935
6,366,406
28,277,833

20,048,877
1,422,894
3,268,469
2,334,146
27,074,386

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงานระยะยาว
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการเลิกจ้างหรื อเกษียณอายุ
ต้นทุนดอกเบี้ย
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
จ่ายชําระผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี
รวม
หัก: หนี้สินผลประโยชน์พนักงานที่จะถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

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

พ.ศ. 2560
19,559,722
4,192,860
492,330
5,046,036
(1,190,340)
28,100,608
28,100,608

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการเลิกจ้างหรื อเกษียณอายุ
ต้นทุนดอกเบี้ย
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
จ่ายชําระผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี
รวม
หัก: หนี้สินผลประโยชน์พนักงานที่จะถึงกําหนดใน 1 ปี
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

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

19,559,722
1,410,262
492,330
5,046,036
(1,190,340)
25,318,010
25,318,010
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
รายการเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที่รับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสรุ ปได้ดงั นี้

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการเลิกจ้างหรื อเกษียณอายุ
ต้นทุนดอกเบี้ย
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รวม

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

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

4,192,860
492,330
5,046,036
9,731,226

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการเลิกจ้างหรื อเกษียณอายุ
ต้นทุนดอกเบี้ย
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รวม

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

1,410,262
492,330
5,046,036
6,948,628

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่สาํ คัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
สํ าหรับพนักงาน
สํ าหรับพนักงาน
รายเดือน
รายวัน
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการลาออก

2.43%-2.55%
2.20%
0%-42%

2.65%
1.75%
0%-56%

31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
สํ าหรับพนักงาน
สํ าหรับพนักงาน
รายเดือน
รายวัน
2.03%-2.19%
2.20%
0%-42%

2.65%
1.75%
0%-56%

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
สํ าหรับพนักงาน
สํ าหรับพนักงาน
สํ าหรับพนักงาน
สํ าหรับพนักงาน
รายเดือน
รายวัน
รายเดือน
รายวัน
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการลาออก

2.19%
2.20%
0%-42%

2.65%
1.75%
0%-56%

2.19%
2.20%
0%-42%

2.65%
1.75%
0%-56%
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย สามารถวิเคราะห์ได้
ดังนี้
งบการเงินรวม
ผลกระทบต่ อภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงานทีก่ าํ หนดไว้
การเพิม่ ขึน้
การลดลง
การเปลีย่ นแปลง
ของข้ อสมมติ
ของข้ อสมมติ
ในข้ อสมมติ
2561
2560
2561
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว้
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน
(ขึ้นกับช่วงอายุ)

ร้อยละ 0.50%
ร้อยละ 0.50%
ร้อยละ 0.50%

ลดลง 2.58%
เพิ่มขึ้น 3.20%
ลดลง 3.54%

ลดลง 2.44%
เพิ่มขึ้น 2.53%
ลดลง 2.67%

เพิ่มขึ้น 2.71%
ลดลง 3.20%
เพิ่มขึ้น 3.50%

เพิ่มขึ้น 2.56%
ลดลง 2.43%
เพิ่มขึ้น 2.79%

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลกระทบต่ อภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงานทีก่ าํ หนดไว้
การเพิม่ ขึน้
การลดลง
การเปลีย่ นแปลง
ของข้ อสมมติ
ของข้ อสมมติ
ในข้ อสมมติ
2561
2560
2561
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว้
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
(ขึ้นกับช่วงอายุ)

ร้อยละ 0.50%
ร้อยละ 0.50%
ร้อยละ 0.50%

ลดลง 2.56%
เพิ่มขึ้น 3.15%
ลดลง 3.38%

ลดลง 2.43%
เพิ่มขึ้น 2.54%
ลดลง 2.73%

เพิม่ ขึ้น 2.68%
ลดลง 3.02%
เพิ่มขึ้น 3.54%

2560

2560

เพิม่ ขึ้น 2.55%
ลดลง 2.45%
เพิ่มขึ้น 2.78%

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้ อา้ งอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ขอ้ สมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบตั ิ
สถานการณ์ ดงั กล่าวยากที่ จะเกิ ดขึ้ น และการเปลี่ ยนแปลงในข้อสมมติ อาจมี ความสัม พันธ์กนั ในการคํานวณการ
วิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติฐานหลักได้ใช้
วิธีเดียวกันกับ (มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้คาํ นวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่
ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)) ณ วัน สิ้ น รอบระยะเวลารายงาน)ในการคํานวณหนี้ สิ น บําเหน็ จ
บํานาญที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน
เมื่ อ วัน ที่ 13 ธัน วาคม 2561 สภานิ ติบ ัญ ญัติแ ห่ งชาติ ได้พิ จารณาปรั บ ปรุ งร่ างพระราชบัญ ญัติคุ ้มครองแรงงานให้
นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างที่ ถูกเลิกจ้างเพิ่มเติม หากลูกจ้างทํางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไป ลูกจ้างมี สิทธิ
ได้รับ ค่าชดเชยไม่ น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วัน กลุ่ม บริ ษ ัท จะแก้ไขโครงการผลประโยชน์ เมื่ อเกษี ยณแก่
พนักงานในงวดที่ร่างปรับปรุ งดังกล่าวถือเป็ นกฎหมายและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชื่อว่า
การปรับปรุ งพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานดังกล่าว จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินเพื่อมีผล
ตามกฎหมาย
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28.

รายได้ อนื่
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
รายได้ค่าบริ หารจัดการ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้จากการผลิตภัณฑ์พลอยได้
กําไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
กําไรจาการประนอมหนี้
เงินปันผลรับ
รายได้ค่าเช่า
อื่น ๆ

29.

3,000,000
302,484
21,908,994
1,707,800
5,902,552
4,777,793
37,599,623

651,512
14,798,302
11,211,681
9,863,262
2,622,500
5,616,722
4,808,341
49,572,320

4,800,000
49,992,844
21,908,994
80,000
5,435,262
4,256,933
86,474,033

45,857,926
14,798,302
11,211,681
50,000
5,016,722
4,142,485
81,077,116

ทุนเรือนหุ้น
ในเดื อ นตุ ล าคม พ.ศ. 2559 บริ ษ ัท ได้รั บ ชําระเงิ น จองซื้ อ หุ ้ น เพิ่ ม ทุ น จากการออกและเสนอขายแก่ นัก ลงทุ น โดย
เฉพาะเจาะจง จํานวน 22,200,000 หุ ้น ราคาหุ ้น ละ 4 บาท รวมเป็ นจํานวนเงิ น 88,800,000 บาท ซึ่ งคิ ด เป็ นร้ อ ยละ
10.98 ซึ่ งน้อยกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหุ ้นที่เสนอขายทั้งหมดจํานวน 202,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 4 บาท ดังนั้น
บริ ษทั จึงไม่สามารถจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วต่อนายทะเบียนได้
เมื่อวันที่ 4 และ 5 มกราคม พ.ศ. 2560 บริ ษทั ได้รับชําระเงินเพิ่มเติมสําหรับการจองซื้ อหุ ้นเพิ่มทุ นจากการออกและ
เสนอขายแก่นกั ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง จํานวน 35,000,000 หุ ้น ราคาหุ น้ ละ 4 บาท รวมเป็ นจํานวนเงิน 140,000,000 บาท
ดังนั้น มูลค่าการชําระสําหรั บการจองซื้ อหุ ้นเพิ่มทุ นสําหรั บงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มี นาคม พ.ศ. 2560 เป็ น
จํานวนเงินรวม 228,800,000 (จํานวน 57,200,000 ห้น ราคาหุ ้นละ 4 บาท) ในการนี้ บริ ษทั มี มูลค่าส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น
เป็ นจํานวน 171,600,000 บาท เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560 บริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วจาก 561,847,963 บาท
เป็ น 619,047,963 บาท กับกระทรวงพาณิ ชย์
เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2561 ผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนจาก
เดิมทุนจดทะเบียน 819,047,963 บาท (จํานวนหุ ้น 819,047,963 มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท) เป็ นทุนจดทะเบียน 619,047,963 บาท
(จํานวนหุ ้น 619,047,963 มู ลค่าหุ ้น ละ 1 บาท) และพิ จารณาอนุ ม ัติการเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ยนจากเดิ ม ทุ น จดทะเบี ยน
619,047,963 บาท (จํานวนหุ ้น 619,047,963 มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท) เป็ นทุนจดทะเบี ยน 749,735,866 บาท (จํานวนหุ ้น
749,735,866 มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท) เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (CWT-W4)
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30.

ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 ได้อนุมตั ิให้บริ ษทั ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั โดยมีรายละเอียดดังนี้
ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 4 (CWT-W4) ในอัตราส่ วนหุน้ สามัญ 9 หุน้ ต่อ 1 หน่วยสําคัญ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จํานวน 68,763,745 หน่วย ให้แก่ผถู้ ือหุ น้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุ น้ (Rights Offering) โดยบริ ษทั ได้
กําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ รับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ในวันที่ 4 พฤษภาคม
พ.ศ. 2561 ในการคํานวณสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าว หากมีเศษของ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ไม่เต็มจํานวน 1 หน่ วยจากการคํานวณให้ปัดเศษใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ส่วนที่ เหลือทิ้งทั้งจํานวน
มีรายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดงั นี้
อัตราการใช้สิทธิ :
ราคาใช้สิทธิต่อหุน้ :
ระยะเวลาการใช้สิทธิ :
อายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ :

31.

ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยการซื้ อหุน้ สามัญได้ 1 หุน้
3 บาท
เริ่ มการใช้สิทธิครั้งแรกและครั้งสุ ดท้ายคือ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562
8 เดือนนับตั้งแต่วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561)

สํ ารองตามกฎหมาย
ตามมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั หาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั จะต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้
เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
ทุนสํารองนี้ จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเป็ น
เงินปันผลได้

32.

เงินปันผล
เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2561 ผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุ มตั ิจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสด
สําหรับผลการดําเนิ นงานสําหรับปี พ.ศ. 2560 ในอัตราหุ ้นละ 0.0329 บาท ต่อหุ ้น รวมเป็ นเงิน 20.36 ล้านบาท โดย
บริ ษทั ได้ให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2560 ผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุ มตั ิการจัดสรรกําไรสุ ทธิ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็ นเงินปั นผล ในอัตราหุ ้นละ 0.0329 บาท จํานวนเงินรวม 20.36 ล้านบาท
โดยบริ ษทั ได้ให้จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
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33.

ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคลคํานวณขึ้นจากกําไรก่อนภาษีเงินได้สาํ หรับปี คูณด้วยอัตราภาษี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ภาษีเงินได้ ปีปัจจุบัน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการ
เกิดผลแตกต่างชัว่ คราวและกลับรายการ
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแี่ สดงในงบกําไรขาดทุน

33,310,511

34,897,505

32,018,578

30,839,471

33,310,511

34,897,505

32,018,578

30,839,471

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มบริ ษทั มี ผลขาดทุ นทางภาษี ที่ยงั ไม่ได้ใช้ และไม่ ได้นําไปรวมในการคํานวณ
สิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี เพื่ อรั บรู้ ในงบแสดงฐานะการเงิ นเป็ นจํานวน 60.64 ล้านบาท (พ.ศ. 2560 : 75.24
ล้านบาท) เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าจะไม่มีกาํ ไรที่เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีจากรายการดังกล่าวในอนาคต
34.

กําไรต่ อหุ้น

34.1 กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 บริ ษทั คํานวณกําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน โดยการหารกําไร
สุ ทธิ สาํ หรับปี ด้วยจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักดังนี้
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
กําไรสุ ทธิสําหรับปี
กําไรต่ อหุ้นสํ าหรับปี
จํานวนหุ้น
งบการเงิน
งบการเงิน
สามัญถัวเฉลีย่
งบการเงิน
งบการเงิน
รวม
เฉพาะบริษทั
ถ่ วงนํา้ หนัก
รวม
เฉพาะบริษทั
บาท
บาท
หุ้น
บาท
บาท
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่

74,161,700

95,430,657

619,047,963

0.12

0.15
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สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
กําไรสุ ทธิสําหรับปี
กําไรต่ อหุ้นสํ าหรับปี
จํานวนหุ้น
งบการเงิน
งบการเงิน
สามัญถัวเฉลีย่
งบการเงิน
งบการเงิน
รวม
เฉพาะบริษทั
ถ่ วงนํา้ หนัก
รวม
เฉพาะบริษทั
บาท
บาท
หุ้น
บาท
บาท
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่

52,832,633

135,298,444

619,047,963

0.09

0.22

34.2 กําไรต่ อหุ้นปรับลด
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ไม่ได้คาํ นวณกําไรต่อหุ ้น
ปรับลด เนื่องจากราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ น้ ดังนั้นจึงไม่มีใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่คาดว่าจะใช้สิทธิ
35.

ส่ วนงานดําเนินงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานที่นาํ เสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ที่ผมู้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงาน
ได้รั บและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่ อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรั พยากรให้ กับส่ วนงานและประเมิ นผล
การดําเนินงานของส่ วนงาน ทั้งนี้ผมู้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสูงสุ ดด้านการดําเนินงานของบริ ษทั คือกรรมการผูม้ ีอาํ นาจ
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารงาน กลุ่มบริ ษทั จัดโครงสร้างองค์กรเป็ นหน่วยงานธุ รกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์
และบริ การ เดิมกลุ่มบริ ษทั มีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้ น 5 ส่ วนงาน คือ ฟอกหนัง ผลิตเบาะรถยนต์ ผลิตของเล่นสุ นัข
ผลิตเฟอร์ นิเจอร์ และกลุ่มพลังงาน ต่อมาในปี พ.ศ. 2561 มีส่วนงานเพิ่ม 1 ส่ วนงาน คือกลุ่มออกแบบและจัดจําหน่าย
เรื อและรถโดยสารขนาดเล็กที่ผลิตด้วยอลูมิเนียม
สําหรับปี พ.ศ. 2561 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีรายได้จากการขายส่ งออกไม้สับเนื่ องจากตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ได้อนุ มตั ิให้บริ ษทั หยุดดําเนิ นงานของบริ ษทั เนื่ องจากธุ รกิ จส่ งออก
ชิ้นไม้สับที่ผา่ นมามีการแข่งขันสู ง อีกทั้งค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึ้น เมื่อเปรี ยบเทียบกับเงินดอลลาร์ สหรัฐส่ งผลให้มี
ผลประกอบการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง
ผูม้ ี อาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดสอบทานผลการดําเนิ นงานของแต่ละหน่ วยธุ รกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสิ นใจ
เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน กลุ่มบริ ษทั ประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยใช้เกณฑ์เดียวกับ
ที่ ใช้ในการวัดกําไรหรื อขาดทุ นจากการดําเนิ นงานในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั บริ หารงานด้านการจัดหาเงิน
กิจกรรมบริ หารและภาษีเงินได้ของทั้งกลุม่ บริ ษทั ดังนั้น จึงไม่มีการปันส่ วนให้แต่ละส่ วนงานดําเนินงาน
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ข้อมูลส่ วนงานดําเนินงานสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 เป็ นดังนี้
(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับงวดปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

ฟอกหนัง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561

เบาะรถยนต์
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560

ของเล่นสุ นัข
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560

เฟอร์ นิเจอร์
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560

กลุ่มพลังงาน
จ่ ายไฟฟ้าและ
ส่ งออกชิ้นไม้ สับ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

เรือและรถโดยสาร
ขนาดเล็ก
พ.ศ.2561
พ.ศ. 2560

รวม
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

1,947,137
(1,586,359)

1,910,086
(1,591,273)

360,778
5,586
593
32,025
37,600
(65,009)
(151,761)
(19,727)
(5,106)

318,813
24,778
(239)
49,572
(4,000)
(89,502)
(130,883)
(18,224)
(7,826)

ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงินได้

(99,093)

(53,568)

95,886

88,921

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(33,310)

(34,897)

กําไรสุทธิสาํ หรับปี

62,576

54,024

รายได้จากการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
กําไรขั้นต้น
กําไร จากอัตราแลกเปลี่ยน
กําไรจากการขายสิ นทรัพย์
กําไรจากการขายสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
รายได้อื่น
กําไรจากการยกหนี้ จากสถาบันการเงิน
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

172,487
(138,772)
33,715

208,037
(183,954)
24,083

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

1,469,191
(1,219,994)
249,197

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

95,212
(84,023)
11,189

53,969
(44,126)
9,843

48,995
(39,040)
9,955

247,425
(164,076)
83,349

88,651
(64,262)
24,389

20,894
(17,707)
3,187

-
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36.

ประโยชน์ จากการส่ งเสริมการลงทุน

36.1 คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนอนุมตั ิให้บริ ษทั ย่อยทางอ้อม - บริ ษทั บลูโซลาร์ ฟาร์ ม 3 จํากัด ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์
หลายประการในฐานะผูไ้ ด้รับ การส่ งเสริ ม การลงทุ น ตามพระราชบัญ ญัติส่ งเสริ มการลงทุ น พ.ศ. 2520 เพื่ อ ผลิ ต
พลังงานไฟฟ้ า หรื อ พลังงานไฟฟ้ าและไอนํ้าจากพลังงานหมุนเวียน ยกเว้นขยะ หรื อ เชื้อเพลิงจากขยะ ตามบัตรส่ งเสริ ม
การลงทุนเลขที่ 59-1341-1-00-1-0 ลงวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ซึ่ งพอสรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี้
(ก) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีสาํ หรับเครื่ องจักรที่ได้รับอนุมตั ิโดยคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน
(ข) ให้ ได้รั บ ยกเว้น ภาษี เงิ น ได้นิ ติ บุ ค คลสําหรั บ กําไรสุ ท ธิ ที่ ไ ด้จ ากการประกอบกิ จ การที่ ไ ด้รั บ การส่ งเสริ ม มี
กําหนดเวลาแปดปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
เนื่ องจากเป็ นกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน บริ ษทั ย่อยดังกล่าวจะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อกําหนดตามที่
ระบุไว้ในบัตรส่ งเสริ มการลงทุน
36.2 คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนอนุ มตั ิให้บริ ษทั ย่อยทางอ้อม - บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จํากัด ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์
หลายประการในฐานะผูไ้ ด้รับการส่ งเสริ มการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 เพื่อผลิตไฟฟ้ า
จากชื้อเพลิงชีวมวล หรื อ พลังงานไฟฟ้ าและไอนํ้าจากพลังงานหมุนเวียน ยกเว้นขยะ หรื อ เชื้อเพลิงจากขยะ ตามบัตร
ส่ งเสริ มการลงทุนเลขที่ 60-0697-1-00-1-0 ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ซึ่ งพอสรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี้
(ก) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีสาํ หรับเครื่ องจักรที่ได้รับอนุมตั ิโดยคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน
(ข) ให้ ได้รั บ ยกเว้น ภาษี เงิ น ได้นิ ติ บุ ค คลสําหรั บ กําไรสุ ท ธิ ที่ ไ ด้จ ากการประกอบกิ จ การที่ ไ ด้รั บ การส่ งเสริ ม มี
กําหนดเวลาแปดปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
เนื่ องจากเป็ นกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน บริ ษทั ย่อยดังกล่าวจะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อกําหนดตามที่
ระบุไว้ในบัตรส่ งเสริ มการลงทุน
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37.

เครื่องมือทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินเพื่อการเก็งกําไรหรื อการค้า

37.1 ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยนี้ เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดอนาคต ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อผลการ
ดําเนิ นงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่ องจากมีเงินฝากกับธนาคาร
เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร หุน้ กู้ และเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินดังกล่าวส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ ยคงที่ซ่ ึ ง
ใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั ดังนั้นความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยงของกลุ่มบริ ษทั จึงอยูใ่ นระดับตํ่า กลุ่มบริ ษทั มิได้ใช้
ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าว
37.2 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั มีลกู หนี้การค้า เจ้าหนี้การค้าและ
ภาระหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ
กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
หนีส้ ิ น สิ นทรัพย์
หนีส้ ิ น
สิ นทรัพย์
ดอลล่าร์สหรัฐ
ยูโร

241,997
-

7,582,451
-

191,030
-

11,333,264
796,432

37.3 ความเสี่ ยงทางด้ านการให้ สินเชื่อ
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ไม่คาดว่า
จะได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสําคัญจากการเก็บหนี้ จากลูกหนี้ เหล่านี้ ฝ่ ายบริ หารเชื่อว่ามูลค่าสู งสุ ดของความเสี่ ยง
คือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าหักด้วยค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญตามที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
37.4 มูลค่ ายุตธิ รรม
เนื่ องจากสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่จดั อยูใ่ นประเภทระยะสั้น หุ ้นกู้ เงินให้กยู้ ืมและเงินกูย้ ืมมี อตั รา
ดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั จึงเชื่อว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ทางการเงินดังกล่าวจะไม่แตกต่างอย่างเป็ นสาระสําคัญกับมูลค่าตามบัญชี
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38.

ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันเกี่ ยวกับสัญญาเช่าสิ นทรัพย์และสัญญาซื้ อ
สิ นทรัพย์และบริ การ ซึ่ งมีกาํ หนดจ่ายชําระดังนี้
(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สั ญญาเช่ าโรงงานและเครื่องจักร
ภายใน 1 ปี
ภายใน 1-3 ปี
รวม

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

สั ญญาก่อสร้ างอาคาร
ภายใน 1 ปี
สั ญญาซื้อสิ นทรัพย์
ภายใน 1 ปี
สั ญญาบริการ
ภายใน 1 ปี
ภายใน 1-3 ปี
ภายใน 3-5 ปี
รวม
39.

79,442,056
32,226,204
63,499,908
35,500,005
131,226,117

3,081,419
3,061,516
6,142,935

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

2,631,419
2,461,516
5,092,935

321,989,567

-

-

25,014,800

-

24,998,000

-

1,359,000
1,359,000

-

หนีส้ ิ นทีอ่ าจจะเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กลุ่มบริ ษทั มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
หนังสื อคํ้าประกัน (ล้านบาท)
เลตเตอร์ออฟเครดิต (ล้านบาท)
เลตเตอร์ออฟเครดิต (ดอลล่าร์สหรัฐฯ)
วงเงินสิ นเชื่อจากสถาบันการเงิน (ล้านบาท)

3.69
1.59
2,466

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560

4.83
206,817
1,897

3.69
1.59
1,693

4.83
206,817
1,693
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40.

สั ญญาทีส่ ํ าคัญ

40.1 บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จํากัด มีสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าจากเชื้อเพลิงชีวมวลให้กบั การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (“กฟภ.”) ลงวันที่
19 สิ งหาคม พ.ศ. 2558 ในอัตราการรับซื้ อไฟฟ้ าแบบ Feed-in Tariff (FiT) จํานวน 1 สัญญา โดยมีระยะเวลา 15 ปี 4 เดือน
นับจากวันเริ่ มต้นซื้ อขายไฟฟ้ า คือ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ต่อมา เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารการรับซื้ อไฟฟ้ าครั้งที่ 6/2560 ของการไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาค มีมติเห็นชอบให้เลื่อนวัน SCOD ออกไปอีกเป็ นระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วนั ที่ครบกําหนดในสัญญา โดย
มี กาํ หนดวัน SCOD ใหม่เป็ นวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2561 และเมื่ อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 บริ ษ ทั ย่อ ยดังกล่าว
มีรายได้ขายไฟฟ้ าเชิงพาณิ ชย์แล้ว
40.2 บริ ษทั บลูโซลาร์ ฟาร์ ม 3 จํากัด ได้รับแต่งตั้งเป็ นผูส้ นับสนุ นโครงการจากสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.
สมุทรสาคร จํากัด เข้าทําสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าโครงการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินกับการ
ไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ในปริ มาณรับซื้ อพลังไฟฟ้ าสู งสุ ด 5.0 เมกะวัตต์ มีระยะเวลา 25 ปี นับจากกําหนดวันจ่ายไฟฟ้ าเข้า
ระบบเชิงพาณิ ชย์ (SCOD) คือวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ในไตรมาสที่ 1/2560 บริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการจําหน่าย
ไฟฟ้ าเชิงพาณิ ชย์แล้ว
โดยภายใต้หนังสื อสัญญาแต่งตั้งผูส้ นับสนุนดังกล่าวมีภาระที่จะต้องจ่ายค่าตอบแทนจากการปฏิบตั ิตามสัญญาบริ หาร
โครงการให้แก่ผแู้ ต่งตั้งตามที่กาํ หนดในสัญญาในอัตราร้อยละ 10 ของรายได้ (ก่อนหักค่าใช้จ่าย)
40.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และพ.ศ. 2560 บริ ษทั มีหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นจากการออกหนังสื อคํ้าประกันสัญญาก่อสร้าง
แผงโซลาร์ ของบริ ษทั ย่อยทางอ้อม - บริ ษทั บลูโซลาร์ ฟาร์ ม 3 จํากัด เพื่อคํ้าประกันแก่บริ ษทั เอกชน 2 แห่ ง จํานวน 68.9
ล้านบาท และ จํานวน 3.17 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
40.4 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้ทาํ สัญญาความร่ วมมือผลิตและ
จําหน่ ายรถโดยสารขนาดเล็กกับบริ ษทั ฮีโน่ มอเตอร์ สเซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยมีขอบเขตของการร่ วมมือในการ
ส่ งเสริ มการผลิตรถโดยสารขนาดเล็กไม่เกิน 20 ที่นงั่ ให้เป็ นสิ นค้าที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อผูด้ ว้ ยสารที่ผา่ นการ
รับรองและมาตรฐานจากกรมการขนส่ งทางบกโดยมีกาํ หนดชําระเวลา 1 ปี และบริ ษทั ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย)
จํากัดตกลงอนุ ญาตให้บริ ษทั ย่อยดังกล่าวผลิตตัวถังรถโดยสารรุ่ นที่ ได้ตกลงกันเพื่อจําหน่ ายเป็ นรถโดยสารขนาดเล็ก
ให้แก่ลกู ค้าในประเทศแต่เพียงผูเ้ ดียว
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41.

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเช่าจ่าย
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและอื่น ๆ
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ป
และสิ นค้าระหว่างผลิต (เพิ่มขึ้น) ลดลง
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป

42.

278,935,668
88,986,372
3,559,000
17,335,433

278,262,008
44,176,399
112,307
15,656,189

273,954,014
42,243,808
4,399,000
16,011,616

272,442,698
33,643,347
712,307
10,316,640

(9,788,200)
32,766,955
(9,788,200)
32,766,955
1,178,472,470 1,458,165,424 1,063,133,018 1,458,165,424

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

42.1 เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 มีผมู้ าใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ จํานวน 11,055,165 หุ ้น ในราคา
3 บาทต่อหุ ้น บริ ษทั ได้รับเงินค่าหุ ้น จํานวน 33.16 ล้านบาท โดยบริ ษทั ได้เพิ่มทุ นชําระแล้วของบริ ษทั จากหุ ้นสามัญ
จํานวน 619,047,963 หุ น้ เป็ น 630,103,128 หุ น้ ในมูลค่าที่ตราไว้ หุ น้ ละ 1 บาท หุ น้ เพิ่มทุนดังกล่าวได้รับชําระเต็มมูลค่า
แล้วและบริ ษทั ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนชําระแล้วกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562
42.2 เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562 บริ ษทั ได้จ่ายชําระค่าหุ ้นที่เรี ยกชําระเพิ่มเติมจํานวน 995,199 มูลค่าหุ ้นละ 50 บาท เป็ น
จํานวนเงิน 47.76 ล้านบาท ในบริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด
42.3 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาให้กยู้ มื เงินฉบับใหม่โดยรวมสัญญาเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั
สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 9 โดยถือเอายอดเงินต้นค้างชําระของสัญญาเงินกูด้ งั กล่าวซึ่ งมี
จํานวน 99.33 ล้านบาท เป็ นเงินต้นที่ให้กยู้ มื ของสัญญาฉบับนี้ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี มีกาํ หนดชําระคืนทุก
เดือนเริ่ มงวดแรกวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดยงวดสุ ดท้ายชําระส่ วนที่เหลือวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2568
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