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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นของ 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. 2563 งบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จเฉพาะบริ ษทั
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะบริ ษทั และงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงิ น สดเฉพาะบริ ษ ัท สําหรั 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
งบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริ ษทั ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามลําดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563 ผลการดําเนิ นงานรวมและผลการดําเนิ นงานเฉพาะบริ ษทั และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริ ษทั สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็นอย่ างมีเงื่อนไขต่ องบการเงินรวม
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ได้รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมตาม
วิธีส่วนได้เสี ย จํานวน 10.53 ล้านบาท มีส่วนแบ่งผลกําไรของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินสําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน จํานวน 0.15 ล้านบาท และ จํานวน 0.88 ล้านบาท ตามลําดับ งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ้นโดยอาศัยข้อมูลทางการเงิน
ที่จดั ทําขึ้นโดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ร่ วม ซึ่ งยังไม่ได้มีการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี เนื่ องจากฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวไม่
สามารถจัดเตรี ยมงบการเงินให้มีการตรวจสอบได้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาที่กาํ หนด อีกทั้งบริ ษทั ร่ วมไม่อยูใ่ นอํานาจการควบคุมของ
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคของความรั บผิดชอบของ
ผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบ
การเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ 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 งได้รวมความรั บผิดชอบที่ เกี่ ยวกับเรื่ องเหล่านี้ ด้วย การปฏิ บ ัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธี การตรวจสอบที่ ออกแบบมา
เพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า ซึ่ งได้รวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเรื่ องเหล่านี้ดว้ ย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสําหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี้
การด้ อยค่ าของเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมและบริ ษัทย่ อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริ ษ ัทมี เงิ นลงทุ นในบริ ษ ัทร่ วมแสดงราคาทุ นในงบการเงิ นเฉพาะ จํานวน 6.31 ล้านบาท (สุ ทธิ จาก
ค่าเผือ่ การด้อยค่า จํานวน 24.77 ล้านบาท) คิดเป็ นร้อยละ 0.21 ของสิ นทรัพย์รวม และเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะ จํานวน
681.04 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 22.12 ของสิ นทรัพย์รวม เนื่ องจากบริ ษทั ดังกล่าวมีขาดทุนสะสม สถานการณ์ดงั กล่าวจึ งเป็ นข้อบ่งชี้
ของการด้อ ยค่ า ของเงิ น ลงทุ น บริ ษ ัท จึ ง มี ก ารทดสอบการด้อ ยค่ า ของเงิ น ลงทุ น ดัง กล่ า ว โดยผลทดสอบผู้บ ริ ห ารเชื่ อ มั่น ว่ า
ค่าเผือ่ การด้อยค่าเงินลงทุนบันทึกไว้อย่างเพียงพอแล้ว
เนื่ องจากการพิจารณาเกี่ ยวกับการด้อยค่าของเงิ นลงทุ นขึ้ นอยู่กบั ดุ ลยพิ นิจและข้อสมมติ ฐานที่ สําคัญที่ ผูบ้ ริ หารของบริ ษ ทั นํามาใช้
ในการประมาณค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน ดังนั้นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ คือ การแสดงมูลค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและ
บริ ษทั ย่อยและค่าเผื่อการด้อยค่าว่าเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ นโยบายการบัญชีสําหรับเงินลงทุน การด้อยค่าและ
รายละเอียดสําหรับเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อย ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 ข้อ 14 ข้อ 4.6 และข้อ 4.21
ตามลําดับ
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบหลักฐานประกอบการพิจารณาของผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อย
ประเมิ นความเหมาะสมของวิธีการประเมิ นมูลค่าและข้อสมมติ ที่ สําคัญที่ ผูบ้ ริ หารของบริ ษ ทั นํามาใช้ในประมาณค่าเผื่อการด้อยค่า
ของเงินลงทุนดังกล่าว

ค่ าเผื่อการลดลงของมูลค่ าสิ นค้ าคงเหลือ
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 บริ ษทั มีสินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใด
จะตํ่ากว่า ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2563 จํานวน 432.74 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงิ น รวมและจํานวน 418.21 ล้านบาท ใน
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริ ษทั ข้าพเจ้าให้ความสําคัญกับการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ เนื่องจากต้องอาศัย
ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารค่อนข้างมากในการพิจารณาจํานวนค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือที่เหมาะสมสําหรับสิ นค้าล้าสมัย และ
สิ นค้าที่คา้ งนาน
ข้าพเจ้าได้ประเมินเกี่ยวกับความเหมาะสมของสมมติฐานที่ผบู ้ ริ หารใช้ในการคํานวณค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้า โดยเข้าร่ วมสังเกตการณ์
ตรวจนับสิ นค้าคงเหลือประจําปี เพื่อระบุสินค้าที่ เคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย ทดสอบรายงานสิ นค้าคงเหลือค้างนาน วิเคราะห์ปริ มาณ
สิ นค้าที่คงเหลือและการเคลื่อนไหวของสิ นค้าเพื่อระบุสินค้าที่คา้ งนานหรื อสิ นค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว วิเคราะห์เปรี ยบเทียบจํานวน
เงิ นสุ ทธิ ที่บริ ษทั ได้รับจากการขายสิ นค้าภายหลังวันที่ ในงบการเงินกับราคาทุ นของสิ นค้าคงเหลือ และพิจารณาความเพียงพอของ
การตั้งค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเี่ น้ น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังต่อไปนี้
1. ความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญเกี่ยวข้องกับการชําระหนี้หุน้ กู้
ตามที่ กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 และข้อ 23 กลุ่มบริ ษทั มี ส่ วนของหุ ้นกูท้ ี่ จะครบกําหนดไถ่ถอนในวันที่ 23
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จํานวน 235.97 ล้านบาท และ 276.24 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่ งแสดงเป็ นส่ วน
ของหุ ้นกูท้ ี่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ขณะนี้ กลุ่มบริ ษทั อยู่ระหว่างการจัดหาวงเงินกูใ้ หม่เพื่อ
ชําระหนี้ หุน้ กูเ้ ดิม ทั้งนี้ ความสามารถในการชําระหนี้ หุน้ กูเ้ ดิมที่จะครบกําหนดนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ความสําเร็ จในการจัดหาแหล่งเงินกูใ้ หม่
โดยกลุ่มบริ ษทั เชื่อมัน่ ว่ากลุ่มบริ ษทั จะสามารถจ่ายชําระหนี้หุน้ กูไ้ ด้ตามที่กาํ หนด
นอกจากนี้ ปั จจุบนั สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงมีผลกระทบต่อหลายธุ รกิจและอุตสาหกรรม
รวมถึงสภาพแวดล้อมของการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และ
กระแสเงินสดในปั จจุบนั และในอนาคตของกลุ่มบริ ษทั ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั มี การติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์
ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนี้ สินและหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ อง
ทั้งนี้ ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง

2. แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.1 กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ทํางบการเงิน สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยเลือก
นําแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีมาถือปฏิบตั ิ
3. การนํามาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตั ิ
ตามที่ กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.1 และข้อ 5 กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
และมาตรฐานรายการทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า ซึ่ งมีผลบังคับใช้ในปี ปัจจุบนั มาถือปฏิบตั ิ
ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณี ขา้ งต้นนี้ แต่อย่างใด
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 ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูล
อื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั คือ การอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุ
ข้างต้นเมื่ อจัดทําแล้วและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมี ความขัดแย้งที่ มีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั หรื อกับ
ความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเรื่ อง
ดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเพื่อให้ผมู ้ ี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

ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ใน
การดําเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่ เกี่ ยวกับการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี สําหรับการ
ดําเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั หรื อหยุดดําเนิ นงานหรื อไม่สามารถดําเนิ นงานต่อเนื่ อง
ต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามี วตั ถุประสงค์เพื่อ ให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุส มผลว่างบการเงิ นรวมและงบการเงิ น เฉพาะบริ ษ ัท
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอัน เป็ นสาระสําคัญ หรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุ จริ ตหรื อข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้
เป็ นการรั บ ประกัน ว่าการปฏิ บ ัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อ เท็จจริ งอัน เป็ น
สาระสําคัญที่ มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามี สาระสําคัญเมื่ อคาดการณ์
ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ 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 ร่ วมคิ ด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้น การแสดงข้อมู ลการแสดงข้อมู ลที่ ไม่ ตรงตามข้อเท็ จจริ งหรื อ
การแทรกแซงการควบคุมภายใน

•

ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั

•

ประเมิ นความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิ ดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร

•

สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หาร และจากหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญ
ต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ
ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั หรื อ
ถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ
จนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง

•

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 ษ ัทเพื่ อแสดงความเห็ นต่องบการเงิ นรวม ข้าพเจ้ารั บผิดชอบต่อข้อกําหนดแนวทางการควบคุ มดูแลและการปฏิ บ ัติงาน
ตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สําคัญ
ที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สําคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่ งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นอิสระและ
ได้สื่อสารกับผูม้ ี หน้าที่ ในการกํากับดูแลเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ท้ 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
1 มีนาคม พ.ศ. 2564

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
(หน่ วย: บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

พ.ศ. 2563

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6

57,657,685

46,603,821

34,451,757

15,817,040

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สุ ทธิ

7

377,428,856

384,476,405

253,787,439

294,461,602

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

8

-

15,000,000

29,022,670

78,141,689

8

-

20,744,859

25,379,514

ส่ วนของเงินให้กยู้ มื ระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับแก่
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันที่มีกาํ หนดรับชําระภายในหนึ่งปี

-

สิ นค้าคงเหลือ สุ ทธิ

9

432,741,843

427,775,245

418,209,569

418,966,502

เงินลงทุนชัว่ คราว

10

216,496

234,139

186,951

204,768

เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็ นหลักประกันระยะสั้น

11

22,767,423

19,021,937

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

12

63,652,640

89,706,927

8,226,175

9,894,546

954,464,943

982,818,474

764,629,420

842,865,661

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

-

-

สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็ นหลักประกันระยะยาว

11

48,916,702

7,363,717

7,363,924

7,363,717

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม สุ ทธิ

13

10,532,502

9,497,430

6,313,502

6,313,502

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย สุ ทธิ

14

681,039,780

576,121,108

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ใช่หลักทรัพย์จดทะเบียน สุ ทธิ

15

1,321,200

1,321,200

เงินให้กยู้ มื ระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน สุ ทธิ

8

713,015,578

722,130,667

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุ ทธิ

16

2,624,632,599

2,582,749,330

894,221,130

912,279,814

ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ดาํ เนินงาน

17

43,225,000

43,225,000

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สุ ทธิ

18

10,595,596

12,111,436

สิ ทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า สุ ทธิ

19

55,087,715

59,561,906

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

20

4,372,598

4,693,845

261,850

257,350

2,856,058,912

2,855,113,864

2,314,109,780

2,237,872,913

3,810,523,855

3,837,932,338

3,078,739,200

3,080,738,574

รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

58,696,200
-

135,911,200
-

10,572,816
-

12,085,555
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หน้ า 7

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
(หน่ วย: บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

พ.ศ. 2563

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

หนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

21

298,149,661

311,197,119

250,149,661

262,197,119

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

22

395,518,159

315,165,226

307,768,139

242,240,473

เงินกูย้ มื ระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายจากกรรมการ

8

2,177,493

ส่ วนของหุน้ กูท้ ี่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

23

512,207,260

631,400,000

512,207,260

631,400,000

25

112,008,419

123,372,337

23,200,419

34,564,337

24

70,381,207

48,965,153

43,198,011

39,515,730

17,666,688

11,007,482

17,149,841

10,224,691

-

-

-

ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
ส่ วนของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี

27

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

26

รวมหนี้สินหมุนเวียน

-

9,449,773

-

9,449,773

11,108,734

15,475,636

8,059,807

11,613,735

1,419,217,621

1,466,032,726

1,161,733,138

1,241,205,858

หนี้สินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุ ทธิ

25

430,327,597

541,795,223

หนี้สินตามสัญญาเช่า สุ ทธิ

24

120,751,545

105,237,774

หุน้ กู้ สุ ทธิ

23

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

16

56,542,997

56,522,845

53,503,295

53,503,295

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานระยะยาว สุ ทธิ

27

39,424,464

32,243,424

38,216,555

31,369,039

หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์

35

7,076,860

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่ หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

-

-

-

76,636,759
-

-

23,469,238
96,675,387
-

-

4,721,125

4,741,000

721,000

741,000

658,844,588

740,540,266

169,077,609

205,757,959

2,078,062,209

2,206,572,992

1,330,810,747

1,446,963,817

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หน้ า 8

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
(หน่ วย: บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

พ.ศ. 2563

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 798,130,629 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
(พ.ศ. 2562 หุน้ สามัญ 692,007,924 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท)

29.1

798,130,629

692,007,924

798,130,629

692,007,924

630,103,128

630,103,128

630,103,128

630,103,128

356,887,820

356,887,820

356,887,820

356,887,820

ทุนที่ออกจําหน่ายและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 630,103,128 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่ วนตํ่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนการถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อย

14

(1,307,104)

-

-

-

29.2

38,907,379

33,077,014

38,907,379

33,077,014

350,972,126

243,989,949

508,016,943

399,693,612

148,485,330

224,738,781

214,013,183

214,013,183

1,524,048,679

1,488,796,692

1,747,928,453

1,633,774,757

208,412,967

142,562,654

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

1,732,461,646

1,631,359,346

1,747,928,453

1,633,774,757

รวมหนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

3,810,523,855

3,837,932,338

3,078,739,200

3,080,738,574

-

-

-

-

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของบริษัทใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

14

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หน้ า 9

บริษัท ชั ยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ ว)
(หน่ วย : บาท)
หมายเหตุ

รายได้จากการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
กําไรขั้นต้ น
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ส่ วนแบ่งกําไรจากการลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ขาดทุนจากการขายสิ นทรัพย์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายทรัพย์สิน
ขาดทุนจากการตีราคาที่ดิน
ต้นทุนทางการเงิน
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิสําหรับปี

พ.ศ. 2562

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

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

2,009,378,951
(1,567,593,273)
441,785,678
17,915,566
4,358,233
37,868,147
(69,342,330)
(174,984,183)
(19,587,123)
(150,397)
(9,537,950)
(101,536,803)
126,788,838
(32,538,091)
94,250,747

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

1,514,553,824
(1,226,928,325)
287,625,499
17,915,566
88,965,392
(58,140,233)
(121,136,939)
(18,387,123)
(150,929)
(9,537,950)
(61,164,783)
20,000,000
145,988,500
(29,367,352)
116,621,148

880,939
880,939

(1,174,305)
(1,174,305)

-

-

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

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

1,548,731
(11,717,848)
(10,169,117)
82,907,325

866,920
866,920
117,474,223

(11,741,257)
(11,741,257)
104,879,891

การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรสุ ทธิสําหรับปี

14

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

105,261,963
(11,011,216)
94,250,747

116,607,303
116,607,303

116,621,148
116,621,148

14

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

93,918,541
(11,011,216)
82,907,325

117,474,223
117,474,223

104,879,891
104,879,891

32

0.19

0.17

0.19

0.19

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

8
8

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563

13
8 และ 28
8
8
8

16
8
14
31

13

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
กําไรต่ อหุ้น
ขั้นพื้นฐาน (บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หน้ า 10

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
ส่ วนตํ่ากว่าทุนจาก
ทุนเรือนหุ้น
หมายเหตุ

เงินปันผลจ่าย
สํารองตามกฎหมาย

29.2

ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมเพิ่มขึ้น
เพิม่ ทุนระหว่างปี
กําไรสุทธิสาํ หรับปี

รวมส่ วนของ

ส่ วนเกิน

สัดส่ วนการถือหุ้น

จัดสรรแล้ ว -

ผลต่ างจากการ

ในมูลค่ายุติธรรม

ส่ วนเกินทุนจาก

ผู้ถือหุ้นของ

ส่ วนได้ เสีย

มูลค่าหุ้นสามัญ

ในบริษัทย่ อย

สํารองตามกฎหมาย

ยังไม่ได้ จดั สรร

แปลงค่างบการเงิน

ตราสารทุน

การตีราคาทีด่ ิน

บริษัทใหญ่

ทีไ่ ม่มอี ํานาจควบคุม

รวม

27,245,957

177,001,922

(178,292)

224,542,647

1,382,437,687

103,833,820

1,486,271,507

334,777,490

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี

การเปลี่ยนแปลง

ชําระแล้ ว

11,055,165
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถือหุ้น

ทีอ่ อกและ

619,047,963

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562

กําไรสะสม

การเปลี่ยนแปลง

22,110,330

5,831,057

(20,725,031)

-

-

-

(5,831,057)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

105,261,963

-

-

-

630,103,128

356,887,820

630,103,128

356,887,820

-

-

(20,725,031)

49,740,050

33,165,495
105,261,963

(11,011,216)
-

(20,725,031)
49,740,050
33,165,495
94,250,747

(11,717,848)

(1,174,305)

-

1,548,731

(11,343,422)

33,077,014

243,989,949

(1,352,597)

-

226,091,378

1,488,796,692

142,562,654

1,631,359,346

(11,343,422)

33,077,014

243,989,949

(1,352,597)

-

226,091,378

1,488,796,692

142,562,654

1,631,359,346

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ตามทีร่ ายงานไว้เดิม

-

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
เกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงิน

5

-

-

-

-

(5,090,461)

-

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
เกี่ยวกับสัญญาเช่า

5

-

-

-

-

(79,372)

-

(77,215,000)
-

-

(82,305,461)

-

(82,305,461)

-

(79,372)

-

(79,372)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
630,103,128

ปรับปรุงใหม่
ซื้ อหุ้นสามัญของบริ ษทั ย่อย
สํารองตามกฎหมาย

356,887,820

-

-

-

29.2

-

-

-

ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมเพิ่มขึ้น

-

-

-

-

กําไรสุทธิสาํ หรับปี

-

-

-

-

กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

630,103,128

356,887,820

(1,307,104)

33,077,014

14

(1,307,104)

5,830,365

38,907,379

238,820,116
(5,830,365)
117,031,191

(1,352,597)

(77,215,000)

226,091,378

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

951,184

880,939

350,972,126

(471,658)

(77,215,000)

1,406,411,859

142,562,654

1,548,974,513

(1,307,104)

(15,204,069)

(16,511,173)

117,031,191

80,610

1,912,733

226,171,988

1,524,048,679

-

-

99,980,000

99,980,000

(18,925,618)

98,105,573

208,412,967

1,912,733
1,732,461,646

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หน้ า 11

บริษัท ชั ยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
เงินปั นผลจ่าย
เพิ่มทุนระหว่างงวด
สํารองตามกฎหมาย
กําไรสุ ทธิ สาํ หรับปี
กําไรเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ตามที่รายงานไว้ เดิม
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
เกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงิน
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
เกี่ยวกับสัญญาเช่า
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ปรับปรุงใหม่
สํารองตามกฎหมาย
กําไรสุ ทธิ สาํ หรับปี
กําไรเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

29.2

องค์ ประกอบอื่น
ของส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่ วนเกินทุนจาก
การตีราคาที่ดิน

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ชํ าระแล้ ว

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้นสามัญ

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว สํ ารองตามกฎหมาย

619,047,963
11,055,165
630,103,128

334,777,490
22,110,330
356,887,820

27,245,957
5,831,057
33,077,014

321,369,809
(20,725,031)
(5,831,057)
116,621,149
(11,741,258)
399,693,612

214,013,183
214,013,183

1,516,454,402
(20,725,031)
33,165,495
116,621,149
(11,741,258)
1,633,774,757

630,103,128

356,887,820

33,077,014

399,693,612

214,013,183

1,633,774,757

ยังไม่ ได้ จัดสรร

รวม

5

-

-

-

(3,257,714)

-

(3,257,714)

5

-

-

-

(62,813)

-

(62,813)

29.2

630,103,128
630,103,128

356,887,820
356,887,820

33,077,014
5,830,365
38,907,379

396,373,085
(5,830,365)
116,607,303
866,920
508,016,943

214,013,183
214,013,183

1,630,454,230
116,607,303
866,920
1,747,928,453

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หน้ า 12

บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ปรับกระทบกําไรสุ ทธิเป็ นเงินสดรับ (จ่ าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
ก่ อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ นดําเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

พ.ศ. 2562

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

129,142,103

126,788,838

144,953,863

145,988,500

107,247,704

50,395,774

114,217,642

41,983,361

หนี้ สงสัยจะสูญ
ประมาณการส่วนลดจ่ายและรับคืนสิ นค้า
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสิ นค้า
สํารองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
ตัดจําหน่าย ค่าธรรมเนี ยมหุน้ กู้
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนชัว่ คราว
ส่วนแบ่งกําไรจากการลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
สิ ทธิ์ ในการดําเนิ นการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ าตัดจําหน่าย
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่ได้เกิดขึ้นจริ ง
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากตราสารอนุพนั ธ์
ขาดทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
กําไรจากการดําเนินงานก่ อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ นดําเนินงาน

7,251,218

245,000

1,483,015

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

10,093,982
(4,986,053)
7,998,305
(3,505)
(4,358,232)
150,397
9,537,950
4,474,191
(1,305,118)
(66,400)
(1,432,657)
101,536,803
362,891,143

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

10,093,982
(20,000,000)
(4,986,053)
10,326,560
(3,074)
150,929
9,537,950
(1,305,118)
(55,600)
(52,298,296)
61,164,783
209,010,337

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

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

28,083,262
151,971,189
18,751,672
2,578,557

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

19,505,905
151,957,532
2,526,810
1,088,693

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

(103,215,747)
(1,229,464)
459,830,612
(7,507,024)
(100,934,735)
(37,632,655)
313,756,198

68,587,542
(2,139,650)
(20,000)
303,551,676
(5,581,269)
(57,242,105)
(20,225,718)
220,502,584

(79,879,376)
(646,792)
303,563,109
(7,507,024)
(61,093,120)
(34,941,823)
200,021,142

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

-

หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
หน้ า 13

บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ ว)
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
รับเงินปันผล
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมเพิ่มขึ้น
ซื้อคืนเงินลงทุนจากส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็ นหลักประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินลงทุนชัว่ คราวเพิ่มขึ้น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริ ษทั ย่อยที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
รับคืนเงินให้กยู้ ืมระยะยาวจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายเงินปันผล
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
จ่ายชําระคืนหุน้ กู้
เงินสดรับจากหุน้ กู้
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนี ยมหุน้ กู้
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกรรมการเพิ่มขึ้น
จ่ายชําระหนี้ สินตามสัญญาเช่า
กูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายชําระเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ออกหุน้ สามัญ
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมเพิม่ ขึ้น
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

พ.ศ. 2562

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

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

1,432,657
66,400
(9,357,972)
(15,000,000)
49,844,020
(180,063,346)
(33,500)
(153,111,741)

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

25,677,303
55,600
409,454
(28,568,308)
(80,000,000)
36,028,093
(49,759,950)
50,882,166
(32,541,953)
(33,500)
(77,851,095)

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

(20,725,031)
(78,888,436)
(39,399,831)
1,200,000
(119,440,983)
33,165,495
49,740,050
(174,348,736)

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

(20,725,031)
(75,888,436)
(32,411,641)
1,200,000
(32,632,983)
33,165,495
(127,292,596)

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

(13,704,279)
60,475,618
(167,518)
46,603,821

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

(5,122,549)
21,107,107
(167,518)
15,817,040

72,458,215

63,344,585

7,381,925

63,344,585

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย
1) รายการสิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการทําสัญญาเช่า
2) รายการสิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น(ลดลง)จากเจ้าหนี้ ค่าซื้อทรัพย์สิน

-

3) รายการทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นจากการประเมินมูลค่าใหม่ สุทธิ จากภาษีเงินได้

(2,877,557)

4) รายการเจ้าหนี้ อื่นที่เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุน

13,200,000

5) รายการลูกหนี้ อื่นที่เพิ่มขึ้นจากการขายทรัพย์สิน

-

1,406,317

-

1,935,915

-

-

-

-

2,018,827

-

1,406,317

2,018,827

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป

1.1. ข้ อมูลบริษัท
บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด ซึ่ งจดทะเบียนจัดตั้งมีภูมิลาํ เนา
ในประเทศไทย และได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีที่อยูต่ ามที่จดทะเบียนไว้ ดังนี้
ตั้งอยูเ่ ลขที่ 176/1, 1480 หมู่ที่ 1 เขตอุตสาหกรรมฟอกหนัง (ก.ม.30) ถนนสุ ขุมวิท ตําบลท้ายบ้าน อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ 10280
บริ ษทั เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรี ยก
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยว่า “กลุ่มบริ ษทั ”
กลุ่มบริ ษทั ได้ประกอบธุรกิจหลัก 3 กลุ่มธุรกิจ คือ
- กลุ่มผลิตภัณฑ์หนัง : ฟอกหนัง เบาะรถยนต์ ของเล่นสุ นขั และเฟอร์นิเจอร์
- กลุม่ พลังงาน
: ผลิตและจําหน่ ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน รวมถึงโรงกําจัดขยะและผลิต และ
จําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากขยะ
- กลุ่มออกแบบและจัดจําหน่ายยานพาหนะ : ออกแบบและจัดจําหน่ายเรื อและรถโดยสารขนาดเล็กที่ผลิตด้วยอลูมิเนียม
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั นี้ ได้รับการอนุ มตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษทั เพื่อให้เผยแพร่ เมื่อวันที่ 1
มีนาคม พ.ศ. 2564
1.2. ความไม่ แน่ นอนทีม่ สี าระสํ าคัญเกีย่ วข้ องกับการชําระหนีห้ ุ้นกู้
กลุ่มบริ ษทั มีส่วนของหุ ้นกูท้ ี่จะครบกําหนดไถ่ถอนในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
จํานวน 235.97 ล้านบาท และ 276.24 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่ งแสดงเป็ นส่ วนของหุ ้นกูท้ ี่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ตามที่ กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23 ขณะนี้ บริ ษทั อยู่ระหว่างการ
จัดหาวงเงินกูใ้ หม่เพื่อชําระหนี้ หุน้ กูเ้ ดิม แม้วา่ สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะส่ งผล
ให้สภาวะตลาดตราสารหนี้ ถดถอยและมีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่ทาํ ให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความสามารถใน
การชําระหุ ้นกูไ้ ด้ตามกําหนด โดยกลุ่มบริ ษทั ยังคงเชื่อมัน่ ว่า มาตรการจะช่วยทําให้กลุ่มบริ ษทั สามารถจ่ายชําระหนี้
หุ น้ กูไ้ ด้ตามกําหนด
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1.3. การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงมี ผลกระทบต่อหลายธุ รกิ จและอุตสาหกรรม
รวมถึ งการชะลอในอุตสาหกรรมยานยนต์ทวั่ โลกและสภาพแวดล้อมของการดําเนิ นธุ รกิ จของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งอาจ
ส่ งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดในปั จจุบนั และในอนาคตของกลุ่ม
บริ ษทั ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงั กล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงิน
เกี่ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนี้ สินและหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ประมาณ
การและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะบริ ษ ัท ได้จัด ทําขึ้ น ตามหลักการบัญ ชี ที่ รับ รองทั่วไปภายใต้พ ระราชบัญ ญัติ
การบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่ งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาํ หนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
และข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน
ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นใน
นโยบายการบัญชี
การจัดทํางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย กําหนดให้ฝ่ายบริ หารประมาณการ
และกําหนดสมมติฐานที่ เกี่ ยวข้องอันจะมี ผลต่อตัวเลขของสิ นทรั พย์และหนี้ สิน รวมทั้งการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน และข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงิน
ดังกล่าว ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากตัวเลขประมาณการ ถึงแม้วา่ ฝ่ ายบริ หารได้จดั ทําตัวเลขประมาณการขึ้น
จากความเข้าใจในเหตุการณ์และสิ่ งที่ได้กระทําไปในปัจจุบนั อย่างดีที่สุดแล้ว
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็ นภาษาไทย ในกรณี
ที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรื อมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
งบการเงิ นรวมนี้ ได้จดั ทําขึ้ นโดยรวมงบการเงินสําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ของ
บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และงบการเงินของบริ ษทั ย่อย ดังต่อไปนี้
ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด
ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด*
ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด ออกแบบและจําหน่ายยานพาหนะ

อัตราร้ อยละการถือหุ้น
จัดตั้งขึน้ ใน
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 ประเทศ
100
100
50.01

100
100
50.01

ไทย
ไทย
ไทย

*โครงสร้างของบริ ษทั ย่อยที่ถือหุ น้ ผ่านบริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 14
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
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

งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่ บริ ษทั มีอาํ นาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่
บริ ษทั สิ้ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้นหรื อไม่รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่ขายหุ น้

2.5

งบการเงินรวมจัดทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี เดียวกันสําหรับรายการบัญชีที่เหมือนกันหรื อเหตุการณ์ทางบัญชีที่
คล้ายคลึงกัน

2.6

ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อยส่ วนที่
ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนรวม และส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นใน
งบแสดงฐานะการเงินรวม

3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง

3.1

การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ในระหว่ างปี
ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ นฉบับปรั บปรุ ง (ปรั บปรุ ง 2562) และฉบับใหม่ จํานวนหลายฉบับ ซึ่ งมี ผลบังคับใช้สําหรั บงบการเงิ นที่ มี
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
ได้รับการปรั บปรุ งหรื อจัดให้มี ข้ ึ นเพื่ อให้มี เนื้ อหาเท่ าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ โดย
ส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี และการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิ บตั ิ น้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ ึ งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จํานวน
5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ม ดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกี่ ยวกับ การจัดประเภทและการวัดมู ลค่ า
เครื่ องมื อทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจําหน่ ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิ น
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคํานวณการ
ด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการ
บัญชีป้องกันความเสี่ ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
การนํามาตรฐานกลุ่มนี้มาถือปฏิบตั ิมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั จากรายการดังต่อไปนี้
-

การจัดประเภทและวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริ ษทั ที่ ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบี ยน – กลุ่ม
บริ ษ ัท วัด มู ล ค่ ายุติ ธ รรมของเงิ น ลงทุ น ในตราสารทุ น ของบริ ษ ัท ที่ ไม่ ใช่ บ ริ ษ ัท จดทะเบี ย น และจัด ประเภท
เงินลงทุนดังกล่าวเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

-

การรั บรู้ รายการผลขาดทุนด้านเครดิ ต – กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นต่อสิ นทรั พย์
ทางการเงินโดยไม่จาํ เป็ นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีการอย่างง่าย
ในการพิจารณาค่าเผือ่ ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสาํ หรับลูกหนี้ การค้า

-

การรับรู ้รายการตราสารอนุพนั ธ์ - กลุ่มบริ ษทั รับรู้รายการตราสารอนุพนั ธ์เมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่
เข้าทําสัญญา และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน การเปลี่ยนแปลงใน
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุ พนั ธ์จะถูกรับรู้ผ่านกําไรหรื อขาดทุ น ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั มิ ได้นาํ การบัญชี ป้องกัน
ความเสี่ ยงมาถือปฏิบตั ิสาํ หรับบางรายการ
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
กลุ่มบริ ษทั นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้ มาถือปฏิ บตั ิโดยรั บรู ้ผลกระทบสะสมของการนํามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มาถือปฏิบตั ิครั้งแรกโดยปรับปรุ งกับกําไรสะสม และองค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ
ผลสะสมของเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สั ญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่า และการตีความ
มาตรฐานบัญชี ที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาํ หนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการ
และการเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกําหนดให้ผเู้ ช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้ สินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่ มี
ระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า
การบัญชีสาํ หรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่ายังคงต้อง
จัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุน
กลุ่มบริ ษทั นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มาถือปฏิ บตั ิโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนํามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้ มาถือปฏิบตั ิครั้งแรกโดยปรับปรุ งกับกําไรสะสม และองค์ประกอบอื่นของส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ น้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ
ผลสะสมของเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5
แนวปฏิบัตทิ างการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่ อนปรนชั่วคราวสํ าหรับทางเลือกเพิม่ เติมทางบัญชีเพือ่ รองรับผลกระทบจาก
สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้แนวปฏิบตั ิ ทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติม
ทางบัญชี เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย
มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ลดผลกระทบในบางเรื่ องจากการปฏิ บ ัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น บางฉบับ และ
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบตั ิทางบัญชีในช่วงเวลาที่ยงั มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ดงั กล่าว
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีดงั กล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563 และมีผลบังคับใช้
สําหรับการจัดทํางบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้ นสุ ดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
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กลุ่มบริ ษทั เลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีดงั ต่อไปนี้
-

เลื อ กที่ จะไม่ นําสถานการณ์ COVID-19 มาถื อเป็ นข้อบ่ งชี้ ข องการด้อ ยค่า ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 36
เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์

-

เลื อ กที่ จ ะวัดมู ล ค่ าเงิ น ลงทุ น ในตราสารทุ น ที่ ไม่ อ ยู่ในความต้อ งการของตลาดด้วยมู ล ค่ายุติธรรม ณ วัน ที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2563

-

เลื อกที่ จะไม่ตอ้ งนําข้อมูลที่ มีการคาดการณ์ ไปในอนาคต (Forward-Looking Information) มาใช้วดั มูลค่าของ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีการอย่างง่ายในการวัดมูลค่าของผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

กลุ่มบริ ษทั คาดการณ์วา่ ภายหลังจากที่ยตุ ิการใช้มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราว ซึ่ งสิ้ นสุ ดภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ในงบการเงินที่มีการใช้ขอ้ ผ่อนปรนดังกล่าว ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั
อยูใ่ นระหว่างการประเมินผลกระทบและจะพิจารณาบันทึกผลกระทบต่องบการเงินภายหลัง สิ้ นสุ ดมาตรการผ่อนปรน
ชัว่ คราวดังกล่าว
3.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ และฉบับปรับปรุงที่มผี ลบังคับใช้ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุ ง ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึ นเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเที ยมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี และ
การให้แนวปฏิบตั ิทางบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มนํามาตรฐานกลุ่ม
ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
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4.

สรุปนโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญซึ่ งใช้ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้

4.1

การรับรู้ รายได้
รายได้รับรู้เมื่อลูกค้ามีอาํ นาจควบคุมในสิ นค้าหรื อบริ การด้วยจํานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กลุ่มบริ ษทั คาดว่า
จะมี สิทธิ ได้รับซึ่ งไม่รวมจํานวนเงินที่ เก็บแทนบุ คคลที่ สาม ภาษี มูลค่าเพิ่มและแสดงสุ ทธิ จากส่ วนลดการค้า และ
ส่ วนลดตามปริ มาณ
รายได้ จากการขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู้เมื่ อลูกค้ามี อาํ นาจควบคุมในสิ นค้าซึ่ งโดยทัว่ ไปเกิดขึ้ นเมื่ อมี การส่ งมอบสิ นค้าให้กบั
ลูกค้า สําหรั บ สัญ ญาที่ ให้สิ ท ธิ ลูกค้าในการคื น สิ นค้า รายได้จ ะรั บ รู้ ในจํานวนที่ มี ค วามเป็ นไปได้ค่ อ นข้างแน่ ใน
ระดับสู งมากว่าจะไม่มีการกลับรายการอย่างมีนัยสําคัญของรายได้ที่รับรู้สะสม ดังนั้น รายได้ที่รับรู้จะปรับปรุ งด้วย
ประมาณการรับคืนสิ นค้าซึ่ งประมาณการจากข้อมูลในอดีต
รายได้ จากการให้ บริการ
รายได้จากการให้บริ การรับรู้เมื่อกลุ่มบริ ษทั เสร็ จสิ้ นการปฏิบตั ิตามภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง และเมื่อโอน
การควบคุมในบริ การไปยังลูกค้าหรื อเมื่อได้ให้บริ การแก่ลกู ค้าแล้ว
รายได้ จากการขายไฟฟ้า
รายได้จากการขายไฟฟ้ ารับรู้ในกําไรหรื อขาดทุนตามจํานวนหน่วยวัดที่ส่งด้วยอัตราที่กาํ หนดไว้
รายได้ ค่าเช่ า
รายได้ค่าเช่ารับรู ้ดว้ ยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่าที่ระบุในสัญญาเช่า
รายได้ อนื่
รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์ ดังนี้
รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์อตั ราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
รายได้เงินปันผลรับรู้เมื่อกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิได้รับเงินปันผล
รายได้อื่นรับรู้เมื่อสิ ทธิที่จะได้รับเกิดขึ้น
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4.2

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

4.3

เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการบัญชีทถี่ ือปฏิบัตติ ้งั แต่ วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
การรับรู้ รายการและการวัดมูลค่ าเมือ่ เริ่มแรก
ลูกหนี้ การค้า ตราสารหนี้ ที่ กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูอ้ อก และเจ้าหนี้ การค้ารั บ รู้ รายการเมื่ อเริ่ ม แรกเมื่ อมี การออกตราสาร
เหล่านั้น สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินอื่น ๆ ทั้งหมดรับรู้รายการเมื่อเริ่ มแรกเมื่อกลุ่มบริ ษทั เป็ นคู่สัญญา
ตามข้อกําหนดของเครื่ องมือทางการเงินนั้น
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหนี้ การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มี
นัยสําคัญ หรื อวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน) จะวัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุน
การทํารายการซึ่ งเกี่ ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรื อการออกตราสาร ลูกหนี้ การค้าที่ ไม่มีองค์ประกอบเกี่ ยวกับการ
จัดหาเงินที่มีนยั สําคัญวัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรกด้วยราคาของการทํารายการ สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินที่
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน วัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าภายหลัง
สิ นทรั พย์ ทางการเงิน - การจัดประเภท
ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่า ได้แก่ การวัดมูลค่าด้วย
ราคาทุนตัดจําหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นหรื อมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรั พย์ทางการเงิ นจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ภายหลังการรั บรู้รายการเมื่ อเริ่ มแรกเว้นแต่กลุ่มบริ ษทั มี การ
เปลี่ยนแปลงโมเดลธุ รกิจในการบริ หารสิ นทรัพย์ทางการเงิน ในกรณี ดงั กล่าวสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ได้รับผลกระทบ
ทั้งหมดจะถูกจัดประเภทรายการใหม่โดยทันทีเป็ นต้นไปนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภท
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สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ถู ก กําหนดให้ ว ดั มู ล ค่ ายุติ ธ รรมผ่านกําไรหรื อ ขาดทุ น จะถู ก วัด มู ล ค่ าด้ว ยราคาทุ น
ตัดจําหน่ายหากเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อดังต่อไปนี้
- ถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ
- ข้อกําหนดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินซึ่ งทําให้เกิดกระแสเงินสดซึ่ งเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย
จากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาํ หนดไว้
ตราสารหนี้ ที่ ไม่ ได้ถูกกําหนดให้วดั มูลค่ายุติธ รรมผ่านกําไรหรื อขาดทุ น จะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธ รรมผ่านกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นได้หากเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อดังต่อไปนี้
- ถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงิ นนั้นตามโมเดลธุ รกิ จที่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขาย
สิ นทรัพย์ทางการเงิน และ
- ข้อกําหนดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินซึ่ งทําให้เกิดกระแสเงินสดซึ่ งเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย
จากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาํ หนดไว้
ณ วันที่ รับรู้รายการเมื่ อเริ่ มแรกของเงิ นลงทุ นในตราสารทุ นที่ ไม่ได้ถือไว้เพื่อค้า กลุ่มบริ ษทั อาจเลื อกให้เงินลงทุ น
ดังกล่าวแสดงการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลังในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ซึ่ งการเลือกนี้ สามารถเลือกได้
เป็ นรายเงินลงทุนและเมื่อเลือกแล้วไม่สามารถยกเลิกได้
สิ นทรั พย์ท างการเงิ นทั้งหมดที่ ไม่ได้จดั ประเภทให้วดั มูลค่าด้วยราคาทุ นตัดจําหน่ ายหรื อมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นตามที่ได้อธิ บายไว้ขา้ งต้นจะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน ซึ่ งรวมถึงสิ นทรัพย์
อนุ พนั ธ์ท้ งั หมด ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่ มแรก กลุ่มบริ ษทั สามารถเลือกให้สินทรัพย์ทางการเงินที่เข้าข้อกําหนดใน
การวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายหรื อมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรหรื อขาดทุนหากการกําหนดดังกล่าวช่วยขจัดหรื อลดความไม่สอดคล้องอย่างมีนยั สําคัญซึ่ งอาจเกิดขึ้นซึ่ งเมื่อ
เลือกแล้วไม่สามารถยกเลิกได้
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สิ นทรั พย์ ทางการเงิน - การประเมินโมเดลธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินโมเดลธุ รกิจของสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ ถือไว้ในระดับพอร์ ตโฟลิโอ เนื่ องจากเป็ นวิธีที่ดีที่สุด
ที่จะสะท้อนวิธีการจัดการธุรกิจและเป็ นข้อมูลที่นาํ เสนอให้แก่ผบู้ ริ หาร ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณารวมถึง
- นโยบายและวัตถุประสงค์ของพอร์ ตโฟลิโอและการดําเนิ นงานตามนโยบายดังกล่าวในทางปฏิบตั ิ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับการรับดอกเบี้ ยรับตามสัญญา การดํารงระดับอัตราดอกเบี้ ย การจับคู่ระหว่าง
ระยะเวลาของสิ นทรัพย์ทางการเงินกับระยะเวลาของหนี้ สินที่เกี่ยวข้อง หรื อกระแสเงินสดออกที่คาดการณ์หรื อ
รับรู้กระแสเงินสดผ่านการขายสิ นทรัพย์ทางการเงิน
- วิธีการประเมินผลการดําเนินงานของพอร์ ตโฟลิโอและการรายงานให้ผบู้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั
- ความเสี่ ยงที่ มีผลกระทบต่อผลการดําเนิ นงานของโมเดลธุ รกิจ (และสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ ถือตามโมเดลธุ รกิ จ)
และกลยุทธ์ในการบริ หารจัดการความเสี่ ยง
- วิธีการประมาณผลตอบแทนให้ผูจ้ ดั การเงิ นลงทุ น (เช่ น ผลตอบแทนอ้างอิ งจากมูลค่ายุติธรรมของสิ น ทรั พย์ที่
บริ หารจัดการหรื ออ้างอิงตามการรับกระแสเงินสดตามสัญญา) และ
- ความถี่ ปริ มาณและเวลาที่ขายในงวดก่อน เหตุผลที่ขายและการคาดการณ์การขายในอนาคต
การโอนสิ นทรัพย์ทางการเงินไปยังบุคคลที่สามที่ไม่เข้าเงื่อนไขการตัดรายการออกจากบัญชี จะไม่ถือเป็ นการขายซึ่ ง
สอดคล้องกับการรับรู้รายการสิ นทรัพย์อย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริ ษทั
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่ ถือไว้เพื่อค้าหรื อใช้ในการบริ หารและประเมิ นผลงานด้วยมูลค่ายุติธรรมจะถูกวัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรั พย์ ทางการเงิน - การประเมินว่ ากระแสเงินสดตามสั ญญาเป็ นการจ่ ายเพียงเงินต้ นและดอกเบี ย้ จากยอดคงเหลือ
ของเงินต้ นหรื อไม่
สําหรับวัตถุประสงค์ของการประเมินนี้
“เงินต้น” หมายถึง มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่ มแรก
“ดอกเบี้ ย” หมายถึง สิ่ งตอบแทนจากมูลค่าเงินตามเวลาและความเสี่ ยงด้านเครดิตที่ เกี่ยวข้องกับจํานวนเงินต้นที่คา้ ง
ชําระในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ งและความเสี่ ยงในการกูย้ ืมโดยทัว่ ไป และต้นทุน (เช่น ความเสี่ ยงด้านสภาพ
คล่องและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร) รวมถึงอัตรากําไรขั้นต้น
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ในการประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยหรื อไม่ กลุ่มบริ ษทั พิจารณาข้อกําหนด
ตามสัญญาของเครื่ องมือทางการเงิน ซึ่ งรวมถึงการประเมินว่าสิ นทรัพย์ทางการเงินประกอบด้วยข้อกําหนดตามสัญญา
ที่ ส ามารถเปลี่ ยนแปลงระยะเวลาและจํานวนเงินของกระแสเงินสดตามสัญ ญาซึ่ งอาจทําให้ไม่เข้าเงื่ อนไข ในการ
ประเมินกลุ่มบริ ษทั พิจารณาถึง
- เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นซึ่ งเป็ นเหตุให้มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินและเวลาของกระแสเงินสด
- เงื่อนไขที่อาจเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา ซึ่ งรวมถึงอัตราดอกเบี้ยผันแปร และ
- เงื่อนไขเมื่อสิ ทธิ เรี ยกร้องของกลุ่มบริ ษทั ถูกจํากัดเฉพาะกระแสเงินสดจากสิ นทรัพย์ตามที่กาํ หนด (เช่น สิ นทรัพย์
ทางการเงินที่ผใู้ ห้กไู้ ม่มีสิทธิไล่เบี้ย)
สิ นทรั พย์ ทางการเงิน - การวัดมูลค่ าภายหลังและกําไรและขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กําไรหรื อขาดทุน

สิ นทรั พย์เหล่านี้ วดั มูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม กําไรและขาดทุ นสุ ทธิ
รวมถึงรายได้ดอกเบี้ยและเงินปั นผลรับบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน

สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั
มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย

สิ นทรัพย์เหล่านี้ วดั มูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายโดยวิธีอตั ราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง ราคาทุนตัดจําหน่ายลดลงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่า รายได้ดอกเบี้ย
กําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในกําไร
หรื อขาดทุน กําไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการออกจากบัญชีรับรู้ในกําไร
หรื อขาดทุน

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วดั
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

สิ นทรัพย์เหล่านี้ วดั มูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม รายได้ดอกเบี้ ยคํานวณ
โดยใช้วิธี อ ัต ราดอกเบี้ ย ที่ แ ท้จ ริ ง กําไรและขาดทุ น จากอัต ราแลกเปลี่ ย นและ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน กําไรและขาดทุนสุ ทธิ อื่นรับรู้
ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเมื่อมีการตัดรายการออกจากบัญชี กําไรและขาดทุน
สะสมที่รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจะถูกจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกําไร
หรื อขาดทุน

เงินลงทุนในตราสารทุนที่วดั
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

สิ นทรัพย์เหล่านี้ วดั มูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม เงินปั นผลรับรู้เป็ นรายได้
ในกําไรหรื อขาดทุนเว้นแต่เงินปั นผลดังกล่าวเป็ นการคืนทุนของเงินลงทุน กําไร
และขาดทุ นสุ ท ธิ อื่นรั บรู้ ในกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ นและจะไม่ถูกจัดประเภท
รายการใหม่ไปยังกําไรหรื อขาดทุน
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หนีส้ ิ นทางการเงิน - การจัดประเภทรายการ การวัดมูลค่ าในภายหลังและกําไรและขาดทุน
หนี้ สิ นทางการเงิ นจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่าด้วยราคาทุ น ตัดจําหน่ ายหรื อมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อ
ขาดทุน หนี้ สินทางการเงินจะถูกจัดประเภทให้วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนหากให้ถือไว้เพื่อค้า ถือเป็ น
อนุ พนั ธ์หรื อกําหนดให้วดั มูลค่าเมื่อเริ่ มแรกด้วยวิธีดงั กล่าว หนี้ สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
หรื อขาดทุ นจะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมและรั บรู้กาํ ไรและขาดทุ นสุ ทธิ รวมถึงดอกเบี้ ยจ่ายในกําไรหรื อขาดทุ น
หนี้ สินทางการเงินอื่นที่วดั มูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ดอกเบี้ยจ่ายและกําไรและ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนรับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน กําไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการออกจากบัญชีให้รับรู้
ในกําไรหรื อขาดทุน
การตัดรายการออกจากบัญชี
สิ นทรั พย์ ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชีเมื่อสิ ทธิ ตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสิ นทรัพย์ทาง
การเงินหมดอายุหรื อมีการโอนสิ ทธิ ในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซึ่ งความเสี่ ยงและผลตอบแทนของ
ความเป็ นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์ทางการเงินได้ถูกโอนหรื อในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ท้ งั โอนหรื อคงไว้
ซึ่ งความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทั้งหมดและไม่ได้คงไว้ซ่ ึ งการควบคุมในสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั เข้าทําธุ รกรรมซึ่ งมีการโอนสิ นทรัพย์ที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ยงั คงความเสี่ ยงและผลตอบแทน
ของความเป็ นเจ้าของทั้งหมดหรื อเกื อบทั้งหมดในสิ นทรัพย์ที่โอนหรื อบางส่ วนของสิ นทรัพย์ ในกรณี น้ ี สิ นทรัพย์
ที่โอนจะไม่ถกู ตัดรายการออกจากบัญชี
หนีส้ ิ นทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการหนี้ สินทางการเงินออกจากบัญชีเมื่อภาระผูกพันตามสัญญาสิ้ นสุ ดลง ยกเลิก หรื อหมดอายุ กลุ่ม
บริ ษ ัท ตัด รายการหนี้ สิ น ทางการเงิ น ออกจากบัญ ชี ห ากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงเงื่ อ นไขและกระแสเงิ น สดจากการ
เปลี่ยนแปลงหนี้ สิ นมี ความแตกต่างอย่างมี นัยสําคัญ โดยรั บ รู้ ห นี้ สินทางการเงิ น ใหม่ดว้ ยมูลค่ายุติธรรมที่ ส ะท้อน
เงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงแล้ว
การตัดรายการหนี้ สินทางการเงินออกจากบัญชี ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีที่ตดั รายการและสิ่ งตอบแทนที่ตอ้ งจ่าย
(รวมถึงสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดที่ได้โอนไปหรื อหนี้สินที่รับมา) รับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน
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การหักกลบ
สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น และหนี้ สิ นทางการเงิ น จะหักกลบกันเพื่ อรายงานในงบแสดงฐานะการเงิ นด้วยจํานวนสุ ท ธิ
ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ บงั คับใช้ตามกฎหมายในการหักกลบจํานวนเงินที่รับรู้และกลุ่มบริ ษทั ตั้งใจที่จะชําระด้วย
จํานวนเงินสุ ทธิ หรื อตั้งใจที่จะรับสิ นทรัพย์และชําระหนี้สินพร้อมกัน
อนุพนั ธ์
อนุ พนั ธ์ได้ถูกนํามาใช้เพื่อจัดการความเสี่ ยงที่ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศและ
อัตราดอกเบี้ ยที่เกิดจากกิจกรรมดําเนิ นงานและกิจกรรมจัดหาเงิน อนุ พนั ธ์ไม่ได้มีไว้เพื่อค้า อย่างไรก็ตาม อนุ พนั ธ์ที่
ไม่เข้าเงื่อนไขการกําหนดให้เป็ นเครื่ องมือป้ องกันความเสี่ ยงถือเป็ นรายการเพื่อค้า
อนุพนั ธ์จะถูกบันทึกบัญชีเมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทํารายการดังกล่าวบันทึกในกําไรหรื อ
ขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น การวัดมูลค่าใหม่ภายหลังการบันทึกครั้งแรกใช้มูลค่ายุติธรรม กําไรหรื อขาดทุนจากการวัดมูลค่า
ใหม่ให้เป็ นมูลค่ายุติธรรมบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนทันที อย่างไรก็ตามหากอนุพนั ธ์เข้าเงื่อนไขมีไว้เพื่อเป็ นเครื่ องมือ
ป้ องกันความเสี่ ยง การบันทึกรายการกําไรหรื อขาดทุนจากการตีราคาจะขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของการป้ องกันความเสี่ ยง
มูลค่ ายุติ ธรรมของสั ญ ญาแลกเปลี่ ยนอัต ราดอกเบี้ ยถื อตามราคาอ้างอิ งของนายหน้า ณ วัน ที่ รายงาน ราคาอ้างอิ ง
เหล่ านั้น สามารถทดสอบหาความสมเหตุ ส มผลได้โ ดยการคิ ด ลดประมาณการกระแสเงิ น สดในอนาคต ภายใต้
ข้อกําหนดต่างๆ และวันสิ้ นสุ ดของแต่ละสัญญา และโดยการใช้อตั ราดอกเบี้ ยในท้องตลาดของเครื่ องมือทางการเงิน
ที่คล้ายคลึงกัน ณ วันที่รายงาน
นโยบายการบัญชีทถี่ ือปฏิบัตกิ ่ อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ ละตราสารทุนอืน่
ตราสารหนี้ และตราสารทุนซึ่ งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดและถือไว้เพื่อค้า จัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์
หมุนเวียนและแสดงในมูลค่ายุติธรรม กําไรหรื อขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บนั ทึกในกําไรหรื อขาดทุน
ตราสารหนี้ ซ่ ึ งกลุ่มบริ ษทั ตั้งใจและสามารถถือจนครบกําหนดจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด เงินลงทุน
ที่จะถือจนครบกําหนดแสดงในราคาทุนตัดจําหน่ายหักด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ผลต่างระหว่างราคา
ทุนที่ซ้ื อมากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งตลอดอายุของตราสารหนี้ที่เหลือ
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ตราสารหนี้ และตราสารทุนซึ่ งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนื อจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรื อตั้งใจถือไว้
จนครบกําหนดจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรู้มูลค่าในครั้งแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่า
ยุติธรรม และการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการที่
เป็ นตัวเงิน บันทึกโดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ส่ วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศรับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน เมื่อมีการตัดจําหน่ายเงินลงทุนจะรับรู้ผลกําไรหรื อขาดทุนสะสมที่เคยบันทึกใน
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นโดยตรงเข้ากําไรหรื อขาดทุน ในกรณี ที่เป็ นเงินลงทุนประเภทที่มีดอกเบี้ยจะต้องบันทึกดอกเบี้ยใน
กําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่ งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า
มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินสําหรับหลักทรัพย์เพื่อค้าและหลักทรัพย์เผื่อขายจะใช้ราคาเสนอซื้ อ ณ วันที่
รายงาน
การจําหน่ ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจําหน่ ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจํานวนเงินสุ ทธิ ที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชี และรวมถึงกําไรหรื อขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ จะถูกบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
ในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั จําหน่ายบางส่ วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคํานวณต้นทุนสําหรับเงินลงทุนที่จาํ หน่ายไปและเงิน
ลงทุนที่ยงั ถืออยูใ่ ช้วธิ ี ถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก ปรับใช้กบั มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยูท่ ้ งั หมด
อนุพนั ธ์
อนุพนั ธ์รับรู ้รายการเมื่อใช้สิทธิ ในอนุพนั ธ์ดงั กล่าว
4.4

ลูกหนีก้ ารค้ า
ลู ก หนี้ การค้าแสดงตามมู ล ค่ าสุ ท ธิ ที่ จ ะได้รั บ กลุ่ ม บริ ษ ัท บัน ทึ ก ค่ าเผื่อ ผลขาดทุ น ด้านเครดิ ต ที่ ค าดว่าจะเกิ ด ขึ้ น
(พ.ศ. 2562 : ค่าเผื่อหนี้ ส งสัยจะสู ญ ) ซึ่ งประเมิ นโดยการวิเคาระห์ ป ระวัติการชําระหนี้ และการคาดการณ์ เกี่ ยวกับ
การชําระหนี้ในอนาคตของลูกค้า
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4.5

สิ นค้ าคงหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงตามราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนของสิ นค้าคํานวณดังนี้
สิ นค้าสําเร็ จรู ป สิ นค้าระหว่างผลิตและเชื้อเพลิง คํานวณโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
วัตถุดิบหนัง วัตถุดิบเคมี และวัสดุคงเหลือ คํานวณราคาทุนโดยวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน
ต้นทุนในการซื้ อประกอบด้วยราคาซื้ อ และค่าใช้จ่ายทางตรงที่ เกี่ยวข้องกับการซื้ อสิ นค้าคงเหลือนั้น เช่น ค่าภาษีอากร
ค่าขนส่ ง หักด้วยส่ วนลดและเงินที่ได้รับคืนจากการซื้ อสิ นค้า ต้นทุนของสิ นค้าสําเร็ จรู ปประกอบด้วยค่าวัตถุดิบ ค่าแรง
ทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง และค่าโสหุ ้ยในการผลิต มูลค่าที่จะได้รับประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของ
ธุ รกิ จหักด้วยค่ าใช้จ่ายที่ จาํ เป็ นเพื่ อให้สิ นค้านั้นสําเร็ จรู ป ต้นทุ นในการทําต่อให้แล้วเสร็ จและค่าใช้จ่ายในการขายใน
ระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ การตั้งค่าเผือ่ ลดมูลค่าสําหรับสิ นค้าเก่า ล้าสมัย หรื อเสื่ อมคุณภาพ

4.6

เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
เงินลงทุ นในบริ ษ ทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมในงบการเงิ นเฉพาะบริ ษ ทั บันทึ กบัญ ชี โดยใช้วิธีราคาทุ นหักค่าเผื่อด้อยค่า
(ถ้ามี) ส่ วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวมใช้วธิ ี ส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยหมายถึงกิจการ (ซึ่ งรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ที่กลุ่มบริ ษทั ควบคุม กลุ่มบริ ษทั ควบคุมกิจการเมื่อกลุ่มบริ ษทั มี
การเปิ ดรั บหรื อมี สิท ธิ ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ ยวข้องกับ ผูไ้ ด้รับการลงทุ นและมี ความสามารถทําให้เกิ ด
ผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อาํ นาจเหนื อผูไ้ ด้รับการควบคุม กลุ่มบริ ษทั รวมงบการเงินของบริ ษทั ย่อยไว้ใน
งบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่กลุ่มบริ ษทั มีอาํ นาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษทั จะไม่นาํ งบการเงินของบริ ษทั ย่อยมา
รวมไว้ในงบการเงินรวมนับจากวันที่กลุม่ บริ ษทั สูญเสี ยอํานาจควบคุม
กลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชีการรวมธุ รกิจโดยถือปฏิบตั ิตามวิธีซ้ื อ สิ่ งตอบแทนที่โอนให้สาํ หรับการซื้ อบริ ษทั ย่อย ต้องวัด
ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ผซู้ ้ื อโอนให้และหนี้ สินที่ก่อขึ้นเพื่อจ่ายชําระให้แก่เจ้าของเดิมของผูถ้ ูกซื้ อและส่ วน
ได้เสี ยในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที่ออกโดยกลุ่มบริ ษทั รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ หรื อหนี้ สินที่คาดว่าจะต้องจ่าย
ชําระ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อจะรับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น และวัดมูลค่าเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้
และหนี้ สินและหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้นในการรวมธุ รกิจด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อ ในการรวมธุ รกิจแต่ละครั้ง กลุ่ม
บริ ษทั วัดมูลค่าของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อด้วยมูลค่ายุติธรรม หรื อ มูลค่าของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ระบุ
ได้ของผูถ้ กู ซื้ อตามสัดส่ วนของหุน้ ที่ถือโดยส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
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ในการรวมธุรกิจที่ดาํ เนินการสําเร็ จจากการทยอยซื้ อ ผูซ้ ้ื อต้องวัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ผซู้ ้ื อถืออยูใ่ นผูถ้ ูกซื้ อก่อนหน้าการ
รวมธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อและรับรู้ผลกําไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าใหม่น้ นั ในกําไร
หรื อขาดทุน
สิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายโดยกลุ่มบริ ษทั รับรู้ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของสิ่ งตอบแทนที่ คาดว่าจะต้องจ่ายที่ รับรู้ภายหลังวันที่ ซ้ื อซึ่ งจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินให้รับรู้ผลกําไร
ขาดทุนที่เกิดขึ้นในกําไรหรื อขาดทุน หรื อในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น สิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายซึ่ งจัดประเภท
เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ต้องไม่มีการวัดมูลค่าใหม่ และให้บนั ทึกการจ่ายชําระในภายหลังไว้ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ส่ วนเกินของมูลค่าสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ มูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้ อ
ธุ รกิจของส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของของผูถ้ ูกซื้ อที่ผซู้ ้ื อถืออยูก่ ่อนการรวมธุ รกิจ ที่มากกว่ามูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ ณ
วันที่ซ้ื อของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ระบุได้ที่ได้มา ต้องรับรู้เป็ นค่าความนิ ยม หากมูลค่าของมูลค่าสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ มูลค่า
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้ อธุรกิจของส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของของผู้
ถูกซื้ อที่ผซู้ ้ื อถืออยูก่ ่อนการรวมธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อยที่ได้มาเนื่องจากการซื้ อ
ในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยังกําไรขาดทุน
เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
บริ ษทั ร่ วมเป็ นกิจการที่ กลุ่มบริ ษทั มีอิทธิ พลอย่างมี นัยสําคัญโดยมี อาํ นาจเข้าไปมี ส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับ
นโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของผูไ้ ด้รับการลงทุน แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมในนโยบายดังกล่าว
ภายใต้วิธีส่วนได้เสี ย รายการเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมจะถูกรับรู้เมื่อเริ่ มแรกในงบแสดงฐานะการเงินรวมด้วยราคาทุน
และถูกปรับปรุ งภายหลังวันที่ได้มาด้วยส่ วนแบ่งกําไรหรื อขาดทุนและสัดส่ วนของกลุ่มบริ ษทั ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ของบริ ษทั ร่ วม เมื่ อส่ วนแบ่งขาดทุ นของกลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วมมี จาํ นวนเท่ากับหรื อสู งกว่าส่ วนได้เสี ยของกลุ่ม
บริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วม (รวมถึงส่ วนได้เสี ยระยะยาวใดๆ ซึ่ งโดยเนื้ อหาแล้ว ถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของเงินลงทุนสุ ทธิ ของกลุ่ม
บริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วม) กลุ่มบริ ษทั จะหยุดรับรู้ส่วนแบ่งในขาดทุนที่เกินกว่าส่ วนได้เสี ยของตนในบริ ษทั ร่ วมนั้น สําหรับ
จํานวนขาดทุ นเพิ่มเติมจะรับรู ้เป็ นหนี้ สินก็ต่อเมื่ อกลุ่มบริ ษทั มี ภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อมี ภาระผูกพันจากการ
อนุมานหรื อได้จ่ายเงิน เพื่อชําระภาระผูกพันแทนบริ ษทั ร่ วมไปแล้ว
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4.7

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
ที่ดินแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมตามราคาประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระภายนอกได้ประมาณการไว้และทบทวนการ
ประเมินทุก ๆ 5 ปี การตีราคาที่ดินใหม่ทาํ ให้มูลค่าตามบัญชีที่เพิ่มขึ้นจะรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นและจะแสดง
อยูใ่ นส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ และหากมูลค่าของส่ วนที่เคยมีการตีราคาเพิ่มนั้นลดลง
กิจการต้องนําส่ วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ไปรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และลดส่ วนเกินทุนจากการตีราคา
สิ นทรัพย์ขา้ งต้นที่อยูใ่ นส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ลดลงตามไปด้วย ส่ วนที่ลดลงที่เหลือจะบันทึกไปยังกําไรหรื อขาดทุน
ราคาทุนประกอบด้วย ราคาซื้ อและต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรัพย์น้ นั ให้อยูใ่ นสถานที่และ
สภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ ายบริ หาร
ราคาทุนรวมต้นทุนที่ประมาณในเบื้องต้นสําหรับการซื้ อ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ต้ 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 ดตามอายุการใช้งานโดยประมาณ
ของสิ นทรัพย์น้ นั ๆ ดังต่อไปนี้ ยกเว้นที่ดินซึ่ งอายุการใช้งานไม่จาํ กัด
ที่ดินภายใต้สัญญาเช่าและส่ 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

กําไรขาดทุนจากการจําหน่ ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จะคํานวณโดยเปรี ยบเที ยบสิ่ งตอบแทนสู ทธิ ที่ได้รับจากการ
จําหน่ายสิ นทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และบันทึกเป็ นกําไรขาดทุนจากการดําเนินงาน
รายจ่ายเกี่ยวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรื อการปรับปรุ งสิ นทรัพย์ให้ดีข้ ึน ซึ่ งทําให้ราคาเปลี่ยนแทนในปั จจุบนั ของ
สิ นทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างเป็ นสาระสําคัญจะรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์ ส่ วนค่าซ่ อมแซมและค่าบํารุ งรักษารับรู้เป็ น
ค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
หน้ า 31

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

4.8

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

4.9

สิ นทรัพย์ไม่ มตี ัวตน – โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าตัดจําหน่ายคํานวณ
โดยวิธีเส้นตรงเป็ นเวลา 3 ปี และ 10 ปี

4.10 สิ ทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ ายไฟฟ้าและค่ าตัดจําหน่ าย
กลุ่มบริ ษทั บันทึกต้นทุนเริ่ มแรกของสิ ทธิ ในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ าที่ได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์น้ นั ณ วันที่ซ้ื อธุรกิจ ภายหลังการรับรู้รายการเริ่ มแรก สิ ทธิ ในการดําเนิ นการผลิตและจําหน่าย
ไฟฟ้ าแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
กลุ่มบริ ษทั ตัดจําหน่ายโดยใช้วธิ ีเส้นตรงตามอายุสัญญาให้สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ าที่เหลืออยู่
ของบริ ษทั ย่อย นับจากวันที่กลุ่มบริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ย่อย
4.11 การด้ อยค่ าสิ นทรัพย์ทางการเงิน
นโยบายการบัญชีทถี่ ือปฏิบัตติ ้งั แต่ วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
กลุ่มบริ ษทั รับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัด
จําหน่าย (รวมถึง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น รวมถึงเงินให้กยู้ ืมแก่บริ ษทั อื่นและ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน)
การวัดมูลค่ าผลขาดทุนด้ านเครดิตทีค่ าดว่ าจะเกิดขึน้
ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็ นการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตด้วยความน่ าจะเป็ นถ่วงนํ้าหนัก ผล
ขาดทุนด้านเครดิตคํานวณโดยใช้มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินที่คาดว่าจะไม่ได้รับ (เช่น ผลต่างระหว่างกระแสเงินสด
ที่กิจการจะต้องจ่ายตามสัญญาและกระแสเงินสดที่กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะได้รับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
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การวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตนั้นคํานวณดังต่อไปนี้
-

-

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

ค่าเผื่อผลขาดทุนสําหรับลูกหนี้ การค้า วัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของ
สัญ ญา ผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นของสิ นทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้ ประมาณการโดยใช้ตารางการตั้ง
สํารอง ซึ่ งวิธีดงั กล่าวมีการนําข้อมูลผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในอดีต การปรับปรุ งปั จจัยที่มีความเฉพาะเจาะจงกับลูกหนี้
นั้นๆ และการประเมินทั้งข้อมูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปั จจุบนั และข้อมูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทัว่ ไปใน
อนาคต ณ วันที่รายงาน
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตสําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินอื่น กลุ่มบริ ษทั รับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ด้วยผลขาดทุ น ด้านเครดิ ตที่ ค าดว่าจะเกิ ดขึ้ น ในอี ก 12 เดื อ นข้างหน้า ยกเว้น สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ที่ มี การเพิ่ ม ขึ้ น
อย่างมีนยั สําคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิตนับแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่ มแรกหรื อเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่า
ด้านเครดิต ซึ่ งกรณี ดงั กล่าวจะวัดค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา
ระยะเวลาสู งสุ ดที่ ใช้ในการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากระยะเวลาที่ ยาวที่ สุดตาม
สัญญาที่กลุ่มบริ ษทั มีฐานะเปิ ดต่อความเสี่ ยงด้านเครดิต
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าสิ นทรั พย์ทางการเงินมีความเสี่ ยงด้านเครดิตตํ่าเมื่อมีอนั ดับความน่ าเชื่ อถืออยูใ่ น ‘ระดับที่น่า
ลงทุน’ ซึ่ งเป็ นการจัดอันดับที่เข้าใจในระดับสากล
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าความเสี่ ยงด้านเครดิตของสิ นทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญหากเกินกําหนดชําระ
มากกว่า 30 วัน มีการเปลี่ยนแปลงของอันดับความน่าเชื่อถือที่ลดระดับลงอย่างมีนยั สําคัญ มีการดําเนิ นงานที่ถดถอย
อย่างมีนยั สําคัญของลูกหนี้ หรื อมีการเปลี่ยนแปลงหรื อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด สภาวการณ์
ทางเศรษฐกิจหรื อกฎหมายที่ส่งผลในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของลูกหนี้ ในการจ่ายชําระภาระผูกพัน
ให้กบั กลุ่มบริ ษทั
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กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าสิ นทรัพย์ทางการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเมื่อ
-

ผูก้ ูไ้ ม่สามารถจ่ายชําระภาระผูกพันด้านเครดิตให้แก่กลุ่มบริ ษทั ได้เต็มจํานวน อีกทั้งกลุ่มบริ ษทั ไม่มีสิทธิ ในการ
ไล่เบี้ย เช่น การยึดหลักประกัน (หากมีการวางหลักประกัน) หรื อ
สิ นทรัพย์ทางการเงินค้างชําระเกินกว่า 90 วัน

การประเมินการเพิ่มขึ้นของความเสี่ ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยสําคัญนั้นมีการประเมิ นทั้งแบบเป็ นรายลูกหนี้ หรื อแบบ
กลุ่ม ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของเครื่ องมือทางการเงิน หากการประเมินความเสี่ ยงเป็ นการประเมิ นแบบกลุ่มต้องมีการจัด
กลุ่มเครื่ องมือทางการเงินตามลักษณะความเสี่ ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เช่น สถานการณ์คา้ งชําระและอันดับความ
น่าเชื่อถือ
ผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นมี การประเมิ นใหม่ ณ สิ้ นรอบระยะเวลาที่ รายงาน เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลง
ของความเสี่ ยงด้านเครดิ ตของเครื่ องมื อทางการเงิ นนับจากวันที่ รับรู้ รายการเมื่ อเริ่ มแรก การเพิ่มขึ้ นของค่าเผื่อผล
ขาดทุนแสดงเป็ นขาดทุนจากการด้อยค่าในกําไรหรื อขาดทุน ค่าเผื่อผลขาดทุนแสดงเป็ นรายการหักออกจากมูลค่าตาม
บัญชีข้ นั ต้นของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินทีม่ ีการด้ อยค่ าด้ านเครดิต
ณ วันที่ รายงาน กลุ่มบริ ษทั ประเมินว่าสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ ายและตราสารหนี้ ที่วดั
มูลค่าด้วยมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเกิดการด้อยค่าด้านเครดิตหรื อไม่ สิ นทรัพย์ทางการเงิน
มี การด้อยค่าด้านเครดิ ตเมื่ อเกิ ดเหตุการณ์ ใดเหตุการณ์ ห นึ่ งหรื อมากกว่าหนึ่ งเหตุ การณ์ ซ่ ึ งส่ งผลกระทบเชิ งลบต่อ
กระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตของสิ นทรัพย์ทางการเงิน สถานการณ์ที่เป็ นข้อบ่งชี้วา่ สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เกิดการด้อยค่าด้านเครดิตรวมถึง การที่ลูกหนี้ ประสบปั ญหาทางการเงินอย่างมีนยั สําคัญ การผิดสัญญา เช่น การค้าง
ชําระเกินกว่า 90 วัน มีความเป็ นไปได้ที่ลกู หนี้จะเข้าสู่การล้มละลาย เป็ นต้น
การตัดจําหน่ าย
มู ล ค่ าตามบัญ ชี ข้ นั ต้น ของสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น จะถูก ตัด จําหน่ ายเมื่ อ กลุ่ ม บริ ษ ัท ไม่ ส ามารถคาดการณ์ ได้อ ย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะได้รับคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลังจากสิ นทรัพย์ที่มีการตัดจําหน่ายแล้ว จะรับรู้เป็ นการ
กลับรายการการ ด้อยค่าในกําไรหรื อขาดทุนในงวดที่ได้รับคืน
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นโยบายการบัญชีทถี่ ือปฏิบัตกิ ่ อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้ เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่ใน
กรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้จะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึก
ในกําไรหรื อขาดทุน
เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ซึ่ งได้บนั ทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ และมีความชัดเจน
ว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมี การด้อยค่า ขาดทุนซึ่ งเคยบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นจะถูกบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนโดยไม่
ต้องปรับกับสิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ขาดทุนที่บนั ทึกในกําไรหรื อขาดทุนเป็ นผลต่างระหว่างราคาทุนที่ ซ้ื อกับ
มูลค่ายุติธรรมในปั จจุบนั ของสิ นทรัพย์หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้นๆ ซึ่ งเคยรับรู้แล้วใน
กําไรหรื อขาดทุน
การคํานวณมูลค่ าทีค่ าดว่ าจะได้ รับคืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหลักทรัพย์ที่ถือไว้จนกว่าจะครบกําหนดที่บนั ทึ กโดยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ าย คํานวณ
โดยการหามูลค่าปัจจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ทางการเงินสําหรับหลักทรัพย์เผือ่ ขาย คํานวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม
การกลับรายการด้ อยค่ า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง
และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่ เคยรั บรู้ในกําไรหรื อขาดทุน สําหรั บสิ นทรัพย์ทาง
การเงินที่บนั ทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ายและตราสารหนี้ ที่จดั ประเภทเป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะถูก
บันทึกในกําไรหรื อขาดทุน ส่ วนสิ นทรัพย์ทางการเงินที่เป็ นตราสารทุนที่จดั ประเภทเป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับ
รายการจะถูกรับรู้โดยตรงในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
4.12 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์ทไี่ ม่ ใช่ สินทรัพย์ทางการเงิน
ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริ ษทั จะทําการประเมินว่ามีขอ้ บ่งชี้ซ่ ึ งแสดงว่าสิ นทรัพย์ดอ้ ยค่าลงหรื อไม่ หากมี
ข้อบ่งชี้ ของการด้อยค่า กลุ่มบริ ษทั จะทําการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ และหากพบว่าราคาตาม
บัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั มีมูลค่าสู งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริ ษทั จะลดมูลค่าของสิ นทรัพย์ลงให้เท่ากับมูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืน และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ (มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
คืนของสิ นทรัพย์หมายถึงราคาขายสุ ทธิหรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่จาํ นวนใดจะสูงกว่า)
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หลังจากนั้น หากมีขอ้ บ่งชี้วา่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ได้หมดไปหรื อลดลง กลุ่มบริ ษทั จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
คืนของสิ นทรัพย์น้ นั ใหม่ เพื่อเปรี ยบเทียบกับมูลค่าตามบัญชีและโอนกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ที่เคยรับรู้ในงวดก่อน เพื่อสะท้อนถึงประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนที่เปลี่ยนแปลงไป
4.13 สั ญญาเช่ า
นโยบายการบัญชีทถี่ ือปฏิบัตติ ้งั แต่ วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ณ วันเริ่ มต้นของสัญญากลุ่มบริ ษทั จะประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่ กลุ่มบริ ษทั
นําคํานิ ยามของสัญญาเช่าตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาใช้ในการประเมินว่าสัญญานั้นให้สิทธิ ในการ
ควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุหรื อไม่
ในฐานะผู้เช่ า
ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลหรื อวันที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า สัญญาที่มีส่วนประกอบที่เป็ นสัญญาเช่ากลุ่มบริ ษทั จะ
ปั นส่ วนสิ่ งตอบแทนที่ ตอ้ งจ่ายตามสัญญาให้กบั แต่ละส่ วนประกอบของสัญญาเช่าตามเกณฑ์ราคาขายที่เป็ นเอกเทศ
สําหรับสัญญาเช่าอสังหาริ มทรัพย์กลุ่มบริ ษทั เลือกที่จะไม่แยกส่ วนประกอบที่ไม่เป็ นการเช่าและรับรู ้สัญญาเช่าและ
ส่ วนประกอบที่ไม่เป็ นการเช่าเป็ นสัญญาเช่าเพียงอย่างเดียว
กลุ่มบริ ษทั รับรู้สินทรัพย์สิทธิ การใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล ยกเว้นสัญญาเช่าซึ่ งสิ นทรัพย์
มีมูลค่าตํ่าหรื อสัญญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้แสดงเป็ นส่ วนหนึ่ งของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซึ่ งวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคา
สะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่า และปรับปรุ งเมื่อมีการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้ สินตามสัญญาเช่า ต้นทุนของสิ นทรัพย์
สิ ทธิ การใช้ประกอบด้วยจํานวนเงินที่ รับรู้เมื่อเริ่ มแรกของหนี้ สินตามสัญญาเช่าปรับปรุ งด้วยจํานวนเงินที่ จ่ายชําระตาม
สัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่สัญญาเริ่ มมีผลรวมกับต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกและประมาณการต้นทุน
ในการบูรณะและสุ ทธิ จากสิ่ งจูงใจในสัญญาเช่าที่ได้รับค่าเสื่ อมราคารับรู้ในกําไรหรื อขาดทุนด้วยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่
สัญญาเช่าเริ่ มมี ผลจนถึงวันสิ้ นสุ ดของอายุสัญญาเช่า เว้นแต่สัญญาเช่าดังกล่าวมี การโอนกรรมสิ ทธิ์ ในสิ นทรัพย์ที่เช่า
ให้กบั กลุ่มบริ ษทั เมื่อสิ้ นสุ ดสัญญาเช่า หรื อต้นทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้สะท้อนว่ากลุ่มบริ ษทั จะมีการใช้สิทธิ ในการ
ซื้ อสิ นทรั พย์ ในกรณี น้ ี สิ นทรั พย์สิ ทธิ การใช้จะบันทึ กค่ าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ ของสิ นทรั พย์ที่ เช่ า
ซึ่ งกําหนดตามเกณฑ์เดียวกันกับสิ นทรัพย์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
หนี้ สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของค่าเช่าที่ยงั ไม่ได้จ่ายชําระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล
คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ ยตามนัยของสัญ ญาเช่ า เว้นแต่อตั รานั้นไม่ สามารถกําหนดได้ กลุ่มบริ ษ ทั ใช้อตั ราดอกเบี้ ย
เงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั ค่าเช่ารวมถึงค่าเช่าคงที่ หักสิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่าค้างรับ จํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตาม
สิ ท ธิ เลื อกซื้ อ สิ ท ธิ เลื อกในการขยายอายุสัญ ญาเช่ าหรื อสิ ท ธิ เลื อกในการยกเลิ กสัญ ญาเช่ า หากกลุ่มบริ ษ ทั มี ค วาม
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แน่ น อนอย่างสมเหตุ ส มผลที่ จะใช้สิ ท ธิ ค่าเช่ าผัน แปรที่ ไม่ ข้ ึ น อยู่กับ ดัช นี ห รื อ อัต ราจะรั บ รู้ เป็ นค่ าใช้จ่ ายในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการ
กลุ่มบริ ษทั กําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มโดยนําอัตราดอกเบี้ยจากแหล่งข้อมูลทางการเงินภายนอกหลายแห่ ง
และได้ปรับปรุ งบางส่ วนเพื่อให้สะท้อนระยะเวลาของสัญญาเช่าและลักษณะของสิ นทรัพย์ที่เช่า
หนี้ สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ายตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง และหนี้ สินตามสัญญาเช่าจะถูก
วัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงค่าเช่า การเปลี่ยนแปลงประมาณการจํานวนเงินที่
คาดว่าต้องจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ หรื อการเปลี่ยนแปลงการประเมินการใช้สิทธิ เลือกซื้ อ สิ ทธิ เลือกใน
การขยายอายุสัญญาเช่าหรื อสิ ทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า เมื่อมีการวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุ ง
กับมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ หรื อรับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน หากมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สิทธิ การ
ใช้ได้ถกู ลดมูลค่าลงจนเป็ นศูนย์แล้ว
ในฐานะผู้ให้ เช่ า
ณ วันที่เริ่ มต้นของสัญญาเช่าหรื อวันที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า สัญญาที่ มีส่วนประกอบที่เป็ นสัญญาเช่ารายการ
หนึ่ งหรื อมากกว่าหรื อมีส่วนประกอบที่ไม่เป็ นการเช่า กลุ่มบริ ษทั จะปั นส่ วนสิ่ งตอบแทนที่จะได้รับตามสัญญาให้กบั
แต่ละส่ วนประกอบตามเกณฑ์ราคาขายที่เป็ นเอกเทศ
กลุ่มบริ ษทั รับรู้ค่าเช่าที่ได้รับจากสัญญาเช่าดําเนิ นงานเป็ นรายได้ค่าเช่าด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า และแสดง
เป็ นส่ วนหนึ่ งของรายได้อื่น ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่เกิดขึ้นเพื่อการได้มาซึ่ งสัญญาเช่าดําเนินงานจะรวมเป็ นมูลค่าตาม
บัญชีของสิ นทรัพย์ที่ให้เช่าและรับรู้ตน้ ทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้ค่า
เช่า ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นรับรู้เป็ นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับ
นโยบายการบัญชีทถี่ ือปฏิบัตกิ ่ อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ในฐานะผู้เช่ า
สัญญาเช่าซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ได้รับส่ วนใหญ่ของความเสี่ ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านั้นๆ ให้จดั
ประเภทเป็ นสัญญาเช่าการเงิน ส่ วนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยทําสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ย
มูลค่ายุติธรรมหรื อมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่าหักด้วยค่า
เสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ชาํ ระจะแยกเป็ นส่ วนที่เป็ นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่ วนที่จะหัก
จากหนี้ ตามสัญ ญา เพื่อทําให้อตั ราดอกเบี้ ยแต่ละงวดเป็ นอัตราคงที่ สําหรั บยอดคงเหลื อของหนี้ สิน ค่าใช้จ่ายทาง
การเงินจะบันทึกโดยตรงในกําไรหรื อขาดทุน

หน้ า 37

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
สิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าอื่นได้จดั ประเภทเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงานและค่าเช่าจ่ายบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธี
เส้ นตรงตลอดอายุสัญ ญาเช่ า ค่าเช่ าที่ อาจเกิ ดขึ้ นต้องนํามารวมคํานวณจํานวนเงิ นขั้นตํ่าที่ ตอ้ งจ่ายตามระยะเวลาที่
คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า
ในฐานะผู้ให้ เช่ า
รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้ในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่าย
เริ่ มแรกที่เกิดขึ้นเป็ นการเฉพาะเพื่อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็ นส่ วนหนึ่ งของรายได้ค่าเช่าทั้งสิ้ นตามสัญญา ค่าเช่าที่อาจ
เกิดขึ้นรับรู้เป็ นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ ึ งค่าเช่านั้นเกิดขึ้น
4.14 ผลประโยชน์ พนักงาน
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
กลุ่มบริ ษทั และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่
กลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั
เงินที่กลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์ )
กลุ่มบริ ษทั มีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่ อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั
ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
กลุ่มบริ ษ ทั คํานวณหนี้ สิ นตามโครงการผลประโยชน์ห ลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่ วย
(Projected Unit Credit Method) ที่ ป ระมาณการไว้ โดยนัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย ได้ท ําการประเมิ น ภาระผูก พัน
ดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งหลักการประมาณการดังกล่าวต้องใช้ขอ้ สมมติที่หลากหลาย รวมถึงข้อ
สมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงาน อัตรามรณะและอัตรา
เงินเฟ้ อ เป็ นต้น
ผลกําไรหรื อ ขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย (Actuarial gains and losses) สํ าหรั บ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ในส่ วนของเจ้าของผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในงวดที่
เกิดขึ้น
4.15 ประมาณการหนีส้ ิ น
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนี้ สินไว้ในงบการเงินเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริ ษทั ได้เกิดภาระที่
จะต้องจ่ายเงินตามข้อผูกพันทางกฎหมายอันเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากเหตุการณ์ในอดีตและจํานวนที่ตอ้ งจ่าย สามารถ
ประมาณการได้อย่างมีเหตุผล
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4.16 การแปลงค่ าเงินตราต่ างประเทศ
สกุลเงินทีใ่ ช้ ในการดําเนินงานและสกุลเงินทีใ่ ช้ นําเสนองบการเงิน
รายการที่ ร วมในงบการเงิ น ของแต่ล ะบริ ษ ัท ในกลุ่ม บริ ษ ทั มี การวัดมูลค่ าโดยใช้ส กุลเงิ น ของสภาพแวดล้อ มทาง
เศรษฐกิจหลักที่บริ ษทั ดําเนิ นงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาทซึ่ งเป็ นสกุลเงิน
ที่ใช้ในการดําเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นาํ เสนองบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
รายการบัญชีทเี่ ป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ น ทรั พย์และหนี้ สิ นที่ เป็ นตัวเงิ นและเป็ นเงิ นตราต่ างประเทศ ณ วัน ที่ รายงาน แปลงค่ าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้อ ัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กําไรหรื อขาดทุ นจากการแปลงค่าบันทึ กรั บรู ้ เป็ นกําไรขาดทุ นในงบกําไรขาดทุ นและกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ 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 อกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่ มีอาํ นาจควบคุมกลุ่มบริ ษทั หรื อถูกควบคุมโดยกลุ่ม
บริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ที่ทาํ หน้าที่
ถือหุ ้นบริ ษทั ย่อย และกิจการที่เป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง
บริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งถือหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อมและมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญกับ
บริ ษ ัท ผูบ้ ริ ห ารสําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของกลุ่ม บริ ษ ทั ตลอดทั้งสมาชิ กในครอบครั วที่ ใกล้ชิดกับ บุ ค คล
ดังกล่าวและกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั แต่ละรายการ โดยคํานึงถึงเนื้อหา
ของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
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4.18 ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลจําแนกตามส่ วนงานได้จดั ทําขึ้นโดยอาศัยรายงานภายในของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งจําแนกข้อมูลทางการเงินตามการ
ให้บริ การหรื อผลิตภัณฑ์ของแต่ละสายธุรกิจ
4.19 ภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะ
รับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน ยกเว้นส่ วนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อรายการที่
รับรู้โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ในกรณี น้ ี ภาษีเงินได้ตอ้ งรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อโดยตรงไปยังส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้ ตามลําดับ
ภาษีเงินได้ ในงวดปัจจุบัน
ภาษีเงิ นได้ในงวดปั จจุ บนั คือ จํานวนภาษีเงินได้ที่ตอ้ งชําระโดยคํานวณจากกําไรทางภาษีสําหรั บปี กําไรทางภาษี
แตกต่างจากกําไรที่แสดงในงบกําไรขาดทุนเนื่ องจากกําไรทางภาษีไม่ได้รวมรายการที่ไม่ถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่าย
ทางภาษีในปี อื่น ๆ และไม่ได้รวมรายการที่ไม่ถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี หนี้ สินภาษีเงินได้ในงวดปั จจุบนั
คํานวณโดยใช้อตั ราภาษี ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นการรับรู้ผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงิน
กับมูลค่าของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ใช้ในการคํานวณกําไรทางภาษี (ฐานภาษี) กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีสําหรับผลแตกต่างชัว่ คราวทุกรายการ และรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชัว่ คราว
เท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กําไรทางภาษีจะมีจาํ นวนเพียงพอที่จะนําผลแตกต่างชัว่ คราวนั้นมาใช้ประโยชน์
ได้โดยมีการทบทวนมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกปรับ
ลดลง เมื่อกําไรทางภาษีที่จะนํามาใช้ประโยชน์ลดลง การกลับรายการจะทําเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ วา่ กลุ่ม
บริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอที่จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบางส่ วนหรื อทั้งหมดมาใช้ประโยชน์ได้
บริ ษทั คํานวณมูลค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดว้ ยอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ในงบแสดง
ฐานะการเงิน
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4.20 กําไรต่ อหุ้น
ขั้นพืน้ ฐาน
กําไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุ ทธิสาํ หรับปี ด้วยจํานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกจําหน่ายแล้ว
ในระหว่างปี
ปรับลด
กําไรต่อหุ น้ ปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสุ ทธิสาํ หรับปี ด้วยผลรวมของจํานวนหุ น้ สามัญเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกอยูใ่ น
ระหว่างปี กับจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ ้นสามัญที่บริ ษทั อาจต้องออกเพื่อแปลงหุ ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดจาก
การแปลงสภาพตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ท้ งั สิ้ นให้เป็ นหุ น้ สามัญ โดยสมมติวา่ ได้มีการแปลงเป็ นหุ น้ สามัญ ณ วันต้นปี
หรื อ ณ วันออกหุน้ สามัญเทียบเท่า
4.21 ประมาณการทางบัญชีทสี่ ํ าคัญ ข้ อสมมติฐาน การใช้ ดุลยพินิจและการจัดการความเสี่ ยงในส่ วนของทุน
1)

ประมาณการทางบัญชีทสี่ ํ าคัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจ
การใช้ ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ในบางกรณี ฝ่ายบริ หารอาจต้องใช้การประมาณการ
รายการบัญชีบางรายการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ด้วยเหตุน้ ี ผลที่เกิดขึ้นจริ งในภายหลังจึงอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณไว้
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินและทบทวนอย่างต่อเนื่ องในเรื่ องของการประมาณการข้อสมมติฐาน
และการใช้ดุลยพินิจโดยการประเมินอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ ในอดี ตและปั จจัยอื่น ๆ ซึ่ งรวมถึงการ
คาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตที่ผบู้ ริ หารเชื่อว่ากระทําอย่างมีเหตุผลภายใต้สถานการณ์ในขณะนั้น
ค่ าเผือ่ ผลขาดทุนด้ านเครดิตทีค่ าดว่ าจะเกิดขึน้
ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ การค้า ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลย
พินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ แต่ละราย โดยคํานึ งถึงประสบการณ์
การเก็บเงินในอดี ต อายุของหนี้ ที่ คงค้างและสภาวะเศรษฐกิ จที่ คาดการณ์ ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่ มีความเสี่ ยงด้าน
เครดิตที่ คล้ายคลึงกัน เป็ นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ ในอดี ตและการคาดการณ์
สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริ ษทั อาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริ งในอนาคต
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ประมาณการส่ วนลดจ่ าย
กลุ่มบริ ษทั ได้ประมาณการส่ วนลดจ่ายที่คาดว่าจะเกิดในอนาคต ซึ่ งการประมาณการสัดส่ วนร้อยละของ
ส่ วนลดที่คาดว่าจะต้องจ่าย โดยพิจาณาจากข้อมูลและประสบการณ์ในอดีต รวมถึงรู ปแบบการดําเนินธุรกิจใน
ปัจจุบนั
ค่ าเผือ่ สิ นค้ าล้ าสมัย เสื่ อมคุณภาพ และราคาขายตํา่ กว่ าทุน
กลุ่มบริ ษทั ได้ประมาณการค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัยและเสื่ อมคุณภาพเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของสิ นค้า
คงเหลือ โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจากการหมุนเวียนและการเสื่ อมสภาพของสิ นค้าคงเหลือแต่ละ
ประเภท นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ยังได้ประมาณการค่าเผื่อสําหรับสิ นค้าที่มีราคาขายตํ่ากว่าทุนเพื่อให้สะท้อนถึง
ประมาณการผลขาดทุนอันเป็ นผลมาจากสิ นค้าที่มีราคาขายตํ่ากว่าทุน โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจาก
ราคาขายที่ได้มีการตกลงกับลูกค้าและแนวโน้มของราคาขายในตลาด
การด้ อยค่ าของเงินลงทุน
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั จะมีการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม เมื่อพบว่า
มูลค่ายุติธรรมดังกล่าวลดลงอย่างมีสาระสําคัญ และเป็ นระยะเวลานานโดยประเมินจากผลการดําเนิ นงานและ
แผนงานในอนาคตของบริ ษทั นั้น ซึ่ งการพิจารณาดังกล่าวต้องใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
ฝ่ ายบริ หารเป็ นผูป้ ระมาณการอายุการใช้งาน และมูลค่าซาก สําหรับอาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริ ษทั โดย
ฝ่ ายบริ หารจะทบทวนค่าเสื่ อมราคาเมื่ออายุการใช้งานมีความแตกต่างไปจากประมาณการเดิม หรื อตัดจําหน่าย
สิ นทรัพย์ที่เสื่ อมสภาพหรื อไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรื อเลิกใช้
กลุ่มบริ ษทั แสดงมูลค่าของที่ดินด้วยราคาที่ตีใหม่ ซึ่ งราคาที่ตีใหม่น้ ี ได้ประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ โดย
ใช้วิ ธี เปรี ย บเที ย บราคาตลาดสําหรั บ สิ น ทรั พ ย์ป ระเภทที่ ดิ น ซึ่ งการประเมิ น มู ล ค่ าดังกล่ าวต้อ งอาศัย ข้อ
สมมติฐานและการประมาณการบางประการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานที่หลากหลาย รวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดื อนในอนาคต
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน อัตรามรณะ และอัตราเงินเฟ้ อ เป็ นต้น
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สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทาง
ภาษี ที่ไม่ได้ใช้เมื่ อมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่ากลุ่มบริ ษทั จะมี กาํ ไรทางภาษี ในอนาคตเพียงพอที่ จะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริ ษทั
ควรรับรู้จาํ นวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเป็ นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดว่า
จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
สั ญญาเช่ า
การกําหนดอายุสัญญาเช่ าที่ มีสิทธิ การเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่ าหรื อยกเลิกสั ญญาเช่ า – กลุ่มบริ ษัทใน
ฐานะผู้เช่ า
ในการกําหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริ ษทั มีความแน่ นอน
อย่างสมเหตุ ส มผลหรื อ ไม่ ที่ จะใช้สิ ท ธิ เลื อกในการขยายอายุสั ญ ญาเช่ าหรื อยกเลิ กสั ญ ญาเช่ าโดยคํานึ งถึ ง
ข้อเท็จจริ งและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทาํ ให้เกิดสิ่ งจูงใจทางเศรษฐกิจสําหรับกลุ่มบริ ษทั ในการใช้
หรื อไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น
การกําหนดอัตราดอกเบีย้ การกู้ยืมส่ วนเพิ่ม – กลุ่มบริ ษัทในฐานะผู้เช่ า
กลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถกําหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้น ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจใน
การกําหนดอัตราดอกเบี้ยการกูย้ มื ส่ วนเพิม่ ของกลุ่มบริ ษทั ในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยอัตราดอกเบี้ย
การกูย้ มื ส่ วนเพิ่มเป็ นอัตราดอกเบี้ยที่กลุ่มบริ ษทั จะต้องจ่ายในการกูย้ มื เงินที่จาํ เป็ นเพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ที่มี
มูลค่าใกล้เคียงกับสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกูย้ ืม
และหลักประกันที่คล้ายคลึง
การจัดประเภทของสั ญญาเช่ า - กลุ่มบริ ษัทในฐานะผู้ให้ เช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุน ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลย
พินิ จในการประเมิ น เงื่ อนไขและรายละเอี ยดของสั ญ ญาเพื่อ พิ จารณาว่ากลุ่ม บริ ษ ัท ได้โอนความเสี่ ยงและ
ผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
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2)

การจัดการความเสี่ ยงในส่ วนของทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริ ษทั ในการบริ หารทุนของบริ ษทั นั้นเพื่อดํารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดําเนิ นงาน
อย่างต่อเนื่ องของกลุ่มบริ ษทั เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ ้นและเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยอื่น และ
เพื่อดํารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน
กลุ่ ม บริ ษ ัท บริ ห ารจัด การสถานะของทุ น โดยใช้อ ัต ราส่ ว นหนี้ สิ น ต่ อ ทุ น (Debt-to Equity Ratio) เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับเงื่อนไขภายใต้รายละเอียดของหุ ้นกู้ ซึ่ งต้องรักษาระดับของอัตราส่ วนหนี้ สินทางการเงินสุ ทธิ ต่อ
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในอัตราไม่เกิน 3:1
ในการดํารงไว้หรื อปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริ ษทั อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ การคืนทุน
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ การออกหุน้ ใหม่หรื อการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้

4.22 การประมาณการมูลค่ ายุตธิ รรม
เครื่ องมื อทางการเงินที่ วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดับข้อมูล
สามารถแสดงได้ดงั นี้






ราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูล
ระดับที่ 1)
ข้อมูลอื่นนอกเหนื อจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด)
หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คาํ นวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
ข้อมูลสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินซึ่ งไม่ได้อา้ งอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถ
สังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

เครื่ องมือทางการเงินอื่นที่ไม่ได้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะทางการเงินเป็ นรายการที่มีระยะเวลาครบ
กําหนดสั้น และมี การเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาดปั จจุบนั อย่างสมํ่าเสมอ ดังนั้นมูลค่าตามบัญชี เป็ นมูลค่ายุติธรรม
ผูบ้ ริ หารของกิจการเชื่อว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินจะไม่แตกต่างอย่างเป็ นสาระสําคัญกับ
มูลค่าตามบัญชี
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5.

ผลสะสมจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาถือปฏิบัติ
ตามที่ กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ข้อ 3.1 กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินกลุ่มเครื่ องมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า มาถือ
ปฏิ บตั ิในระหว่างปี ปั จจุบนั โดยกลุ่มบริ ษทั ได้เลือกปรับผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงโดยปรับปรุ งกับกําไรสะสม
และองค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนที่
แสดงเปรี ยบเทียบ
ก) ผลกระทบต่อสิ นทรัพย์ หนี้ สิน กําไรสะสม และองค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนํามาตรฐานเหล่านี้มาถือปฏิบตั ิ แสดงได้ดงั นี้

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่ วน)
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ใช่
หลักทรัพย์จดทะเบียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์
หนี้สินตามสัญญาเช่า – สุ ทธิจาก
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้

(หน่ วย: บาท)
งบการเงินรวม
ผลกระทบจาก
ผลกระทบจาก
มาตรฐานการรายงาน
มาตรฐานการ
ทางการเงิน
รายงานทางการเงิน
กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 16

(77,215,000)

135,911,200
2,582,749,330

-

58,696,200
3,816,557 2,586,565,887

(48,965,153)

-

(404,178)

(105,237,774)
(243,989,949)
(224,738,781)

(5,090,461)
-

-

1 มกราคม
พ.ศ. 2563

-

(49,369,331)
(5,090,461)

(3,491,751) (108,729,525)
5,090,461
77,215,000

79,372 (238,820,116)
(147,523,781)
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(หน่ วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ผลกระทบจาก
ผลกระทบจาก
มาตรฐานการรายงาน มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
ทางการเงิน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 16
งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่ วน)
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ
แก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
78,141,689
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ
แก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน สุ ทธิ
722,130,667
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
912,279,814
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
(39,515,730)
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า – สุ ทธิจาก
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
(96,675,387)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร
(399,693,612)

1 มกราคม
พ.ศ. 2563

(915,810)

-

77,225,879

(2,341,904)

-

-

2,771,118

719,788,763
915,050,932

-

(963,363)

(40,479,093)

-

(1,870,568)

(98,545,955)

3,257,714

62,813 (396,373,085)
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ข) การจัดประเภทและวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 การจัดประเภทและวัดมูลค่าของสิ นทรั พย์ทางการเงิ นตามที่ กาํ หนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เปรี ยบเทียบกับการจัดประเภทและมูลค่าตามบัญชีเดิม แสดงได้ดงั นี้

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
การจัดประเภทและวัดมูลค่ า
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
มูลค่ ายุติธรรม มูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ าตามหลัก ผ่านกําไรหรือ ผ่ านกําไรขาดทุน ราคาทุน
การบัญชีเดิม
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่
ตัดจําหน่ าย
รวม

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 46,603,821
เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็ น
หลักประกันระยะสั้น
19,021,937
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สุ ทธิ 384,476,405
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นและดอกเบี้ย
ค้างรับแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
15,000,000
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็ น
หลักประกันระยะยาว
7,363,717
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ใช่
135,911,200
หลักทรัพย์จดทะเบียน
รวมสิ นทรัพย์ทางการเงิน
608,377,080

234,139

-

46,603,821
-

46,603,821
234,139

-

-

19,021,937
384,476,405

19,021,937
384,476,405

-

-

15,000,000

15,000,000

-

-

7,363,717

7,363,717

234,139

58,696,200
58,696,200
58,696,200 472,465,880 531,396,219
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

(หน่ วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
การจัดประเภทและวัดมูลค่ า
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
มูลค่ ายุตธิ รรม
มูลค่ ายุตธิ รรม
มูลค่ าตามหลัก ผ่านกําไรหรือ มูลค่ าตามหลัก ผ่านกําไรหรือ มูลค่ าตามหลัก
การบัญชีเดิม
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่
ตัดจําหน่ าย
รวม

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
15,817,040
เงินลงทุนชัว่ คราว
204,768
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สุ ทธิ
294,461,602
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นและดอกเบี้ย
ค้างรับแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
78,141,689
ส่ วนของเงินให้กยู้ มื ระยะยาวและ
ดอกเบี้ยค้างรับแก่บริ ษทั ที่
เกี่ยวข้องกันที่มีกาํ หนดรับ
ชําระภายในหนึ่งปี
25,379,514
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็ น
หลักประกันระยะยาว
7,363,717
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ใช่
หลักทรัพย์จดทะเบียน
1,321,200
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวและดอกเบี้ย
ค้างรับแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
722,130,667
สุ ทธิ
รวมสิ นทรัพย์ทางการเงิน
1,144,820,197

204,768
-

-

15,817,040
294,461,602

15,817,040
204,768
294,461,602

-

-

77,225,879

77,225,879

-

-

25,379,514

25,379,514

-

-

7,363,717

7,363,717

-

1,321,200

-

1,321,200

204,768

719,788,763 719,788,763
1,321,200 1,140,036,515 1,141,562,483

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้กาํ หนดให้หนี้ สินทางการเงินใดวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กําไรหรื อขาดทุน ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพนั ธ์ ซึ่ งมีมูลค่ายุติธรรมจํานวน 5.09 ล้านบาท (เฉพาะบริ ษทั : ไม่มี)
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ค) สัญญาเช่า
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก กลุ่มบริ ษทั รับรู้หนี้ สินตามสัญญาเช่า
สําหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงานด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของเงินจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที่
เหลืออยูค่ ิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 สําหรับสัญญาเช่า
ที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริ ษทั รับรู้มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าด้วย
มูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวันที่นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก
(หน่ วย: บาท)
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะบริษัท
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่เปิ ดเผย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
หัก:สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํ่า
บวก: กลับรายการปรับปรุ งตัดเส้นตรงตลอดอายุสัญญา
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการนํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก
หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

5,086,139
(2,106,639)
1,106,330
(189,901)

5,086,139
(2,106,639)
(145,569)

3,895,929
154,202,927
158,098,856

2,833,931
136,191,117
139,025,048

ประกอบด้วย
หนี้สินสัญญาเช่าหมุนเวียน
หนี้สินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน
รวม

49,369,331
108,729,525
158,098,856

40,479,093
98,545,955
139,025,048

รายการปรับปรุ งสิ นทรั พย์สิท ธิ การใช้ที่แสดงเป็ นส่ วนหนึ่ งของรายการที่ ดิน อาคารและอุป กรณ์ จากการนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่ วย: บาท)
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะบริษัท
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ สุ ทธิ
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร สุ ทธิ
รวมสิ นทรัพย์สิทธิการใช้

2,771,119
1,045,438
3,816,557

2,771,118
2,771,118
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
6.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
รวม

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

195,764
46,408,057
46,603,821

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

81,517
15,735,523
15,817,040

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่ อทวงถามมีอตั ราดอกเบี้ ยอยู่ที่ร้อยละ 0.125 ต่อปี
(พ.ศ. 2562: ร้อยละ 0.375 ต่อปี )
7.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่ สุ ทธิ
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ลูกหนีก้ ารค้ าบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 8)
แยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระดังนี้
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระไม่เกิน 3 เดือน
เกินกําหนดชําระมากกว่า 6 เดือนถึง 12 เดือน
เกินกําหนดชําระมากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
รวม
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 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น /
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
รวมลูกหนี้การค้า สุ ทธิ

9,180,066
9,180,066

10,087,431
10,087,431

9,180,066
9,180,066

10,087,431
10,087,431

257,301,914 246,552,157 227,682,561 212,175,008
16,415,184 28,117,960
1,741,430 25,247,055
2,511,531
2,511,531
1,856,609
1,856,609
2,402,572
1,190,000
2,402,572
1,190,000
277,976,279 278,371,648 233,683,172 241,123,594
(2,381,398) (1,190,000) (2,381,398) (1,190,000)
275,594,881 277,181,648 231,301,774 239,933,594
284,774,947 287,269,079 240,481,840 250,021,025
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ลูกหนีอ้ นื่
ลูกหนี้อื่น-บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)
ลูกหนี้อื่น-บริ ษทั อื่น
เงินทดรองจ่าย-บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)
เงินทดรองจ่าย
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า-บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน สุ ทธิ
(หมายเหตุ 8)
เงินคํ้าประกันผลงาน
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า-บริ ษทั อื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ
รายได้คา้ งรับ
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่ สุ ทธิ

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

7,509,818
9,107,724
1,052,985
103,206

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

2,534,318
7,915,864
23,000,000
92,206

34,336,549 36,269,349
24,500
1,799,500
10,298,321
221,467
12,757,446 11,377,217
9,867,135 10,898,189
135,616
29,854,022 29,766,060
92,653,909 97,207,326 13,305,599 44,440,577
377,428,856 384,476,405 253,787,439 294,461,602

ตามงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มี ลูกหนี้ การค้านําไปขายลดกับธนาคาร
พาณิ ชย์ จํานวน 86.08 ล้านบาท (พ.ศ. 2562: จํานวนเงิน 112.43 ล้านบาท) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
8.

รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
กลุ่มบริ ษ ทั มี รายการธุ รกิ จระหว่างกันกับบุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน บุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน ได้แก่
บุคคลหรื อกิจการต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั โดยการมีผถู้ ือหุน้ ร่ วมกันหรื อมีกรรมการร่ วมกัน
รายละเอียดความสัมพันธ์ที่กลุ่มบริ ษทั มีกบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่ งมี การควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันใน
บริ ษทั หรื อเป็ นบุคคลหรื อกิจการที่มีรายการบัญชีกบั บริ ษทั มีดงั นี้
ชื่อบริษัท

ประเทศทีจ่ ดั ตั้ง

บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด
ประเทศไทย
บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด
ประเทศไทย
บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี จํากัด
ประเทศไทย
บริ ษทั เอ็นเอชเค สปริ ง (กัมพูชา) จํากัด
ประเทศกัมพูชา
บริ ษทั รักษ์บา้ นเรา จํากัด
ประเทศไทย
บริ ษทั แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชนั่ จํากัด
ประเทศไทย
บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น แมนเนจเม้นท์ จํากัด
ประเทศไทย
บริ ษทั เวสท์ แมนเนจเม้นท์ 1 จํากัด
ประเทศไทย
บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 1 จํากัด
ประเทศไทย
บริ ษทั ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ ต จํากัด
ประเทศไทย
บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จํากัด
ประเทศไทย
บริ ษทั บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จํากัด
ประเทศไทย
บริ ษทั โนโซมิ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จํากัด
ประเทศไทย
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 บลูโซลาร์ จํากัด
ประเทศไทย
บริ ษทั บลูโซลาร์รูฟ จํากัด
ประเทศไทย
บริ ษทั ซีโรเวซท์ 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
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประเทศไทย
บริ ษทั เดวิกา เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด
ประเทศไทย
บริ ษทั ซี เอ็นซี ดี-เท็คซ์ จํากัด
ประเทศไทย
บริ ษทั โชคนําชัย อิสเทิร์น เพรซซิ่ง จํากัด
ประเทศไทย

ลักษณะความสั มพันธ์
โดยการถือหุ น้ 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 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 วมกันของบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั และกรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
โดยการถือหุน้ ทางตรง
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกันของบริ ษทั ย่อย
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกันของบริ ษทั ย่อย
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกันของบริ ษทั ย่อย
กรรมการร่ วมกันของบริ ษทั ย่อย
กรรมการร่ วมกันของบริ ษทั ย่อย
ผูถ้ ือหุ น้ และกรรมการร่ วมกันของบริ ษทั ย่อย
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
*สิ้ นสุ ดการเป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่วนั ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั ได้ซ้ื อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ทางอ้อมเพิ่มเติมจากบริ ษทั ซี โรเวซท์ จํากัด ส่ งผลให้กลุ่มบริ ษทั ถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อยทางอ้อมในสัดส่ วน 100%
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดงั ต่อไปนี้
รายการ

นโยบายการกําหนดราคา

รายได้จากการขาย
รายได้ค่าเช่าและจากการบริ การ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
ค่าเช่าและค่าบริ การ
ค่าบริ หารจัดการ ค่าที่ปรึ กษาและค่าความช่วยเหลือด้านเทคนิค
ค่านายหน้า
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ซื้ อสิ นค้า
ซื้ อ – ขายสิ นทรัพย์
ซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

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

บริ ษทั มีรายการธุรกิจกับบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มี
ดังนี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
บริษัท พลาทรัพย์ จํากัด
รายได้จากการบริ การ
ดอกเบี้ยรับ
ค่าเช่า
ค่านํ้าค่าไฟ

-

-

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

1,800,000
2,037,635
480,000
1,958,427

บริษัท ชัยวัฒนา กรีน จํากัด
ดอกเบี้ยรับ

-

-

36,382,176

37,900,788

บริษัท ชัยวัฒนา กรีน แมนเนจเม้ นท์ จํากัด
ค่าบริ หารจัดการ

-

-

6,000,000

4,710,000
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
บริษัท โนโซมิ เอ็นเตอร์ ไพรส์ (ประเทศไทย) จํากัด
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้ค่าเช่าเครื่ องจักร
รายได้อื่น
ค่านายหน้า

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

72,550,821
1,470
240,000
140
14,698,643

บริษัท บลูโซลาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
ค่าความช่วยเหลือด้านเทคนิค

576,000

576,000

บริษัท เดวิกา เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด
ค่าที่ปรึ กษา

2,400,000

2,400,000

บริษัท ซีโรเวซท์ จํากัด
ค่าที่ปรึ กษา
ซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

4,750,000
3,311,000

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

-

102,136,776 144,953,449
25,830,833 93,985,484
294,400
765,606
918,827
894,144
9,121
733,115
1,190,959
430,993
27,800

บริษัท โชคนําชัย ออโต้ เพรสซิ่ง จํากัด
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ซื้ อสิ นทรัพย์

287,827
-

13,480
167,800

บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จํากัด
ดอกเบี้ยรับ

-

-

บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (กัมพูชา) จํากัด
รายได้ค่าบริ หารจัดการ
บริษัท ซีเอ็นซี ดี-เท็คซ์ จํากัด
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

1,055,599
77,299

2,039,737
-

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

72,550,821
1,470
240,000
140
14,698,643

-

-

1,200,000

1,200,000

-

-

-

-

-

-

9,076,177

12,215,928

1,055,599

2,039,737

-
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
สํ านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กรรมการ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

374,766
19,940,786

-

-

-

19,587,123

18,740,786

18,387,123

ยอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ลูกหนีก้ ารค้ า
บริ ษทั โนโซมิ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จํากัด

9,180,066

ลูกหนีอ้ นื่
บริ ษทั โชคนําชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ ง จํากัด
6,520,213
หัก ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น /
(6,059,820)
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ
460,393
บริ ษทั เอ็นเอชเค สปริ ง (กัมพูชา) จํากัด
1,101,401
สุ ทธิ
1,561,794
ลูกหนีอ้ นื่ - เงินทดรองจ่ าย
บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จํากัด
บริ ษทั บลูโซลาร์เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี จํากัด
รวม

1,052,985
1,052,985

10,087,431
4,975,500

9,180,066
-

10,087,431
-

4,975,500
2,534,318
7,509,818

1,101,401
1,101,401

2,534,318
2,534,318

1,052,985
1,052,985

40,000
40,000

23,000,000
23,000,000

ลูกหนีอ้ นื่ - เงินจ่ ายล่วงหน้ าค่ าสิ นค้ า สุ ทธิ
บริ ษทั แก้วลําดวน กรุ๊ ป จํากัด
21,173,903 21,173,903
หัก ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น /
(15,493,354) (15,493,354)
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ
5,680,549
5,680,549
บริ ษทั โชคนําชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ ง จํากัด
28,656,000 30,588,800
สุ ทธิ
34,336,549 36,269,349

-

-

-
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า – บริ ษทั แก้วลําดวน กรุ๊ ป จํากัด
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ย่อย – บริ ษทั ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ ต จํากัด ได้ฟ้องร้องดําเนิ นคดีกบั ลูกหนี้ ของ
บริ ษทั ย่อยในข้อหาผิดสัญญาไม่ชาํ ระเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า แก่บริ ษทั ย่อยเป็ นเงินทั้งสิ้ น 15.49 ล้านบาท พร้อม
ดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้ องเป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็ จสิ้ น ซึ่ งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ได้พิพากษา
ให้บริ ษทั แก้วลําดวน กรุ๊ ป จํากัดชําระเงินจํานวน 15.49 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้น
ดังกล่าวนับตั้งแต่วนั ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และต้องไม่เกิน 1.12 ล้านบาท แก่บริ ษทั ย่อย
เมื่ อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 บริ ษทั แก้วลําดวน กรุ๊ ป จํากัด ได้ยื่นฎี กากับศาลแล้ว ซึ่ ง ณ วันที่ ในรายงานฉบับนี้
คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาล
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ย่อยได้บนั ทึ กค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ จํานวน 15.49 ล้านบาท สุ ทธิ จากยอดคงค้างเจ้าหนี้ การค้า
จํานวน 5.68 ล้านบาท แล้วในงบการเงิน
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ นและดอกเบีย้ ค้ างรับ
แก่บริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด
บริ ษทั สกุลฎ์ ซี อินโนเวชัน่ จํากัด
บริ ษทั โชคนําชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ ง จํากัด
หัก ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น /
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
รวม
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย
เงินต้น
ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น / ค่า
เผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
รวม

-

15,000,000

22,337,630
7,800,000
-

28,095,114
50,046,575
-

-

15,000,000

(1,114,960)
29,022,670

78,141,689

-

15,000,000
-

30,112,026
25,604

78,021,414
120,275

-

15,000,000

(1,114,960)
29,022,670

78,141,689
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
รายการเคลื่อนไหว – เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นและ
ดอกเบี้ยค้างรับแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้
มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี สุ ทธิ
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
(หมายเหตุ 5)
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ค่าเผือ่ (เพิ่มขึ้น)ลดลง
มูลค่าตามบัญชีปลายปี สุ ทธิ
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะยาวและดอกเบีย้ ค้ างรับแก่
บริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน สุ ทธิ
บริ ษทั สกุลฎ์ ซี อินโนเวชัน่ จํากัด
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ส่ วนที่ถึงกําหนดรับชําระภายในหนึ่งปี
หัก ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
/ ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ
บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ
รวม
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับแก่
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบไปด้วย
เงินต้น
ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น /
ค่าผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
รวม

15,000,000

78,141,689

51,695,579

(915,810)
20,733,115 31,190,959 125,696,527
(35,733,115) (16,190,959) (173,700,586)
(199,150)
15,000,000
29,022,670
-

105,438,017
(78,991,907)
78,141,689

-

-

-

-

83,068,873
(20,744,859)

179,334,530
(25,379,514)

-

-

(2,434,371)
59,889,643

153,955,016

-

-

653,125,935
713,015,578

568,175,651
722,130,667

-

-

659,068,873
77,125,935

701,334,530
46,175,651

-

-

(2,434,371)
733,760,437

747,510,181

หน้ า 57

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
รายการเคลื่อนไหว - เงินให้กยู้ มื ระยะยาวและดอกเบี้ย
ค้างรับแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้
มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชี (หมายเหตุ 5)
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ค่าเผือ่ (เพิ่มขึ้น)ลดลง
มูลค่าตามบัญชีปลายปี
เงินกู้ยมื ระยะสั้ นและดอกเบีย้ ค้ างจ่ ายจากกรรมการ
เงินต้น
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
รวม

-

-

-

-

-

-

747,510,181

674,795,083

(2,341,904)
122,912,688 226,059,020
(134,228,061) (153,343,922)
(92,467)
733,760,437 747,510,181

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

-

-

-

รายการเคลื่อนไหว – เงินกูย้ มื ระยะสั้น
และดอกเบี้ยค้างจ่ายจากกรรมการ
มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

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

-

-

-

สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียนอืน่ - เงินมัดจํา
บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด

-

-

100,000

100,000

-

-

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

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

5,680,549
4,511,781
10,192,330

หน้ า 58

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
เจ้ าหนีอ้ นื่
บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด
บริ ษทั บลูโซลาร์ จํากัด
บริ ษทั โชคนําชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ ง จํากัด
บริ ษทั โชคนําชัย ออโต้ เพลสซิ่ ง จํากัด
บริ ษทั โชคนําชัย อิสเทิร์น เพรสซิ่ ง จํากัด
รวม
เจ้ าหนีอ้ นื่ - ค่ านายหน้ าค้ างจ่ าย
บริ ษทั โนโซมิ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จํากัด
เงินทดรองรับ
กรรมการ
ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย
บริ ษทั บลูโซลาร์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
บริ ษทั โชคนําชัย ออโต้ เพลสซิ่ ง จํากัด
รวม

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

36,926,678
137,640
37,064,318

193,755
193,755

186,679
186,679

4,630,794

5,954,596

4,630,794

5,954,596

200,000

1,292,984
1,292,984

-

4,592,317
972,210
5,564,527

200,000

-

-

-

ภาระคํ้าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กลุ่มบริ ษทั มีภาระจากการคํ้าประกันให้แก่กนั ตามที่กล่าวไว้ใน หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21, 22 และ 25

หน้ า 59

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

9.

สิ นค้ าคงเหลือ สุ ทธิ

ราคาทุน
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
ค่ าเผือ่ การลดลงของมูลค่ าสิ นค้ าคงเหลือ
ยอดยกมา
ยอดยกไป
พ.ศ. 2563 เพิม่ ขึน้
ลดลง
พ.ศ. 2563

สิ นค้าสําเร็จรู ป
72,221,613 66,894,212 (39,083,239) (9,067,589)
สิ นค้าระหว่างผลิต 257,171,462 277,343,703 (14,128,217)
วัตถุดิบ
102,161,529 103,326,838
เชื้อเพลิง
12,066,274 8,758,743
สิ นค้าระหว่างทาง 46,579,489 24,663,205
490,200,367 480,986,701 (53,211,456) (9,067,589)
รวม

ราคาทุน
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

4,820,521
4,820,521

4,820,521
4,820,521

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

(48,150,828) 24,070,785 27,810,973
(9,307,696) 247,863,766 263,215,486
102,161,529 103,326,838
12,066,274 8,758,743
46,579,489 24,663,205
(57,458,524) 432,741,843 427,775,245

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษทั
ค่ าเผือ่ การลดลงของมูลค่ าสิ นค้ าคงเหลือ
ยอดยกมา
ยอดยกไป
พ.ศ. 2563 เพิม่ ขึน้
ลดลง
พ.ศ. 2563

สิ นค้าสําเร็จรู ป
69,805,613 66,844,212 (39,083,239) (9,067,589)
สิ นค้าระหว่างผลิต 257,171,462 277,343,703 (14,128,217)
วัตถุดิบ
102,111,529 103,326,838
สิ นค้าระหว่างทาง 46,579,489 24,663,205
475,668,093 472,177,958 (53,211,456) (9,067,589)
รวม

สุ ทธิ

สุ ทธิ
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

(48,150,828) 21,654,785 27,760,973
(9,307,696) 247,863,766 263,215,486
102,111,529 103,326,838
46,579,489 24,663,205
(57,458,524) 418,209,569 418,966,502

ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือจํานวน 4.25 ล้านบาท ได้แสดงรวมอยูใ่ นต้นทุนขายในงบกําไรขาดทุน
เบ็ด เสร็ จรวมและงบการเงิ น เฉพาะบริ ษ ัท สําหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2563 (พ.ศ. 2562: กลับ รายการ
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือจํานวน 4.99 ล้านบาท)

หน้ า 60

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

10.

เงินลงทุนชั่วคราว
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
มูลค่ ายุตธิ รรม
ราคาทุน
เงินลงทุนชั่วคราว :
กองทุนรวมตราสารหนี้

216,307

216,496

พ.ศ. 2562
ราคาทุน
มูลค่ ายุตธิ รรม
228,525

234,139

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2563
มูลค่ ายุตธิ รรม
ราคาทุน
เงินลงทุนชั่วคราว :
กองทุนรวมตราสารหนี้

186,936

186,951

พ.ศ. 2562
ราคาทุน
มูลค่ ายุตธิ รรม
199,882

204,768

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนชัว่ คราวมีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ยอดคงเหลือต้นปี
ซื้ อระหว่างปี
ขายระหว่างปี
ปรับปรุ งมูลค่าเงินลงทุน
ยอดคงเหลือปลายปี

234,139
543,000,000
(543,017,832)
189
216,496

230,634
204,768
543,000,000
(543,017,832)
3,505
15
234,139
186,951

201,694
3,074
204,768

มู ลค่ายุติธรรมของเงิ นลงทุ นในกองทุ นรวม อ้างอิ งจากมูลค่าสิ นทรั พย์สุ ทธิ (NAV) ณ วันที่ สิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ซึ่ งคํานวณและเผยแพร่ โดยผูจ้ ดั การกองทุ นผูอ้ อกตราสารนั้น มูลค่ายุติธรรมนี้ ถูกจัดอยู่ในระดับที่ 1 ของลําดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรม

หน้ า 61

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

11.

เงินฝากสถาบันการเงินทีใ่ ช้ เป็ นหลักประกัน
เงินฝากสถาบันการเงิน
ทีใ่ ช้ เป็ นหลักประกัน
ระยะสั้น

ระยะยาว

12.

ใช้ เป็ นหลักประกัน

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

คํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อระยะยาว
แก่สถาบันการเงิน (หมายเหตุ 25)
และวงเงินหนังสื อคํ้าประกันของ
22,767,423 19,021,937
ธนาคาร (หมายเหตุ 38)
คํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อระยะสั้น
แก่สถาบันการเงิน (หมายเหตุ 21)
และวงเงินหนังสื อคํ้าประกัน
48,916,702 7,363,717
ของธนาคาร (หมายเหตุ 38)
รวม
71,684,125 26,385,654

-

7,363,924
7,363,924

-

7,363,717
7,363,717

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน่
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ลูกหนี้กรมสรรพากร
ภาษีซ้ื อยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ภาษีเงินได้ถกู หัก ณ ที่จ่าย
อื่น ๆ
รวม

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

78,737,999
10,310,940
657,988
89,706,927

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

9,847,856
46,690
9,894,546

หน้ า 62

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
13.

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม สุ ทธิ

ชื่อบริษทั

ประเภท
กิจการ

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

กัมพูชา

USD
3,658,000

USD
3,658,000

บริ ษทั เอ็นเอชเค สปริ ง ผลิต
(กัมพูชา) จํากัด

ชื่อบริษทั

เบาะรถยนต์

ประเภท
กิจการ
เบาะรถยนต์

ทุนชําระแล้ ว

พ.ศ. 2563
25%

พ.ศ. 2562
25%

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

10,532,502

9,497,430

เงินลงทุนวิธีราคาทุน
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

กัมพูชา

USD
3,658,000

USD
3,658,000

25%

หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน

เงินลงทุนวิธีส่วนได้ เสี ย

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษทั
สั ดส่ วนถือหุ้นและ
สิ ทธิออกเสี ยง

ประเทศ
ทีจ่ ัดตั้ง

บริ ษทั เอ็นเอชเค สปริ ง ผลิต
(กัมพูชา) จํากัด

ทุนชําระแล้ ว

ประเทศ
ทีจ่ ัดตั้ง

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
สั ดส่ วนถือหุ้นและ
สิ ทธิออกเสี ยง

พ.ศ. 2562
25%

พ.ศ. 2562

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

สุ ทธิ

6,313,502

6,313,502

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม (ตามวิธีส่วนได้ เสี ย)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

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

6,313,502
(1,174,305)
4,358,233
9,497,430
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินของบริ ษทั ร่ วมโดยสรุ ปดังนี้
(หน่ วย : บาท)
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

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

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

56,725,540
297,524,809
(316,260,631)
37,989,718

รายได้
ค่าใช้จ่าย
กําไรสุ ทธิสาํ หรับปี

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

367,095,262
(349,662,333)
17,432,929

รายการกระทบยอดข้อมูลทางการเงินข้างต้นกับมูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยที่รับรู ้ในงบการเงินรวม
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม (ตามวิธีส่วนได้ เสี ย)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
สิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ร่ วม
สัดส่ วนเงินลงทุน
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

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

37,989,718
25%
9,497,430

การบันทึกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมโดยวิธีส่วนได้เสี ยในงบการเงินรวมได้ใช้ขอ้ มูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วม ดังต่อไปนี้
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ข้อมูลทางการเงิน

จัดทําโดยผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ร่ วม ซึ่ งยัง
ไม่ได้รับการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี

ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั ร่ วมแล้ว*

*เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563 ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ร่ วมได้เสร็ จสิ้ นการตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั ร่ วมสําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 แล้ว โดยงบการเงิ นที่ ตรวจสอบแล้วดังกล่ าวไม่ แตกต่ างอย่างมี ส าระสําคัญ จาก
งบการเงิ นที่ จัด ทําโดยผูบ้ ริ ห าร บริ ษ ัท จึ งไม่ ได้ป รั บ ปรุ งส่ วนแบ่ งกําไรจากเงิ น ลงทุ น และผลต่ างจากการแปลงค่ า
งบการเงินของบริ ษทั ร่ วมที่เคยรับรู้ไว้ในงบการเงินรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

14.

เงินลงทุนในบริษัทย่อย สุ ทธิ
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษทั
สัดส่ วนเงินลงทุน

ทุนชําระแล้ว
บริษทั

เงินลงทุนวิธีราคาทุน

ประเภทกิจการ

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

บริษทั ย่ อยทางตรง
บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด
บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด
บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด

ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
ออกแบบและจําหน่ายยานพาหนะ

80,000,000
400,000,000
400,000,000

80,000,000
400,000,000
200,000,000

100%
100%
50.01%

100%
100%
50.01%

80,000,000
399,999,980
200,040,000

80,000,000
399,999,980
100,020,000

บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี จํากัด

โรงฟอกหนัง

1,000,000

-

100%

-

หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน*
สุทธิ

999,800

-

681,039,780

580,019,980

-

(3,898,872)

681,039,780

576,121,108

*ในปี พ.ศ. 2563 บริ ษทั ได้โอนกลับค่าการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย – บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด จํานวน 3.90 ล้านบาท
(พ.ศ. 2562 : จํานวน 20.00 ล้านบาท) ในงบการเงินเฉพาะบริ ษทั
บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยทางอ้อม ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่ วย : บาท)
ทุนชําระแล้ว
บริษทั
บริษทั ย่อยทางอ้ อม
บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น
แมนเนจเม้นท์ 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

ประกอบกิจการให้คาํ ปรึ กษา
ด้านการบริ หารจัดการโครงการ
พลังงานทดแทน
โรงกําจัดขยะและผลิต และจําหน่าย
ไฟฟ้ าจากขยะ
ส่งออกชิ้นไม้สบั
ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า
ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า

สัดส่ วนเงินลงทุน

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

5,000,000

1,000,000

100%

25,500,000

13,250,000

10,000,000 10,000,000
300,000,000 300,000,000
120,000,000 120,000,000

พ.ศ. 2562

เงินลงทุนวิธีราคาทุน
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

100%

4,999,980

999,980

100%

75%

25,499,740

9,938,693

80%
100%
60%

80%
100%
49%

9,599,880 9,599,880
369,999,800 369,999,800
72,000,000

58,800,000

482,099,400 449,338,353
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
รายการเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีดงั นี้
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยทางตรง
เงินลงทุนในบริ ษัท สกุลฎ์ ซี อินโนเวชั่น จํากัด
เมื่ อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบี ยนจํานวน 200 ล้านบาท
จากทุนจดทะเบี ยนเดิมจํานวน 200 ล้านบาท เป็ นทุนจดทะเบี ยนใหม่เท่ากับจํานวน 400 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหุ ้น
สามัญจํานวน 2 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท บริ ษทั ได้ลงทุนในหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อ
รักษาสัดส่ วนการถือหุน้ เดิมในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี จํากัด
ตามมติ ที่ ประชุ มวิสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้นของ บริ ษ ัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ครั้ งที่ 1/2562 เมื่ อวันที่ 16
ธันวาคม พ.ศ. 2562 ได้มีมติอนุมตั ิแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่ วนให้แก่บริ ษทั ย่อยนั้น บริ ษทั
ได้ดาํ เนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ย่อยแห่งใหม่ ชื่อว่า บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี จํากัด เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563
โดยมีทุนจดเบียน 1,000,000 บาท และบริ ษทั ถือหุน้ ในบริ ษทั ดังกล่าวในสัดส่ วน 100%
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยทางอ้อมผ่านบริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด
เงินลงทุนในบริ ษัท ชัยวัฒนา กรี น แมนเนจเม้ นท์ จํากัด
เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น แมนเนจเม้นท์ จํากัด ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 4 ล้านบาท
จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1 ล้านบาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่เท่ากับจํานวน 5 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญ
จํานวน 400,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด ได้ลงทุนในหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในบริ ษทั ย่อย
ทางอ้อมดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อรักษาสัดส่ วนการถือหุน้ เดิมในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษัท บลู โซลาร์ ฟาร์ ม 3 จํากัด และบริ ษัท กรี น เพาเวอร์ 1 จํากัด
ก) เงินลงทุนในบริ ษัท บลู โซลาร์ ฟาร์ ม 3 จํากัด
เมื่ อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด ได้เข้าลงทุ นเพิ่มเติมในหุ ้นบริ ษทั บลูโซลาร์ ฟาร์ ม 3
จํากัด โดยซื้ อหุ ้นจากผูถ้ ือหุ ้นเดิมในสัดส่ วนร้อยละ 11 ของทุนที่ชาํ ระแล้ว ของบริ ษทั บลูโซลาร์ ฟาร์ ม 3 จํากัด คิด
เป็ นจํานวนหุ ้น 132,000 หุ ้นในราคาหุ ้นละ 100 บาท รวมเป็ นเงิ น 13.20 ล้านบาท ส่ งผลให้บริ ษ ทั ชัยวัฒนา กรี น
จํากัด ถือหุน้ ในสัดส่ วนร้อยละ 60 ในบริ ษทั ย่อยทางอ้อมดังกล่าว
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
บริ ษ ัทย่อยทางอ้อมดังกล่ าวได้นําใบหุ ้นของบริ ษ ัทไปเป็ นหลักประกันวงสิ นเชื่ อระยะยาวกับสถาบันการเงิ น
(หมายเหตุ 25)
ข) เงินลงทุนในบริ ษัท กรี น เพาเวอร์ 1 จํากัด
วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด ได้เข้าลงทุนเพิ่มเติมในหุ ้นบริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 1 จํากัด
โดยซื้ อหุ น้ จากผูถ้ ือหุ น้ เดิมในสัดส่ วนร้อยละ 25 ของทุนที่ชาํ ระแล้วของบริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 1 จํากัด คิดเป็ นจํานวน
หุ ้น 1,224,510 หุ ้นในราคาหุ ้นละ 2.50 บาท และจํานวนหุ ้น 24,990 หุ ้นในราคาหุ ้นละ 10 บาท รวมเป็ นเงิน 3.31
ล้านบาท ส่ งผลให้บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด ถือหุน้ ในสัดส่ วน 100% ในบริ ษทั ย่อยทางอ้อมดังกล่าว
ต่อมา เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด ได้จ่ายชําระค่าหุ น้ ที่เรี ยกเพิ่มเติมจากบริ ษทั กรี น
เพาเวอร์ 1 จํากัด เป็ นจํานวนหุ ้น 4,900,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 2.50 บาท รวมเป็ นเงิน 12.25 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อรักษา
สัดส่ วนการถือหุน้ เดิมในบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อยทางอ้อม - บริ ษทั บลู โซลาร์ฟาร์ม 3 จํากัด
และบริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 1 จํากัด เป็ นดังนี้
(หน่ วย: บาท)
บริษัท บลู โซลาร์
บริษัท กรีน
ฟาร์ ม 3 จํากัด เพาเวอร์ 1 จํากัด
มูลค่าตามบัญชีของส่ วนของผูไ้ ม่มีอาํ นาจควบคุม ณ วันซื้ อ
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
ที่ถกู ปรับปรุ ง
กําไรเบ็ดเสร็ จจัดสรรสําหรับส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
มูลค่าตามบัญชี ของส่ วนของผูไ้ ม่มีอาํ นาจควบคุม ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

70,491,592

-

70,491,592

(15,204,069)
2,396,806

-

(15,204,069)
2,396,806

57,684,329

-

57,684,329

(หน่ วย: บาท)
บริษัท บลู โซลาร์
บริษัท กรีน
ฟาร์ ม 3 จํากัด เพาเวอร์ 1 จํากัด
ซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
หัก ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของ
บริ ษทั ย่อยที่ถกู ปรับปรุ ง
ส่ วนเกิน (ตํ่ากว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนการถือหุ ้น
ในบริ ษทั ย่อย

รวม

13,200,000
(15,204,069)
2,004,069

3,311,173
(3,311,173)

รวม
16,511,173
(15,204,069)
(1,307,104)
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
เงินลงทุนในบริ ษัท กรี น เพาเวอร์ 2 จํากัด
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมดังกล่าวได้นาํ ใบหุ น้ ของบริ ษทั ไปเป็ นหลักประกันวงสิ นเชื่อระยะยาวกับสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 25)
ข้อมูลเพิ่มเติม
งบการเงินรวมนี้ ได้จดั ทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และงบการเงิน
ของบริ ษทั ย่อย ดังต่อไปนี้
ร้ อยละของสิ นทรัพย์
ทีร่ วมอยู่ในสิ นทรัพย์ รวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

ชื่อบริษัท
บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด
บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด
บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด
บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี จํากัด

3.06
39.48
14.49
0.03

3.88
41.22
12.44
-

ร้ อยละของรายได้
ทีร่ วมอยู่ ในรายได้ รวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
2.23
22.11
2.01
-

1.68
17.26
7.85
-

โดยข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั ย่อยที่กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ถือหุน้ ทั้งหมดซึ่ งมีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม มีดงั ต่อไปนี้

ชื่อบริษัท
บริ ษทั ย่ อยทางตรง
บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด
บริ ษทั ย่ อยทางอ้ อม
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. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

49.99

49.99

(22,927,852) (14,805,072) 150,728,637

73,676,490

20.00
40.00

25.00
20.00
51.00

4,002,234 3,793,856 57,684,330 68,886,164
(18,925,618) (11,011,216) 208,412,967 142,562,654
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปก่อนตัดรายการระหว่างกันของแต่ละบริ ษทั ย่อยที่กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ถือหุ น้ ทั้งหมดซึ่ งมีส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมที่มีสาระสําคัญ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดงั นี้
(หน่ วย : พันบาท)
บริษัท สกุลฎ์ ซี อินโนเวชั่น จํากัด บริษัท บลูโซลาร์ ฟาร์ ม 3 จํากัด
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
งบแสดงฐานะการเงินแบบย่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ส่ วนของเจ้าของถือโดยบริ ษทั
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

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

20,253
73,716
391,483
(173,599)
(164,061)
(74,116)
(73,676)

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

11,712
16,649
313,773
(24,050)
(183,013)
(66,185)
(68,886)

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ แบบย่อ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิสาํ หรับปี

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

121,260
(150,876)
(29,616)

41,943
(32,803)
9,140

41,959
(34,520)
7,439

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

(22,933)
(22,928)

(14,811)
(14,805)

5,138
4,002

3,645
3,794

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

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

(27,647)
(160,103)
183,295
(4,455)

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

21,020
(110)
(18,030)
2,880
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

15.

เงินลงทุนในตราสารทุนทีไ่ ม่ ใช่ หลักทรัพย์จดทะเบียน สุ ทธิ

15.1 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ใช่หลักทรัพย์จดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ตราสารทุนที่วดั มูลค่ ายุตธิ รรมผ่ าน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
งบการเงิน
งบการเงิน งบการเงิน งบการเงินรวม
เฉพาะบริษัท
บาท
รวม เฉพาะบริษัท
บาท
สั ดส่ วนการลงทุน

ชื่อบริษัท

ประเภทกิจการ

ทุนชําระแล้ ว
บาท

บริ ษทั สหอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย จํากัด
บริ ษทั สหอุตสาหกรรมค้าหนังสัตว์ จํากัด
บริ ษทั นครทองบ้านและที่ดิน จํากัด
บริ ษทั เขตประกอบอุตสาหกรรมฟอกหนัง
ก.ม.30 จํากัด
บริ ษทั รักษ์บา้ นเรา จํากัด
บริ ษทั แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชนั่
จํากัด
รวม

ฟอกหนัง
ค้าหนังสัตว์
รับเหมาก่อสร้าง

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

2.27%
2.22%
0.66%

1.67%
2.22%
0.66%

390,000
250,000
-

300,000
250,000
-

การจัดการนํ้าเสี ย
64,009,600
ผลิตไฟฟ้ า
176,000,000
รับเหมาก่อสร้าง
โรงไฟฟ้ า
1,050,000,000

1.20%
9.09%

1.20%
-

771,200
8,750,000

771,200
-

5.00%

-

48,535,000
58,696,200

1,321,200

กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุ นในตราสารทุ นของบริ ษทั ที่ ไม่ใช่ บริ ษทั จดทะเบี ยน และจัดประเภทเงิ น
ลงทุนดังกล่าวเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น โดยใช้เทคนิ คการวัดมูลค่า
จากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ณ วันที่รายงาน
15.2 เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
สั ดส่ วนการลงทุน

ชื่อบริษัท

ประเภทกิจการ

ทุนชําระแล้ ว
บาท

บริ ษทั สหอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย จํากัด
บริ ษทั สหอุตสาหกรรมค้าหนังสัตว์ จํากัด
บริ ษทั นครทองบ้านและที่ดิน จํากัด
บริ ษทั เขตประกอบอุตสาหกรรมฟอกหนัง
ก.ม.30 จํากัด
บริ ษทั รักษ์บา้ นเรา จํากัด
บริ ษทั แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชนั่
จํากัด
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า

ฟอกหนัง
ค้าหนังสัตว์
รับเหมาก่อสร้าง

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

2.27%
2.22%
0.66%

1.67%
2.22%
0.66%

390,000
250,000
650,000

300,000
250,000
650,000

การจัดการนํ้าเสี ย
64,009,600
ผลิตไฟฟ้ า
176,000,000
รับเหมาก่อสร้าง
โรงไฟฟ้ า
1,050,000,000

1.20%
9.09%

1.20%
-

771,200
16,000,000

771,200
-

5.00%

-

122,500,000
140,561,200
(4,650,000)

1,971,200
(650,000)

135,911,200

1,321,200

สุ ทธิ

งบการเงิน
งบการเงิน
รวม เฉพาะบริษัท

เงินลงทุนวิธีราคาทุน
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะบริษัท
บาท
บาท
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
16.

ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ สุ ทธิ

ทีด่ นิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชี สุ ทธิ

416,309,421
282,614,223
698,923,644

ทีด่ นิ ภายใต้ ส่ วนปรับปรุ ง
สั ญญาเช่ า
ทีด่ นิ

อาคาร

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
อุปกรณ์ และ เครื่องตกแต่ งและ
เครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้ ติดตั้งสํ านักงาน

-

96,324,949 538,401,977 1,492,891,629
(8,650,598) (285,066,388) (310,300,014)
87,674,351 253,335,589 1,182,591,615

-

87,674,351
2,893,878
(5,649,326)
84,918,903

สิ นทรัพย์
ยานพาหนะ ระหว่ างก่ อสร้ าง

รวม

110,235,474
(87,812,013)
22,423,461

40,593,998
(26,301,836)
14,292,162

64,200,288
(25,389,986)
38,810,302

284,698,206
284,698,206

3,043,655,942
282,614,223
(743,520,835)
2,582,749,330

253,335,589 1,182,591,615

22,423,461

14,292,162

38,810,302

284,698,206

2,582,749,330

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี สุ ทธิ
698,923,644
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่า (หมายเหตุ 5)
ซื้ อสิ นทรัพย์
ส่ วนเกิน(ขาดทุน) จากการประเมินราคาที่ดิน สุ ทธิ (2,877,557)
ขายสิ นทรัพย์ สุ ทธิ
ตัดจําหน่าย สุ ทธิ
โอนเข้า (ออก) สิ นทรัพย์ สุ ทธิ
ปรับปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคา
มูลค่าตามบัญชีปลายปี สุ ทธิ
696,046,087

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

1,045,439
2,771,118
8,334,398
2,527,224
(143,143)
(396,660)
108,000
2,654,270
(10,651,044) (76,867,907)
251,775,722 1,113,533,177

1,472,993
(845,003)
(4,983,600)
18,067,851

1,263,025
(829,390)
(3,211,863)
11,513,934

11,854,033
(1,967,746)
(225,720)
(5,519,416)
42,951,453

112,965,501
(5,656,148)
(1,698,438)
390,309,121

3,816,557
154,196,514
(2,877,557)
(3,785,282)
(622,380)
(1,698,438)
(107,146,145)
2,624,632,599

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

15,779,340 99,218,827 547,759,930 1,501,579,882
(262,989) (14,299,924) (295,984,208) (388,046,705)
15,516,351 84,918,903 251,775,722 1,113,533,177

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

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

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

390,309,121
390,309,121

3,139,776,101
279,736,665
(794,880,167)
2,624,632,599

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

หน้ า 71

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชี สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี สุ ทธิ
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่า (หมายเหตุ 5)
ซื้ อสิ นทรัพย์
ขายสิ นทรัพย์ สุ ทธิ
โอนเข้า (ออก) สิ นทรัพย์ สุ ทธิ
ค่าเสื่ อมราคา
มูลค่าตามบัญชีปลายปี สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชี สุ ทธิ

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษทั
อุปกรณ์ และ เครื่องตกแต่ งและ
ติดตั้งสํ านักงาน
เครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้

ทีด่ นิ

อาคาร

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

314,123,225
(233,890,878)
80,232,347

489,455,996
(214,713,774)
274,742,222

108,226,242
(87,180,167)
21,046,075

36,417,361
(24,222,592)
12,194,769

43,301,026
(23,551,022)
19,750,004

502,479,900

80,232,347

274,742,222

21,046,075

12,194,769

19,750,004

502,479,900

8,134,398
(5,354,496)
83,012,249

2,771,118
2,243,717
(143,143)
2,654,269
(25,669,131)
256,599,052

1,345,962
(845,003)
(4,650,338)
16,896,696

1,257,829
(829,390)
(2,485,315)
10,137,893

7,635,533
(1,417,030)
(3,725,620)
22,242,887

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

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

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

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

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

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

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่ างก่ อสร้ าง
1,834,497

รวม

1,834,497

1,228,321,769
267,516,478
(583,558,433)
912,279,814

1,834,497

912,279,814

3,672,225
(2,654,269)
2,852,453

2,771,118
24,289,664
(3,234,565)
(41,884,900)
894,221,130

-

-

2,852,453
2,852,453

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

หน้ า 72

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่ ดิน อาคารและเครื่ องจักร ในงบการเงินรวมราคาตามบัญชี จํานวน 1,705.12 ล้านบาท
(พ.ศ. 2562: 1,628.47 ล้านบาท) และในงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ราคาตามบัญชี จํานว 502.18 ล้านบาท (พ.ศ. 2562: 387.33
ล้านบาท) นําไปเป็ นหลักประกันหุ ้นกู้ตามหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นข้อ 23 รวมถึ งเงิ นกู้ยืมกับธนาคารพาณิ ชย์
แห่งหนึ่งตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19 และข้อ 23
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 อาคาร เครื่ องจักรและอุปกรณ์ ราคาทุน 398.90 ล้านบาท (พ.ศ. 2562: 456.44 ล้านบาท) ใน
งบการเงิ น รวม และราคาทุ น 364.38 ล้า นบาท (พ.ศ. 2562: 422.02 ล้า นบาท) ในงบการเงิ น เฉพาะบริ ษ ัท ได้ต ัด
ค่าเสื่ อมราคาเต็มจํานวนแล้วแต่ยงั คงใช้งานอยู่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริ ษทั มี สิทธิ การใช้ภายใต้สัญญาเช่า ซึ่ งแสดงเป็ นส่ วนหนึ่ งของรายการที่ ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ในราคาทุน จํานวน 236.53 ล้านบาท (พ.ศ. 2562: 220.00 ล้านบาท) ในงบการเงินรวม และราคาทุน 198.18 ล้านบาท
(พ.ศ. 2562: 193.55 ล้านบาท) ในงบการเงินเฉพาะบริ ษทั
ค่ าใช้จ่ ายสําหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2563 เกี่ ย วกับ สั ญ ญาเช่ าที่ รั บ รู้ ในส่ ว นของกําไรหรื อ ขาดทุ น มี
ดังต่อไปนี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่ งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํ่า
รวม

19,495,498
7,245,577
368,946
1,521,684
28,631,705

14,024,308
3,754,028
8,516
1,496,484
19,283,336

หน้ า 73

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
กลุ่มบริ ษทั ได้ว่าจ้างบริ ษทั สยาม แอพเพรสซัล แอนด์ เซอร์ วิส จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษ ทั ประเมิ นราคาสิ นทรั พย์อิสระ
ทําการประเมิ นราคาที่ ดินใหม่ ซึ่ งบริ ษทั ประเมินราคาได้ใช้วิธีการประเมิ นราคาแบบวิธีเปรี ยบเที ยบตลาด (Market
Approach) ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ได้รับรู้ขาดทุนจากการตีราคาที่ดิน จํานวน 2.98 ล้านบาท ในงบกําไรขาดทุนรวม สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
มูลค่ ายุตธิ รรมของทีด่ นิ ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ มีดงั นี้

มูลค่ายุติธรรม
ของที่ดิน
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
เพิ่มระหว่างปี - ส่ วนเกินทุน
ลดลงระหว่างปี - ขาดทุนจากการตีราคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

282,614,223
100,762
282,714,985
(2,978,319)
279,736,666

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ผลของภาษีเงินได้
รอตัดบัญชี
(56,522,845)
(20,152)
(56,542,997)
(56,542,997)

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
ส่ วนเกินทุนจากการ ผลของภาษีเงินได้
ตีราคาสิ นทรัพย์
รอตัดบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
เพิ่มระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
17.

267,516,478
267,516,478

(53,503,295)
(53,503,295)

สุ ทธิ
226,091,378
80,610
226,171,988
(2,978,319)
223,193,669

สุ ทธิ
214,013,183
214,013,183

ทีด่ นิ ทีไ่ ม่ ได้ ใช้ ดาํ เนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ดาํ เนิ นงานจํานวนเงิน 43.22 ล้านบาท (พ.ศ. 2562: จํานวนเงิน 43.22 ล้านบาท)
บริ ษ ทั ย่อยทางอ้อม - บริ ษทั บลูโซลาร์ ฟาร์ ม 3 จํากัด ได้นําที่ ดินที่ ไม่ได้ใช้ดาํ เนิ นงานเป็ นหลักประกันสิ นเชื่ อกับ
สถาบันการเงิน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21 และ 25

หน้ า 74

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
18.

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

19.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี สุ ทธิ

14,267,341
(2,155,905)
12,111,436

14,196,341
(2,110,786)
12,085,555

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี สุ ทธิ
ค่าตัดจําหน่าย
มูลค่าตามบัญชีปลายปี สุ ทธิ

12,111,436
(1,515,840)
10,595,596

12,085,555
(1,512,739)
10,572,816

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี สุ ทธิ

13,360,091
(2,764,495)
10,595,596

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

สิ ทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ ายไฟฟ้า สุ ทธิ
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี สุ ทธิ

67,112,870
(7,550,964)
59,561,906

-

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี สุ ทธิ
ค่าตัดจําหน่าย
มูลค่าตามบัญชีปลายปี สุ ทธิ

59,561,906
(4,474,191)
55,087,715

-

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

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี สุ ทธิ

หน้ า 75

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
20.

สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียนอืน่
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ภาษีเงินได้ถกู หัก ณ ที่จ่าย
เงินมัดจํา
อื่น ๆ
รวม

21.

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

548,721
3,705,250
439,874
4,693,845

261,850
261,850

257,350
257,350

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
- เงินกูย้ มื ระยะสั้น
- ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
- ทรัสต์รีซีท
- เงินกูย้ มื ระยะสั้นตามสัญญาขายลดหนี้
(หมายเหตุ 7)
รวม

48,000,000
100,000,000 129,000,000 100,000,000
65,816,003 81,010,975 65,816,003

80,000,000
81,010,975

84,333,658 101,186,144 84,333,658 101,186,144
298,149,661 311,197,119 250,149,661 262,197,119

หน้ า 76

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั มีรายละเอียดเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
(หน่ วย : ล้านบาท)
ประเภทเงินกู้
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

วงเงิน
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
60.00

81.00

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

728.00

300.00

ใช้ ไป
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
-

-

100.00

เงือ่ นไขการชําระ

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

ชําระดอกเบี้ยทุกเดือน

129.00

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

ชําระดอกเบี้ยทุกเดือนและเงินต้นจะครบกําหนดชําระภายใน 1-3 เดือน
นับจากวันที่ในตัว๋ สัญญาใช้เงิน

113.82

81.01

ร้อยละ 4.07 - 5.43 ต่อปี
(ร้อยละ 4.07-5.43 ต่อปี )

ชําระดอกเบี้ยทุกเดือนและเงินต้นจะครบกําหนดชําระภายใน 6 เดือน
นับจากวันที่ได้รับเงินกู้

84.33

101.19

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

---

660.00

360.00

อัตราดอกเบีย้

หน้ า 77

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงินเฉพาะบริษัท
(หน่ วย : ล้านบาท)
ประเภทเงินกู้
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

วงเงิน
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
60.00

60.00

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

660.00

300.00

ใช้ ไป
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
-

-

100.00

เงือ่ นไขการชําระ

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

ชําระดอกเบี้ยทุกเดือน

80.00

MOR – 2.00% ต่อปี
(MOR -2.00% ต่อปี )

ชําระดอกเบี้ยทุกเดือนและเงินต้นจะครบกําหนดชําระภายใน 1-3 เดือน
นับจากวันที่ในตัว๋ สัญญาใช้เงิน

65.82

81.01

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

84.33

101.19

620.00

360.00

อัตราดอกเบีย้

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

---

*เงินกูย้ มื ตามสัญญาขายโอนสิ ทธิ เรี ยกร้องในลูกหนี้ การค้า บริ ษทั ได้ทาํ การขายสิ ทธิเรี ยกร้องในลูกหนี้ การค้าซึ่ งเป็ น “แบบมีสิทธิเรี ยกร้องความเสี ยหาย” กับทางบริ ษทั ได้ให้แก่ธนาคารพาณิ ชย์
แห่งหนึ่ง ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7

หน้ า 78

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
หลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน
ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างและเครื่ องจักรบางส่ วนของบริ ษทั และที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างและที่ดินที่ไม่ได้ใช้ดาํ เนิ นงาน
ของบริ ษ ทั ย่อย ตามหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ น ข้อ 14 และข้อ 15 บวกด้วยผลประโยชน์ จากการประกันอัคคี ภยั
ทรัพย์สินดังกล่าว เงินฝากประจําหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 และกรรมการของบริ ษทั และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
และผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อยร่ วมกันคํ้าประกัน รวมทั้งห้ามนําเครื่ องจักรของบริ ษทั ไปก่อภาระผูกพันใดๆ
22.

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่
(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
เจ้ าหนีก้ ารค้ า
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)
บริ ษทั อื่น
รวม
เจ้ าหนีอ้ นื่
บุคคลหรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)
บริ ษทั อื่น
ค่านายหน้าค้างจ่ายบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 8)
ค่านายหน้าค้างจ่าย
เงินทดรองรับ - บริ ษทั อื่น
เงินทดรองรับ - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 8)
โบนัสและเงินเดือนค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 8)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บริ ษทั อื่น
เงินรับล่วงหน้าค่าสิ นค้า
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
รวม
รวมเจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่

17,689,594
245,358,939
263,048,533

10,192,330
193,121,364
203,313,694

240,722,796
240,722,796

188,880,726
188,880,726

49,254,267
18,828,008

37,064,318
26,299,481

193,755
18,401,105

186,679
25,743,003

4,630,794
3,765,940
40,640

5,954,596
3,115,057
43,378

4,630,794
3,765,940
-

5,954,596
3,115,057
-

200,000
30,389,349

6,173,033

200,000
29,606,157

4,719,468

1,292,984
15,604,708
3,650,432
4,812,504
132,469,626
395,518,159

5,564,527
15,534,243
6,052,255
6,050,644
111,851,532
315,165,226

5,827,986
40,431
4,379,175
67,045,343
307,768,139

5,845,089
2,352,255
5,443,600
53,359,747
242,240,473

หน้ า 79

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
23.

หุ้นกู้
รายละเอียดหุน้ กู้ สุ ทธิ ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั มีดงั นี้
(หน่ วย: บาท)
มูลค่ าตามบัญชี
ครั้งที่
1/2561
2/2561
1/2563

วันทีค่ รบกําหนด
ไถ่ ถอน

จํานวน
หน่ วย
(หน่ วย)
ขยายระยะเวลาครบกําหนด 235,970(พ.
ไถ่ถอนภายในวันที่ 23
ศ. 2562 :
พฤษภาคม พ.ศ. 2564
337,100)
ทั้งจํานวนในวันที่ 1
กันยายน พ.ศ. 2563
(พ.ศ. 2562
: 294,300)
ทั้งจํานวนในวันที่ 23
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
280,000

มูลค่ าตราไว้
ต่ อหน่ วย
(บาท)

อัตราดอกเบีย้
(ร้ อยละต่ อปี )

กําหนดชําระ
ดอกเบีย้

6.75
1,000 (พ.ศ. 2562 : 5.75) ทุกไตรมาส
1,000

5.80

ทุกไตรมาส

1,000

6.50

ทุกไตรมาส

รวม
หัก: ค่าธรรมเนียมการออกหุน้ กูร้ อตัดจ่าย
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หุน้ กู้ - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

235,970,000

337,100,000

-

294,300,000

280,000,000
515,970,000 631,400,000
(3,762,740)
512,207,260 631,400,000
( (512,207,260) (631,400,000)
-

หุ ้นกูด้ งั กล่าว เป็ นหุ ้นกูช้ นิ ดระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีหลักประกัน หรื อมีหลักประกันบางส่ วน ซึ่ งภายใต้
รายละเอียดของหุ ้นกูท้ ี่ออกมาแล้วนั้น บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขสําคัญบางประการ เช่น การดํารงสัดส่ วนหนี้ สินทาง
การเงินสุ ทธิต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในอัตราส่ วนไม่เกิน 3:1 เป็ นต้น
รายการเคลื่อนไหวของหุน้ กู้ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีดงั นี้
(หน่ วย: บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
บวก เพิม่ ขึ้นระหว่างปี
ค่าธรรมเนียมการออกหุน้ กูต้ ดั จ่าย
หัก จ่ายชําระคืนระหว่างปี
ค่าธรรมเนียมการออกหุน้ กูร้ อตัดจ่าย - เพิ่มขึ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

631,400,000
280,000,000
1,530,411
(395,430,000)
(5,293,151)
512,207,260

หน้ า 80

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
เมื่ อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นกู้ ครั้ งที่ 1/2563 มี มติ อนุ มตั ิ การแก้ไขระยะเวลาและข้อกําหนดขยาย
ระยะเวลาสําหรับหุน้ กูข้ องบริ ษทั ครั้งที่ 1/2561 ที่จะครบกําหนดไถ่ถอนในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 (CWT205A) โดย
1)
2)
3)
4)

ผูถ้ ือหุ ้นกูด้ งั กล่าวอนุ มตั ิให้ขยายระยะเวลาครบกําหนดไถ่ถอนหุ ้นกูอ้ อกไปอีก 1 ปี จากเดิมวันที่ 23 พฤษภาคม
พ.ศ. 2563 เป็ นวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
อนุ ม ัติก ารชําระคื น เงิ น ต้น ให้แ ก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น กู้บ างส่ วน ในจํานวนร้ อ ยละ 30 ของมู ล ค่าหุ ้น กู้ค งค้างพร้ อ มด้วย
ดอกเบี้ยงวดวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
อนุ มตั ิเสนอปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ ยตั้งแต่วนั ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 จากเดิมอัตราร้อยละ 5.75 ต่อปี เป็ นอัตรา
ร้อยละ 6.75 ต่อปี
อนุมตั ิเพิ่มเติมให้ผอู ้ อกหุ น้ กูม้ ีสิทธิในการไถ่ถอนหุน้ กูก้ ่อนวันครบกําหนดไถ่ถอน

เมื่ อวันที่ 20 สิ งหาคม พ.ศ. 2563 บริ ษทั ได้ออกจําหน่ ายหุ ้นกู้ ชนิ ดระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ และมี หลักประกัน
บางส่ วน ครั้งที่ 1/2563 ในมูลค่าเสนอขายรวม 280 ล้านบาท (หุ น้ กู้ 280,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) โดย
มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.50 ต่อปี กําหนดไถ่ถอนเงินต้นทั้งจํานวนในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
หลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน
ที่ดินของบริ ษทั ย่อย ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16
24.

หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ า สุ ทธิ
(หน่ วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หัก ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
สุ ทธิ

227,113,808 168,122,140 129,907,874 147,243,099
(35,981,056) (13,919,213) (10,073,104) (11,051,982)
191,132,752 154,202,927 119,834,770 136,191,117
(70,381,207) (48,965,153) (43,198,011) (39,515,730)
120,751,545 105,237,774 76,636,759 96,675,387

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 หนี้ สินตามสัญญาเช่าจํานวน 191.13 ล้านบาท และ 119.83 ล้านบาท ตามลําดับ ใน
งบการเงิ นรวม และงบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั ตามลําดับ เป็ นหนี้ สิ นตามสัญญาเช่ าที่ ดิน อาคาร เครื่ องจักรและ
ยานพาหนะ จํานวน 42 สัญญา มี ระยะเวลา 24 - 60 งวด โดยมี กาํ หนดจ่ ายชําระงวดละประมาณ 3,734 บาท ถึ ง
2,143,589 บาท

หน้ า 81

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 หนี้ สินตามสัญญาเช่าจํานวน 154.20 ล้านบาท และ 136.19 ล้านบาท ตามลําดับ ใน
งบการเงิ นรวม และงบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั ตามลําดับ เป็ นหนี้ สิ นตามสัญญาเช่ าที่ ดิน อาคาร เครื่ องจักรและ
ยานพาหนะ จํานวน 34 สัญญา มีระยะเวลา 36 - 60 งวด โดยมีกาํ หนดจ่ายชําระงวดละประมาณ 14,294 บาท ถึ ง
787,452 บาท
กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสัญญาเช่าดังนี้

ไม่ เกิน 1 ปี
ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ น ตาม
สัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่ารอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ น
ตามสัญญาเช่า

116,553,595
(11,306,225)

30,792,040
(15,835,248)

227,113,808
(35,981,056)

70,928,590

105,247,370

14,956,792

191,132,752

(หน่ วย: บาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
1 - 5 ปี
เกินกว่ า 5 ปี

รวม

55,420,653
(6,455,500)

112,702,487
(7,464,713)

-

168,122,140
(13,919,213)

48,965,153

105,237,774

-

154,202,927

ไม่ เกิน 1 ปี
ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ น
ตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่ารอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ น
ตามสัญญาเช่า

รวม

79,768,173
(8,839,583)

ไม่ เกิน 1 ปี
ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ น
ตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่ารอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ น
ตามสัญญาเช่า

(หน่ วย: บาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาม พ.ศ. 2563
1 - 5 ปี
เกินกว่ า 5 ปี

(หน่ วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1 - 5 ปี
เกินกว่ า 5 ปี

รวม

47,540,635
(4,342,624)

82,367,239
(5,730,480)

-

129,907,874
(10,073,104)

43,198,011

76,636,759

-

119,834,770
หน้ า 82

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ไม่ เกิน 1 ปี
ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตาม
สัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่ารอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ น
ตามสัญญาเช่า
25.

(หน่ วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
1 - 5 ปี
เกินกว่ า 5 ปี

รวม

44,778,487
(5,262,757)

102,464,612
(5,789,225)

-

147,243,099
(11,051,982)

39,515,730

96,675,387

-

136,191,117

เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุ ทธิ
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
วงเงินสิ นเชื่อเงินกู้ยมื ระยะยาว
วงเงิน 100.00 ล้านบาท
วงเงิน 200.00 ล้านบาท
วงเงิน 500.00 ล้านบาท
วงเงิน 57.15 ล้านบาท
รวม
หัก ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หัก ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
สุ ทธิ

23,200,419
58,033,575
142,150,000 160,270,000
344,600,000 406,600,000
36,878,000
45,566,000
546,828,419 670,469,575
(4,492,403)
(5,302,015)
542,336,016 665,167,560
(112,008,419) (123,372,337)
430,327,597 541,795,223

23,200,419
23,200,419
23,200,419
(23,200,419)
-

58,033,575
58,033,575
58,033,575
(34,564,337)
23,469,238

รายการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
จ่ายชําระระหว่างปี
ตัดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

665,167,560
(123,641,156)
809,612
542,336,016

58,033,575
(34,833,156)
23,200,419

หน้ า 83

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
รายละเอียดเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดงั นี้
ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
(พันบาท)
(พันบาท)

วงเงิน

วงเงิน
(พันบาท)

1

100,000

23,200

58,034

2

200,000

142,150

160,270

เงือ่ นไขการชําระ

เมื่ อวันที่ 20 สิ งหาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั กับสถาบันการเงิ นแห่ งหนึ่ งได้ตกลงทําสัญญา
เงินกูร้ ะยะยาวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR-2.75 ต่อปี คิดเป็ นร้อยละ 3.875 ต่อปี (ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2562 : ร้ อยละ 4.275 ต่ อปี ) โดยมี กาํ หนดชําระคื นเงิ นต้นทุ กเดื อน ๆ ละ
อย่างน้อย 2.97 ล้านบาท เป็ นระยะเวลา 36 งวด
เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ย่อยกับสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ งได้ตกลงทําสัญญา
เงินกูร้ ะยาว โดยมีกาํ หนดชําระคืนเงินต้นทุกเดือน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1 – 131
132

งวดที่

บาท
1,510,000 ต่อเดือน
เงินต้นคงเหลือทั้งจํานวน

โดยมีอตั ราดอกเบี้ย ดังนี้

3

500,000

344,600

406,600

งวดที่
ร้ อยละต่ อปี
1 – 24
MLR ลบร้อยละ 0.75
25 – 60
MLR ลบร้อยละ 0.50
61 เป็ นต้นไป
MLR
เมื่ อวันที่ 1 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2560 บริ ษทั ย่อยกับสถาบันการเงิ นแห่ งหนึ่ งได้ตกลงทํา
สัญญาเงินกูร้ ะยาว คิ ดดอกเบี้ ยในอัตรา THBFIX 6 บวกร้อยละ 3.5 ต่อปี โดยมี กาํ หนด
ชําระคืนเงินต้นทุกไตรมาส ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1–2
3–6
7 – 14
15 – 18
19 – 30
31

4

57,150

36,878

45,566

บาท
16,700,000 ต่อไตรมาส
15,000,000 ต่อไตรมาส
15,500,000 ต่อไตรมาส
16,500,000 ต่อไตรมาส
16,700,000 ต่อไตรมาส
เงินต้นคงเหลือทั้งจํานวน

เมื่ อวันที่ 1 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2560 บริ ษทั ย่อยกับสถาบันการเงิ นแห่ งหนึ่ งได้ตกลงทํา
สัญญาเงินกูร้ ะยาว คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ต่อปี โดยมีกาํ หนดชําระคืนเงินต้นทุกเดือน
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1 – 78
79

546,828

งวดที่

งวดที่

บาท
724,000 ต่อเดือน
เงินต้นคงเหลือทั้งจํานวน

670,470

ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาเงินกูย้ ืมข้างต้น บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการรักษาระดับอัตราส่ วน
หนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ การจ่ายเงินปันผล การก่อหนี้สินเพิม่ ขึ้น เป็ นต้น
หน้ า 84

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
หลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน
เงินฝากสถาบันการเงินของบริ ษทั ย่อยตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 หุ ้นสามัญของบริ ษทั ย่อยทางอ้อม ตามหมาย
เหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยและที่ดินที่ไม่ได้ดาํ เนิ นงานของบริ ษทั ย่อย
ทางอ้อม ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16 และ 17 รวมทั้งบริ ษทั และกรรมการของบริ ษทั ร่ วมกันคํ้าประกัน
26.

หนีส้ ิ นหมุนเวียนอืน่
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
ภาษีขายรอเรี ยกเก็บ
อื่น ๆ
รวม

27.

2,731,045
1,443,795
1,637,127
5,296,767
11,108,734

4,289,346
1,671,022
1,859,046
7,656,222
15,475,636

2,682,889
987,226
34,303
4,355,389
8,059,807

3,828,779
1,042,615
6,742,341
11,613,735

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงานระยะยาว
(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการเลิกจ้างหรื อเกษียณอายุ
ต้นทุนดอกเบี้ย
(กําไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
จ่ายชําระผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี
รวม
หัก: หนี้สินผลประโยชน์พนักงานที่จะถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

41,693,197
3,586,858
676,862
(951,184)
(5,581,269)
39,424,464
39,424,464

29,484,068
7,444,951
553,354
11,717,848
(7,507,024)
41,693,197
(9,449,773)
32,243,424

หน้ า 85

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการเลิกจ้างหรื อเกษียณอายุ
ต้นทุนดอกเบี้ย
(กําไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
จ่ายชําระผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี
รวม
หัก: หนี้สินผลประโยชน์พนักงานที่จะถึงกําหนดใน 1 ปี
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

40,818,812
3,195,206
650,726
(866,920)
(5,581,269)
38,216,555
38,216,555

26,258,019
9,796,568
529,992
11,741,257
(7,507,024)
40,818,812
(9,449,773)
31,369,039

รายการเกี่ ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที่ รับรู้ในงบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จรวมสําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม สรุ ปได้ดงั นี้

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการเลิกจ้างหรื อเกษียณอายุ
ต้นทุนดอกเบี้ย
(กําไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รวม

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

3,586,858
676,862
(951,184)
3,312,536

7,444,951
553,354
11,717,848
19,716,153

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการเลิกจ้างหรื อเกษียณอายุ
ต้นทุนดอกเบี้ย
(กําไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รวม

3,195,206
650,726
(866,920)
2,979,012

9,796,568
529,992
11,741,257
22,067,817

หน้ า 86

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่สาํ คัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
สํ าหรับพนักงาน
สํ าหรับพนักงาน
รายเดือน
รายวัน
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการลาออก

1.09% - 1.81%
3.37%
0%-44%

1.17%
2.69%
0%-49%

พ.ศ. 2562
สํ าหรับพนักงาน
สํ าหรับพนักงาน
รายเดือน
รายวัน
1.47%-1.80%
2.26%-3.32%
0%-42%

1.51%
2.70%
0%-52%

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2563
สํ าหรับพนักงาน
สํ าหรับพนักงาน
รายเดือน
รายวัน
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการลาออก

1.09%
3.37%
0%-44%

1.17%
2.69%
0%-49%

พ.ศ. 2562
สํ าหรับพนักงาน
สํ าหรับพนักงาน
รายเดือน
รายวัน
1.47%
3.32%
0%-38%

1.51%
2.70%
0%-52%

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
ผลกระทบต่ อภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงานทีก่ าํ หนดไว้
การเพิม่ ขึน้
การลดลง
การเปลีย่ นแปลง
ของข้ อสมมติ
ของข้ อสมมติ
2563
2562
2563
ในข้ อสมมติ
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว้
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน
(ขึ้นกับช่วงอายุ)

ร้อยละ 0.50%
ร้อยละ 0.50%
ร้อยละ 0.50%

ลดลง 2.75%
เพิ่มขึ้น 2.84%
ลดลง 2.96%

ลดลง 2.81%
เพิ่มขึ้น 2.90%
ลดลง 3.04%

เพิ่มขึ้น 2.91%
ลดลง 2.71%
เพิ่มขึ้น 3.12%

เพิ่มขึ้น 2.98%
ลดลง 2.78%
เพิ่มขึ้น 3.20%

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลกระทบต่ อภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงานทีก่ าํ หนดไว้
การเพิม่ ขึน้
การลดลง
การเปลีย่ นแปลง
ของข้ อสมมติ
ของข้ อสมมติ
ในข้ อสมมติ
2563
2562
2563
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว้
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
(ขึ้นกับช่วงอายุ)

ร้อยละ 0.50%
ร้อยละ 0.50%
ร้อยละ 0.50%

ลดลง 2.71%
เพิ่มขึ้น 2.79%
ลดลง 2.90%

ลดลง 2.77%
เพิ่มขึ้น 2.86%
ลดลง 2.98%

เพิม่ ขึ้น 2.86%
ลดลง 2.67%
เพิ่มขึ้น 3.05%

2562

2562

เพิม่ ขึ้น 2.92%
ลดลง 2.74%
เพิ่มขึ้น 3.14%
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28.

รายได้ อนื่
(หน่ วย : บาท)

รายได้ค่าบริ หารจัดการ
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
รายได้ค่าเช่า
รายได้บริ การอื่น
อื่น ๆ
รวม
29.

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

1,055,599
1,139,694
103,300
4,270,212
14,218,096
15,503,017
36,289,918

2,855,599
47,159,500
92,500
4,270,212
14,218,096
10,713,873
79,309,780

2,039,737
1,432,657
66,400
5,211,383
21,948,028
7,169,942
37,868,147

3,839,737
52,298,295
55,600
5,211,383
21,948,028
5,612,349
88,965,392

ทุนเรือนหุ้นและสํ ารองตามกฎหมาย

29.1 ทุนเรือนหุ้น
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2563 ผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิ ในเรื่ องดังต่อไปนี้
- อนุ มตั ิการลดทุ นจดทะเบี ยนโดยการตัดหุ ้นสามัญ จํานวน 61,904,796 หุ ้น จากเดิ มทุ นจดทะเบี ยน จํานวน 692.01
ล้านบาท (692,007,924 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท) เป็ นทุนจดทะเบียน จํานวน 630.10 ล้านบาท (630,103,128 หุ น้ มูลค่า
หุ ้นละ 1 บาท) โดยการตัดหุ ้นสามัญจดทะเบี ยนคงเหลื อจากการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นแบบมอบอํานาจทั่วไป
(General Mandate) เพื่อเสนอขายให้กบั บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) จํานวน 61,904,796 หุ น้ ซึ่ งหุ น้ ดังกล่าว
สิ้ นสุ ดระยะเวลาในการเสนอขายแล้ว
- เพิ่มทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั จากทุนจดทะเบี ยนเดิ ม จํานวน 630.10 ล้านบาท (630,103,128 หุ ้นมูลค่าหุ ้นละ 1 บาท)
เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน 798.13 ล้านบาท (798,130,629 หุ ้นมูลค่าหุ ้นละ 1 บาท) โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่ม
ทุ น จํานวน 168,027,501 หุ ้น มู ลค่ าหุ ้น หุ ้น ละ 1.00 บาท เพื่ อ รองรั บ การเพิ่ ม ทุ น แบบมอบอํานาจทั่วไป (General
Mandate) จํานวน 105,017,188 หุ ้นและเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริ ษทั ครั้งที่ 5 (CWT-W5) จํานวน 63,010,313 หน่วย โดยได้จดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริ ษทั มหาชนจํากัด
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 4 สิ งหาคม พ.ศ. 2563
29.2 สํ ารองตามกฎหมาย
ตามมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั หาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั จะต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้
เป็ นทุ นสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี ) จนกว่า
ทุนสํารองนี้ จะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเป็ น
เงินปันผลได้
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30.

ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ได้อนุ มตั ิให้บริ ษทั ออกใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 5 (CWT-W5) ให้แก่ผถู้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ น้ ในอัตราส่ วนหุ น้ สามัญ 10
หุ ้นต่อ 1 หน่ วย จํานวน 63,010,313 หน่ วย โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้รับใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 5 (CWT-W5) เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยแล้ว
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิ ทธิดงั นี้
อัตราการใช้สิทธิ :
ราคาใช้สิทธิต่อหุน้ :
ระยะเวลาการใช้สิทธิ :

ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยการซื้ อหุน้ สามัญได้ 1 หุน้
3.50 บาท ต่อหุน้
เริ่ มการใช้สิทธิ ครั้งแรกวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 และครั้งสุ ดท้ายในวันที่ 29 กันยายน
พ.ศ. 2566)
อายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ : 3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2566)

31.

ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคลคํานวณขึ้นจากกําไรก่อนภาษีเงินได้สาํ หรับงวดคูณด้วยอัตราภาษี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการ
เกิดผลแตกต่างชัว่ คราวและกลับรายการ
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแี่ สดงในงบกําไรขาดทุน

31,036,530

32,538,091

28,346,560

29,367,352

31,036,530

32,538,091

28,346,560

29,367,352

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบริ ษทั มีผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ และไม่ได้นาํ ไปรวมในการคํานวณสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เพื่อรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินเป็ นจํานวน 160.23 ล้านบาท (พ.ศ. 2562: 101.09 ล้านบาท)
เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่ายังมีความไม่แน่นอนที่บริ ษทั ย่อยจะมีกาํ ไรที่เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีจากรายการ
ดังกล่าวในอนาคต
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32.

กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 บริ ษทั คํานวณกําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานโดยการหารกําไร
สุ ทธิ สาํ หรับปี ด้วยจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักดังนี้
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
กําไรสุ ทธิสําหรับปี
กําไรต่ อหุ้นสํ าหรับปี
จํานวนหุ้น
งบการเงิน
งบการเงิน
สามัญถัวเฉลีย่
งบการเงิน
งบการเงิน
รวม
เฉพาะบริษทั
ถ่ วงนํา้ หนัก
รวม
เฉพาะบริษทั
บาท
หุ้น
บาท
บาท
บาท
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่

117,031,191

116,607,303

630,103,128

0.19

0.19

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
กําไรต่ อหุ้นสํ าหรับปี
กําไรสุ ทธิสําหรับปี
จํานวนหุ้น
งบการเงิน
งบการเงิน
สามัญถัวเฉลีย่
งบการเงิน
งบการเงิน
รวม
เฉพาะบริษทั
ถ่ วงนํา้ หนัก
รวม
เฉพาะบริษทั
บาท
หุ้น
บาท
บาท
บาท
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่

33.

105,261,963

116,621,148

629,647,709

0.17

0.19

ส่ วนงานดําเนินงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานที่นาํ เสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ที่ ผมู้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงาน
ได้รั บ และสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่ อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรั พ ยากรให้ กับ ส่ วนงานและประเมิ นผล
การดําเนินงานของส่ วนงาน ทั้งนี้ผมู้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสูงสุ ดด้านการดําเนินงานของบริ ษทั คือกรรมการผูม้ ีอาํ นาจ
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารงาน กลุ่มบริ ษทั จัดโครงสร้างองค์กรเป็ นหน่วยงานธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และ
บริ การ กลุ่ ม บริ ษ ัท มี ส่ วนงานที่ ร ายงานทั้งสิ้ น 6 ส่ วนงาน คื อ ฟอกหนัง ผลิ ต เบาะรถยนต์ ผลิ ต ของเล่น สุ นัข ผลิ ต
เฟอร์นิเจอร์ กลุ่มพลังงาน และกลุ่มออกแบบและจัดจําหน่ายเรื อและรถโดยสารขนาดเล็กที่ผลิตด้วยอลูมิเนียม
ผูม้ ี อาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดสอบทานผลการดําเนิ นงานของแต่ละหน่ วยธุ รกิ จแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสิ นใจ
เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน กลุ่มบริ ษทั ประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่
ใช้ในการวัดกําไรหรื อขาดทุ นจากการดําเนิ นงานในงบการเงิ น อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษ ัทบริ หารงานด้านการจัดหาเงิ น
กิจกรรมบริ หารและภาษีเงินได้ของทั้งกลุ่มบริ ษทั ดังนั้น จึงไม่มีการปันส่ วนให้แต่ละส่ วนงานดําเนินงาน
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ข้อมูลส่ วนงานดําเนินงานสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 เป็ นดังนี้
(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ฟอกหนัง
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
รายได้จากการขายและบริ การ
- จังหวะการรับรู ้รายได้ : เมื่อปฎิบตั ิ
ตามภาระที่ตอ้ งปฎิบตั ิเสร็ จสิ้ น
104,622
ต้นทุนขายและบริ การ
(77,689)
กําไรขั้นต้น
26,933
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ส่ วนแบ่งกําไรจากการลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ขาดทุนจากการขายสิ นทรัพย์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์
ขาดทุนจากการตีราคาที่ดิน
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิสาํ หรับปี

177,284
(112,199)
65,085

เบาะรถยนต์
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

945,216
(730,469)
214,747

1,194,836
(993,157)
201,679

ของเล่ นสุ นัข
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

97,411
(71,016)
26,395

146,608
(116,472)
30,136

เฟอร์ นิเจอร์
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

47,224
(34,509)
12,715

27,753
(24,272)
3,481

กลุ่มพลังงาน
จําหน่ ายไฟฟ้ า
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

340,239
(212,732)
127,507

343,698
(218,594)
125,104

เรือและรถโดยสาร
ขนาดเล็ก
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

31,405
(26,255)
5,150

รวม
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

119,200 1,566,117 2,009,379
(102,899) (1,152,670) (1,567,593)
16,301
413,447
441,786
2,354
17,916
154
4,358
36,290
37,868
(57,213)
(69,342)
(149,326) (174,984)
(19,941)
(19,587)
(1,527)
(151)
(9,538)
(2,978)
(92,118) (101,537)
129,142
126,789
(31,036)
(32,538)
98,106
94,251
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ลูกค้ ารายใหญ่
รายได้จากลูกค้าสามรายจากส่ วนงานฟอกหนังผลิตเบาะรถยนต์ และผลิต และจําหน่ายไฟฟ้ า เป็ นจํานวนเงินประมาณ
1,123 ล้านบาท จากรายได้ของกลุ่มบริ ษทั (พ.ศ. 2562: จํานวนสามราย เป็ นจํานวนเงินประมาณ 1,430 ล้านบาท)
34.

ประโยชน์ จากการส่ งเสริมการลงทุน

34.1 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 ม การลงทุ 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 คลสํ าหรั 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
34.2 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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35.

ตราสารอนุพนั ธ์
กลุ่ ม บริ ษ ัท ได้ใช้ต ราสารอนุ พ นั ธ์ ท างการเงิ น (สั ญ ญาแลกเปลี่ ย นอัตราดอกเบี้ ย) เพื่ อ ป้ องกัน ความเสี่ ย งดังกล่าว
จากอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั มิได้นาํ การบัญชีป้องกันความเสี่ ยงมาถึงปฏิบตั ิกบั รายการดังกล่าว การเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์น้ ีจะถูกรับรู้ผา่ นงบกําไรหรื อขาดทุน
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนดอกเบี้ยคํานวณด้วยข้อมูลระดับ 2
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสามารถแสดงได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
บาท
หนีส้ ิ น
หนีส้ ิ นตราสารอนุพนั ธ์
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

36.

7,076,860

เครื่องมือทางการเงิน

36.1 วัตถุประสงค์ และนโยบายการบริหารความเสี่ ยงทางการเงิน
เครื่ องมือทางการเงินที่สาํ คัญของกลุ่มบริ ษทั ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้
อื่น เงินให้กูย้ ืมแก่บริ ษทั ที่ เกี่ยวข้องกัน เงิ นฝากธนาคารที่ มีภาระคํ้าประกัน เงินลงทุนในตราสารทุ น สิ นทรัพย์ทาง
การเงินอื่น เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น เงินกูย้ ืมระยะสั้น
จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หนี้ สินตามสัญญาเช่า เงินกูย้ มื ระยะยาว หุ น้ กู้ และหนี้ สินตราสารอนุพนั ธ์ กลุ่มบริ ษทั มีความ
เสี่ ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง ดังนี้
ความเสี่ ยงด้ านเครดิต
กลุ่มบริ ษทั มี ความเสี่ ยงด้านเครดิ ตที่ เกี่ ยวเนื่ องกับลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น เงินให้กูย้ ืม เงินฝากกับธนาคารและ
สถาบันการเงิน และเครื่ องมือทางการเงินอื่นๆ โดยจํานวนเงินสู งสุ ดที่กลุ่มบริ ษทั อาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื่อคือ
มูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สิ นทรัพย์ทางการเงินอื่น ที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
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ลูกหนีก้ ารค้ า
กลุ่มบริ ษทั บริ หารความเสี่ ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม จึงไม่คาดว่าจะ
เกิ ด ผลขาดทุ น ทางการเงิ น ที่ มี ส าระสําคัญ นอกจากนี้ กลุ่ม บริ ษ ัท มี การติ ดตามยอดคงค้างของลูกหนี้ การค้าอย่าง
สมํ่าเสมอ
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสํารองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นคํานวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้ คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระสําหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรูปแบบของความ
เสี่ ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน โดยทัว่ ไป กลุ่มบริ ษทั จะพิจารณาตัดจําหน่ายลูกหนี้ การค้าออกจากบัญชีเมื่อทางกลุ่ม
บริ ษทั คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ รวมทั้งมีการดําเนินการตามกฎหมายในการตามมูลหนี้รายดังกล่าว
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
กลุ่มบริ ษทั มี ความเสี่ ยงด้านเครดิ ตของเงินสดและเงินฝากธนาคารไม่สูงมากนักเนื่ องจากคู่สัญ ญาเป็ นธนาคารที่ มี
อันดับความน่าเชื่ อถือด้านเครดิตที่อยูใ่ นระดับสู งซึ่ งประเมินโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตระหว่าง
ประเทศ
ความเสี่ ยงด้ านตลาด
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านตลาด 2 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และ ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สาํ คัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้ อหรื อขายสิ นค้าเป็ นเงินตราต่างประเทศ
การวิเคราะห์ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีผลกระทบต่อกําไรก่อนภาษีอย่างเป็ นสาระสําคัญจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์
และหนี้ สินที่ เป็ นตัวเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ เป็ นสกุล
เงินตราต่างประเทศ
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กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
หนีส้ ิ น สิ นทรัพย์
หนีส้ ิ น
สิ นทรัพย์
ดอลล่าร์สหรัฐ
ยูโร

828,446
-

3,462,064
43,845

339,230
19,903

2,543,753
75,559

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ยนี้ เกิ ดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ ยในตลาดอนาคต ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่ อผล
การดําเนิ นงานและกระแสเงิ นสดของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มี ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ยเนื่ องจากมี เงินฝากกับ
ธนาคาร เงินให้กยู้ มื และกูย้ มื กับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร หุ น้ กู้ และเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
สิ นทรั พย์และหนี้ สินทางการเงินดังกล่าวส่ วนใหญ่ มีอตั ราดอกเบี้ ยปรั บขึ้ นลงตามอัตราตลาด หรื อมี อตั ราดอกเบี้ ยคงที่
ซึ่ งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั ดังนั้นความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ยของกลุ่มบริ ษทั จึงอยู่ในระดับตํ่า อย่างไรก็ตาม
กลุ่มบริ ษทั ได้ใช้ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน (สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย) ตามที่เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 35 เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าว ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ใช้มาตรฐานการบัญชีป้องกันความเสี่ ยงสําหรับ
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว
ความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่อง
กลุ่มบริ ษทั มี การติ ดตามความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการใช้เงินเบิ กเกิ นบัญ ชี และเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน เงินกูย้ ืมระยะยาว สัญญาเช่า หุ ้นกู้ เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
กลุ่มบริ ษทั มีหนี้ สินประมาณร้อยละ 68 ที่จะครบกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี เมื่อเทียบกับมูลค่าตามบัญชีท้ งั หมดของ
หนี้ สินดังกล่าวที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินรวม (พ.ศ. 2562: ร้อยละ 66) (เฉพาะบริ ษทั : ร้อยละ 87, พ.ศ. 2562: ร้อยละ 86)
กลุ่มบริ ษทั ได้ป ระเมิ นการกระจุ กตัวของความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับการกูย้ ืมเงิ นเพื่อนําไปชําระหนี้ สินเดิ มและได้ขอ้
สรุ ปว่ากลุ่มบริ ษทั มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งของเงินทุนที่หลากหลายอย่างเพียงพอ
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36.2 มูลค่ ายุตธิ รรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่ องจากเครื่ องมือทางการเงินส่ วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั มีอตั ราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริ ษทั
จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีวธิ ี การและสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินดังนี้
ก)

สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กยู้ มื เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้า
และเจ้าหนี้อื่น หุ น้ กู้ และเงินกูย้ มื แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน
ข) เงินลงทุนในตราสารทุนแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรื ออ้างอิงจากแบบจําลองราคาที่ได้รับการยอมรับ
โดยทัว่ ไปในกรณี ที่ไม่มีราคาตลาด
ค) เงิ น ลงทุ น ในหน่ วยลงทุ น แสดงมู ล ค่ ายุติ ธ รรม ซึ่ งคํานวณโดยใช้มู ล ค่ าหน่ วยลงทุ น ที่ ป ระกาศโดยบริ ษ ัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน
ง) เงินกูย้ มื ระยะยาวที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
ตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ในระหว่างปี ปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
37.

ภาระผูกพันและสั ญญาทีส่ ํ าคัญ

37.1 ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มบริ ษ ัทมี ภาระผูกพันเกี่ ยวกับสัญญาเช่ าสิ นทรั พย์และสั ญ ญาซื้ อ
สิ นทรัพย์และบริ การ ซึ่ งมีกาํ หนดจ่ายชําระดังนี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
สั ญญาเช่ าโรงงานและเครื่องจักร
ภายใน 1 ปี
ภายใน 1-3 ปี
รวม

8,000
8,000

2,448,516
2,637,623
5,086,139

488,000
488,000

2,448,516
2,637,623
5,086,139
หน้ า 96

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
สั ญญาซื้อสิ นค้ า
ภายใน 1 ปี
สั ญญาซื้อสิ นทรัพย์
ภายใน 1 ปี
สั ญญาบริการ
ภายใน 1 ปี
ภายใน 1-3 ปี
ภายใน 3-5 ปี
รวม

35,024,000

-

207,657,232

43,837,855

34,258,050
37,720,005
71,978,055

33,744,940
61,858,928
7,100,001
102,703,869

5,975,000
5,975,000

8,330,666
1,655,000
1,655,000

37.2 สั ญญาทีส่ ํ าคัญ
บริ ษัทย่ อยทางอ้ อม - บริ ษัท กรี น เพาเวอร์ 2 จํากัด
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
บริ ษัทย่ อยทางอ้ อม - บริ ษัท บลูโซลาร์ ฟาร์ ม 3 จํากัด
บริ ษทั บลูโซลาร์ ฟาร์ ม 3 จํากัด ได้รับแต่งตั้งเป็ นผูส้ นับสนุนโครงการจากสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.
สมุทรสาคร จํากัด เข้าทําสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าโครงการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิ ตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินกับ
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ในปริ มาณรับซื้ อพลังไฟฟ้ าสู งสุ ด 5.0 เมกะวัตต์ มีระยะเวลา 25 ปี นับจากกําหนดวันจ่ายไฟฟ้ า
เข้าระบบเชิ งพาณิ ช ย์ (SCOD) คื อ วัน ที่ 30 ธัน วาคม พ.ศ. 2559 ในไตรมาสที่ 1/2560 บริ ษ ัท ย่อ ยมี ร ายได้จ ากการ
จําหน่ายไฟฟ้ าเชิงพาณิ ชย์แล้ว
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โดยภายใต้หนังสื อสัญญาแต่งตั้งผูส้ นับสนุนดังกล่าวมีภาระที่จะต้องจ่ายค่าตอบแทนจากการปฏิบตั ิตามสัญญาบริ หาร
โครงการให้แก่ผแู้ ต่งตั้งตามที่กาํ หนดในสัญญาในอัตราร้อยละ 10 ของรายได้ (ก่อนหักค่าใช้จ่าย)
บริ ษัทย่ อยทางอ้ อม - บริ ษัท กรี น เพาเวอร์ 1 จํากัด
เมื่อวันที่ 14 สิ งหาคม พ.ศ. 2563 บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 1 จํากัด ได้ทาํ สัญญาก่อสร้างและบริ การจัดการระบบกําจัดขยะ
มูลฝอยชุมชนกับเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (เทศบาล) โดยเทศบาลตกลงให้บริ ษทั ย่อยทางอ้อม
ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและติดตั้งระบบบําบัดมลพิษในที่ดินอันเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของเทศบาล โดยบริ ษทั
ย่อยทางอ้อมได้รับสิ ทธิ ดาํ เนิ นการบริ หารจัดการระบบดังกล่าวเป็ นเวลา 25 ปี นับจากวันที่ ลงนามในสัญญาโดยมี
รายละเอียดที่สาํ คัญดังต่อไปนี้
ก) ชําระค่าเช่าที่ดินให้แก่เทศบาล สําหรับปี ที่ 1 – 3 เป็ นจํานวน 1,000,000 บาทต่อปี และจะปรับค่าเช่าเพิ่มขึ้น
ในอัตราร้อยละ 10 ต่อปี ในทุก ๆ 3 ปี ซึ่ งบริ ษทั ย่อยได้รับรู ้สินทรัพย์ (สิ ทธิ การใช้) และหนี้สินสําหรับสัญญา
เช่าดังกล่าวเป็ นส่ วนหนึ่งของสิ นทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ข) ต้องทําประกันภัยคุม้ ครองทรัพย์สินและระบุให้เทศบาลเป็ นผูร้ ับผลประโยชน์
ค) ต้องจ่ายผลตอบแทนให้แก่เทศบาลเป็ นรายเดือน ๆ ละ ไม่น้อยกว่า 83,333 บาท รวมแล้วไม่น้อยกว่าปี ละ
1,000,000 บาท นับจากวันที่เริ่ มดําเนิ นการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน และจะปรับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ
10 ต่อปี ในทุก ๆ 3 ปี โดยเทศบาลจะหักจากค่ากําจัดขยะมูลฝอยที่บริ ษทั ย่อยทางอ้อมขอเบิกในแต่ละเดือน
ง) ต้องจ่ายผลตอบแทนจากรายได้จากการจําหน่ายเชื้อเพลิงพลังงาน (Refuse Derived Fuel) และรายได้จากการ
จําหน่ายผลผลิตประเภทอื่นที่เกิดจากการแปลงขยะมูลฝอยชุมชนให้แก่เทศบาลตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา
จ) เทศบาลตกลงชําระค่ากําจัดขยะให้บริ ษทั ย่อยทางอ้อมสําหรั บปี ที่ 1 – 3 ในอัตราตันละ 250 บาท และจะ
ปรับปรุ งค่ากําจัดขยะในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ทุก 3 ปี
ฉ) กรรมสิ ทธิ์ ในสิ่ งก่อสร้าง อาคาร เครื่ องจักร และอุปกรณ์อื่นของระบบตามสัญญาให้ตกเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของ
เทศบาลนับแต่วนั สิ้ นสุ ดสัญญาหรื อวันที่บอกเลิกสัญญา
38.

หนีส้ ิ นทีอ่ าจจะเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มบริ ษทั มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
หนังสื อคํ้าประกัน (ล้านบาท)
เลตเตอร์ออฟเครดิต (ล้านบาท)
เลตเตอร์ออฟเครดิต (ดอลล่าร์สหรัฐ)
วงเงินสิ นเชื่อที่ยงั ไม่ได้ใช้จากสถาบันการเงิน
(ล้านบาท)

36.17
744,412.00
920.33

4.17
1.45
918.86

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
3.26
744,412.00
900.33

3.70
1.45
817.86
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39.

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเช่าจ่าย
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและอื่น ๆ
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ป
และสิ นค้าระหว่างผลิต (เพิ่มขึ้น) ลดลง
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป

40.

270,447,860
107,201,479
2,500,489
20,369,210

298,288,717
114,217,642
3,269,198
20,238,690

250,537,093
41,989,511
2,507,544
11,054,989

276,531,393
50,395,774
2,494,975
16,097,300

15,118,617
674,010,581

122,053,043
765,769,917

18,426,148
562,132,078

122,139,384
765,769,917

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

40.1 เมื่ อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564 ที่ ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษ ทั ย่อย-บริ ษ ทั บลู โซลาร์ ฟาร์ ม 3 จํากัด ได้มีม ติ
อนุมตั ิให้บริ ษทั จัดหาวงเงินสิ นเชื่อรวม 247 ล้านบาท เพื่อนํามาใช้ในการดําเนินงานทางการเงิน
40.2 บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ดําเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ย่อยแห่งใหม่
ชื่อ บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 4 จํากัด โดยทุนจดทะเบียนมูลค่า 6,000,000 บาท (จํานวน 60,000 หุ ้น หุ ้นละ 100 บาท) โดย
บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด จะเข้าถือหุ น้ ในบริ ษทั ย่อยที่จดั ตั้งขึ้นใหม่น้ ี ในสัดส่ วนร้อยละ 100 ของจํานวนหุน้ ทั้งหมด
40.3 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 บริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นในบริ ษทั ย่อย – บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด ได้ทาํ บันทึก
ข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างการถือหุ น้ ในบริ ษทั ย่อยดังกล่าว เพื่อรองรับแผนธุรกิจในอนาคต
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