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ความเห็นอย่างมเีง่ือนไข 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัของบริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
(กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษทั  
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะบริษทั และงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินเฉพาะบริษทั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  
 

ขา้พเจ้าเห็นว่า ยกเวน้ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขในรายงานของ
ขา้พเจา้ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษทัของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะบริษทั และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษทั  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมเีง่ือนไข 
 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 งบการเงินเฉพาะ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 บริษทัไดร้วมเงินลงทุนในบริษทั
ร่วมตามวิธีราคาทุน จ านวน 6.31 ลา้นบาท (สุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่า จ านวน 24.77 ลา้นบาท) และงบการเงินรวม ณ วนัเดียวกนัได้
รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย จ านวน 17.39 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : จ านวน 10.53 ลา้นบาท) มีส่วนแบ่งผลก าไรของ 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม และผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั จ านวน 5.46 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : จ านวน 
0.15 ลา้นบาท) และ จ านวน 1.40 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : จ านวน 0.88 ลา้นบาท) ตามล าดบั งบการเงินดังกล่าว (พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563) 
จดัท าข้ึนโดยอาศยัขอ้มูลทางการเงินท่ีจดัท าข้ึนโดยฝ่ายบริหารของบริษทัร่วม ซ่ึงยงัไม่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชี 
เน่ืองจากฝ่ายบริหารของบริษทัร่วมดงักล่าวไม่สามารถจดัเตรียมงบการเงินให้มีการตรวจสอบไดแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
อีกทั้งบริษทัร่วมไม่อยูใ่นอ านาจการควบคุมของฝ่ายบริหารของบริษทั ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่สามารถระบุไดว้า่จ าเป็นตอ้งปรับปรุงมูลค่า
ตามบญัชีของเงินในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัหรือไม่ เพียงใด 
 



 

    

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคของความรับผิดชอบของ
ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทั
และบริษทั ตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบ
การเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบ
บญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่องบการเงินของขา้พเจา้  
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  
 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ี มีนัยส าคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู ้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหาก
ส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงาน
ของข้าพเจ้า ซ่ึงได้รวมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกับเร่ืองเหล่าน้ีด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมา 
เพ่ือตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบ
ของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวธีิการตรวจสอบส าหรับเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 
 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 
 
การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษัทมีเงินลงทุนในย่อยในงบการเงินเฉพาะ จ านวน 681.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.50 ของ
สินทรัพยร์วม เน่ืองจากบริษทัดงักล่าวมีขาดทุนสะสม สถานการณ์ดงักล่าวจึงเป็นขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าของเงินลงทุน บริษทัจึงมีการ
ทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนดงักล่าว โดยผลทดสอบผูบ้ริหารเช่ือมัน่วา่ ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนบนัทึกไวอ้ยา่งเพียงพอแลว้  
 
เน่ืองจากการพิจารณาเก่ียวกับการด้อยค่าของเงินลงทุนข้ึนอยู่กับดุลยพินิจและขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัท่ีผูบ้ริหารของบริษทัน ามาใช้ 
ในการประมาณค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ดงันั้นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ คือ การแสดงมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและ 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าว่าเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งน้ีนโยบายการบัญชีส าหรับเงินลงทุน การดอ้ยค่าและรายละเอียด
ส าหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 ขอ้ 4.6 และขอ้ 4.21 ตามล าดบั 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบหลกัฐานประกอบการพิจารณาของผูบ้ริหารเก่ียวกบัขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ประเมินความ
เหมาะสมของวิธีการประเมินมูลค่าและขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีผูบ้ริหารของบริษทัน ามาใช้ในประมาณค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ดงักล่าว 



 

    

 
ค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าสินค้าคงเหลือ 
 

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 บริษทัมีสินคา้คงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใด
จะต ่ากว่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จ านวน 402.42 ลา้นบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและจ านวน 390.45 ลา้นบาท ใน 
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ขา้พเจา้ให้ความส าคญักบัการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ เน่ืองจากตอ้งอาศยั
ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนขา้งมากในการพิจารณาจ านวนค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือท่ีเหมาะสมส าหรับสินคา้ลา้สมยั และ
สินคา้ท่ีคา้งนาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินเก่ียวกบัความเหมาะสมของสมมติฐานท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการค านวณค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ โดยเขา้ร่วมสงัเกตการณ์
ตรวจนบัสินคา้คงเหลือประจ าปีเพื่อระบุสินคา้ท่ีเคล่ือนไหวชา้และลา้สมยั ทดสอบรายงานสินคา้คงเหลือคา้งนาน วิเคราะห์ปริมาณ
สินคา้ท่ีคงเหลือและการเคล่ือนไหวของสินคา้เพ่ือระบุสินคา้ท่ีคา้งนานหรือสินคา้ท่ีไม่มีการเคล่ือนไหว วิเคราะห์เปรียบเทียบจ านวน
เงินสุทธิท่ีบริษทัได้รับจากการขายสินคา้ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินกบัราคาทุนของสินคา้คงเหลือ และพิจารณาความเพียงพอของ 
การตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 
 

ข้อมูลอ่ืน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทันั้น ซ่ึงคาดวา่รายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีใน
รายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัคือ การอ่านขอ้มูลอ่ืนตามท่ีระบุ
ขา้งตน้เม่ือจดัท าแลว้และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั หรือกับ
ความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ือง
ดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเพ่ือใหผู้มี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีเหมาะสมต่อไป  
 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควร 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือให้สามารถจดัท า 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาด 



 

    

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัใน
การด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบัญชีส าหรับการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ือง
ต่อไปได ้ 
 

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ 
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ได้
เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ 
ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช ้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี  
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่งผู ้ประกอบวชิาชีพตลอด
การตรวจสอบการปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั  
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้นและได้
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการ
สมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้ งใจละเวน้การแสดงข้อมูลการแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือ 
การแทรกแซงการควบคุมภายใน  

 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั  

 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร 

 
 
• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร และจากหลกัฐานการสอบบญัชี 

ท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญั



 

    

ต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั 
ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั หรือ
ถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ
จนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัและ
บริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  

 

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่า 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร 

 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใน
กลุ่มบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจ้ารับผิดชอบต่อข้อก าหนดแนวทางการควบคุมดูแลและการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญั 
ท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  
 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและ 
ไดส่ื้อสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้ งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืน ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอก    
อาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัมากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษทัในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของ
ผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวหรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้
พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้ เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 
 
 
 
สุรชยั ด าเนินวงศ ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4721 
บริษทั อาร์เอสเอม็ ออดิท เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จ ากดั 
 

กรุงเทพมหานคร 
28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 



บริษทั ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

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

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 62,597,841              57,657,685              28,973,128              34,451,757              

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน สุทธิ 6 282,509,602            377,428,856            149,776,105            253,787,439            

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 -                          -                          8,974,336                29,022,670              

ส่วนของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับแก่

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีก าหนดรับช าระภายในหน่ึงปี 7 -                          -                          45,304,183              20,744,859              

สินคา้คงเหลือ สุทธิ 8 402,435,345            432,741,843            390,449,308            418,209,569            

เงินลงทุนชัว่คราว 9 23,070,386              216,496                   23,070,386              186,951                   

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัระยะสั้น 10 56,477,309              22,767,423              -                          -                          

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11 35,610,987              63,652,640              8,380,841                8,226,175                

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 862,701,470            954,464,943            654,928,287            764,629,420            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัระยะยาว 10 7,838,983                48,916,702              7,804,233                7,363,924                

เงินลงทุนในบริษทัร่วม สุทธิ 12 17,392,263              10,532,502              6,313,502                6,313,502                

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย สุทธิ 13 -                          -                          681,039,780            681,039,780            

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ใช่หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน สุทธิ 14 25,911,200              58,696,200              1,071,200                1,321,200                

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั สุทธิ 7 -                          -                          651,196,200            713,015,578            

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ 15 2,535,559,780         2,621,687,099         886,174,879            894,221,130            

ท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชด้  าเนินงาน 16 43,225,000              43,225,000              -                          -                          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน สุทธิ 17 9,463,213                13,541,096              9,443,532                10,572,816              

สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า สุทธิ 18 50,613,523              55,087,715              -                          -                          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 30 342,768                   -                          -                          -                          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 19 4,453,079                4,372,598                251,850                   261,850                   

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,694,799,809         2,856,058,912         2,243,295,176         2,314,109,780         

รวมสินทรัพย์ 3,557,501,279         3,810,523,855         2,898,223,463         3,078,739,200         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หน้า 7

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะบริษทังบการเงินรวม



บริษทั ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

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

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

หน้ีสินผิดนดัช าระ 23 35,491,786              -                          -                          -                          

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 20 197,313,684            298,149,661            129,313,684            250,149,661            

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 21 334,449,363            395,518,159            245,532,752            307,768,139            

เงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่ายจากบุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 13,340,560              2,177,493                -                          -                          

ส่วนของหุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 22 -                          512,207,260            -                          512,207,260            

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 24 209,913,013            112,008,419            112,923,846            23,200,419              

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 23 57,396,477              70,381,207              48,732,916              43,198,011              

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 27,429,037              17,666,688              26,370,428              17,149,841              

ส่วนของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ

ภายในหน่ึงปี 26 6,457,662                -                          6,457,662                -                          

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 25 10,081,113              11,108,734              6,224,163                8,059,807                

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 891,872,695            1,419,217,621         575,555,451            1,161,733,138         

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สุทธิ 24 627,998,927            430,327,597            254,628,344            -                          

หน้ีสินตามสญัญาเช่า สุทธิ 23 97,393,590              120,751,545            76,758,231              76,636,759              

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 30 49,892,923              56,542,997              46,853,221              53,503,295              

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานระยะยาว สุทธิ 26 29,052,667              39,424,464              26,792,708              38,216,555              

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 34 3,601,599                7,076,860                -                          -                          

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4,721,205                4,721,125                721,000                   721,000                   

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 812,660,911            658,844,588            405,753,504            169,077,609            

รวมหนีสิ้น 1,704,533,606         2,078,062,209         981,308,955            1,330,810,747         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หน้า 8

งบการเงินรวม

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะบริษทั



บริษทั ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

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

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั 756,123,753 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

(พ.ศ. 2563 หุ้นสามญั 798,130,629 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 28.1 756,123,753            798,130,629            756,123,753            798,130,629            

ทุนท่ีออกจ าหน่ายและช าระแลว้

หุ้นสามญั 630,103,128 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 630,103,128            630,103,128            630,103,128            630,103,128            

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 356,887,820            356,887,820            356,887,820            356,887,820            

ส่วนต ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ย               (1,307,104)               (1,307,104)                              -                                -   

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 28.2 47,173,305              38,907,379              47,173,305              38,907,379              

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 514,718,408            350,972,126            668,737,072            508,016,943            

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 117,354,104            148,485,330            214,013,183            214,013,183            

รวมส่วนของบริษทัใหญ่           1,664,929,661           1,524,048,679           1,916,914,508           1,747,928,453 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม              188,038,012              208,412,967 -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น           1,852,967,673           1,732,461,646           1,916,914,508           1,747,928,453 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,557,501,279         3,810,523,855         2,898,223,463         3,078,739,200         

-                          -                          -                              -                          

-                              -                              -                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หน้า 9

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

(หน่วย: บาท)



บริษทั ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

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

รายไดจ้ากการขายและบริการ 7          1,755,259,959          1,566,116,931          1,359,652,726          1,161,826,898 
ตน้ทุนขายและบริการ 7       (1,299,051,741)       (1,152,669,720)       (1,004,840,140)          (893,814,162) 
ก าไรขั้นต้น             456,208,218             413,447,211             354,812,586             268,012,736 
ก าไร(ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน             (11,958,940)                 2,353,669             (11,958,940)                 2,353,670 
ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในบริษทัร่วม 12                 5,455,987                    154,133                              -                                -   
รายไดอ่ื้น 7 และ 27               31,705,761               36,289,918               74,391,625               79,309,780 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 7            (56,691,225)            (57,213,101)            (51,336,950)            (48,694,871) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 7          (133,138,872)          (149,325,847)            (93,299,165)            (83,508,145) 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 7            (19,096,343)            (19,940,786)            (17,896,343)            (18,740,786) 
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์               (2,984,394)              (1,527,064)              (3,131,600)              (1,499,712) 
ขาดทุนจากการตีราคาท่ีดิน                              -                (2,978,319)                              -                                -   
ตน้ทุนทางการเงิน 7            (77,450,106)            (92,117,711)            (45,524,021)            (56,177,681) 
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13                              -                                -                                -                   3,898,872 
ก าไรก่อนภาษเีงนิได้             192,050,086             129,142,103             206,057,192             144,953,863 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 30            (40,272,805)            (31,036,530)            (37,588,600)            (28,346,560) 
ก าไรสุทธิส าหรับปี             151,777,281               98,105,573             168,468,592             116,607,303 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 13                 1,403,774                    880,939                              -                                -   

                1,403,774                    880,939                              -                                -   
รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมตราสารทุน             (32,535,000)                              -                                -                                -   
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน                              -                        80,610                              -                                -   
ก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั                  (140,028)                    951,184                    517,463                    866,920 

            (32,675,028)                 1,031,794                    517,463                    866,920 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี             120,506,027             100,018,306             168,986,055             117,474,223 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่             172,152,236             117,031,191             168,468,592             116,607,303 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 14            (20,374,955)            (18,925,618)                              -                                -   

ก าไรสุทธิส าหรับปี             151,777,281               98,105,573             168,468,592             116,607,303 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่             140,880,982             118,943,924             168,986,055             117,474,223 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 14            (20,374,955)            (18,925,618)                              -                                -   

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี             120,506,027             100,018,306             168,986,055             117,474,223 

ก าไรต่อหุ้น
ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 31                          0.27                          0.19                          0.27                          0.19 

ปรับลด 31                          0.27                              -                            0.27                              -   

หน้า 10

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย : บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั



บริษทั ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ส่วนต า่กว่าทุนจาก

ทุนเรือนหุ้น การเปลีย่นแปลง การเปลีย่นแปลง รวมส่วนของ

ทีอ่อกและ ส่วนเกนิ สัดส่วนการถือหุ้น จัดสรรแล้ว - ผลต่างจากการ ในมูลค่ายตุิธรรม ส่วนเกนิทุนจาก ผู้ถือหุ้นของ ส่วนได้เสีย

หมายเหตุ ช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั ในบริษทัย่อย ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร แปลงค่างบการเงิน ตราสารทุน การตีราคาทีด่นิ บริษทัใหญ่ ทีไ่ม่มอี านาจควบคุม รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563           630,103,128 356,887,820                                      -   33,077,014                 238,820,116               (1,352,597)                         (77,215,000) 226,091,378          1,406,411,859      142,562,654                     1,548,974,513 

ซ้ือหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย -                       -                                     (1,307,104) -                             -                             -                         -                        -                                   (1,307,104)               (15,204,069)          (16,511,173) 

ส ารองตามกฎหมาย 28.2 -                       -                       -                          5,830,365                   (5,830,365)                  -                         -                        -                                                  -   -                            -                       

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมเพ่ิมข้ึน -                       -                       -                          -                             -                             -                         -                        -                                                  -   99,980,000                99,980,000           

ก าไรสุทธิส าหรับปี -                       -                       -                          -                             117,031,191               -                         -                        -                                  117,031,191               (18,925,618) 98,105,573           

ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                       -                       -                          -                             951,184                      880,939                  -                        80,610                   1,912,733             -                            1,912,733             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 630,103,128         356,887,820         (1,307,104)               38,907,379                 350,972,126               (471,658)                 (77,215,000)           226,171,988          1,524,048,679      208,412,967              1,732,461,646      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564           630,103,128           356,887,820                (1,307,104)                   38,907,379                 350,972,126                  (471,658)            (77,215,000)            226,171,988        1,524,048,679                208,412,967        1,732,461,646 

ส ารองตามกฎหมาย 28.2 -                       -                       -                          8,265,926                   (8,265,926)                  -                         -                        -                                                  -   -                                                      -   

ก าไรสุทธิส าหรับปี -                       -                       -                          -                             172,152,236               -                         -                        -                                  172,152,236 (20,374,955)                         151,777,281 

ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                       -                       -                          -                                                 (140,028)                 1,403,774 (32,535,000)           -                                  (31,271,254) -                                      (31,271,254)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 630,103,128         356,887,820         (1,307,104)               47,173,305                 514,718,408               932,116                  (109,750,000)         226,171,988          1,664,929,661      188,038,012              1,852,967,673      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หน้า 11

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

ก าไรสะสม  องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น



บริษทั ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

องค์ประกอบอ่ืน

ทุนเรือนหุ้น ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ทีอ่อกและ ส่วนเกนิ จัดสรรแล้ว -  ส่วนเกนิทุนจาก

หมายเหตุ ช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร การตรีาคาทีด่นิ รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 630,103,128                 356,887,820                 33,077,014                   396,373,085                 214,013,183                               1,630,454,230 

ส ำรองตำมกฎหมำย 28.2 -                                -                                5,830,365                                        (5,830,365) -                                                                   -   

ก ำไรสุทธิส ำหรับปี -                                -                                -                                                 116,607,303 -                                                 116,607,303 

ก ำไรเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี -                                -                                -                                                         866,920 -                                                         866,920 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 630,103,128                 356,887,820                 38,907,379                   508,016,943                 214,013,183                 1,747,928,453              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 630,103,128                 356,887,820                 38,907,379                   508,016,943                 214,013,183                               1,747,928,453 

ส ำรองตำมกฎหมำย 28.2 -                                -                                8,265,926                     (8,265,926)                   -                                                                   -   

ก ำไรสุทธิส ำหรับปี -                                -                                -                                168,468,592                 -                                                 168,468,592 

ก ำไรเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี -                                -                                -                                517,463                        -                                                         517,463 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 630,103,128                 356,887,820                 47,173,305                   668,737,072                 214,013,183                 1,916,914,508              

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

หน้า 12

(หน่วย : บาท)

งบการเงนิเฉพาะบริษทั

ก าไรสะสม



บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

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

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 192,050,086            129,142,103            206,057,192            144,953,863            
ปรับกระทบก าไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกจิกรรมด าเนินงาน
   ก่อนการเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 125,261,164            107,247,704            40,883,833              41,983,361              

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 4,847,133                7,251,218                5,997,270                1,483,015                

ประมาณการส่วนลดจ่ายและรับคืนสินคา้ 2,017,908                87,537                     2,017,908                87,537                     
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          -                                        (3,898,872) 
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,945,500                -                          -                          -                          
ขาดทุนจากการลดลงของมูลคา่สินคา้ 12,712,568              4,247,068                12,712,568              4,247,068                
ส ารองผลประโยชน์พนกังานระยะยาว 3,594,627                4,263,721                3,200,067                3,845,933                
ตดัจ าหน่ายคา่ธรรมเนียมหุ้นกู้ -                          1,530,411                -                          1,530,411                
ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในบริษทัร่วม               (5,455,987)                  (154,133) -                          -                          
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ใช่หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน                  (200,000) -                          (200,000)                  -                          
ก าไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนชัว่คราว 3,502                                               (189) 3,502                       (15)                          
ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 2,984,394                1,527,064                3,131,600                1,499,712                
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร -                          225,720                   -                          -                          
สิทธ์ิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าตดัจ าหน่าย 4,474,192                4,474,191                -                          -                          
(ก าไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริง 399,159                                 (3,879,223) 399,159                                 (3,879,223) 
(ก าไร)ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากตราสารอนุพนัธ์ (3,475,261)               1,986,399                -                          -                          
ขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ -                          2,978,319                -                          -                          
เงินปันผลรับ                    (40,800)                  (103,300)                    (30,000)                    (92,500) 
ดอกเบ้ียรับ                  (377,999)               (1,139,694)             (44,415,131)             (47,159,500) 
ดอกเบ้ียจ่าย 77,450,106              92,117,711              45,524,021              56,177,681              

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน 419,190,292            351,802,627            275,281,989            200,778,471            

สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 88,171,932                               (183,546) 97,264,013              39,367,271              
สินคา้คงเหลือ 17,593,930                            (9,213,666) 15,047,693                            (3,490,135) 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 28,041,653              26,054,288              (154,666)                  472,677                   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน                    (80,481) 321,248                   10,000                     (4,500)                      

หนีสิ้นด าเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (59,138,621)             72,084,963              (58,235,221)             68,587,542              
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 287,918                                 (2,952,624)                  (520,105)               (2,139,650) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 80                                               (19,875) -                          (20,000)                    

เงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน 494,066,703            437,893,415            328,693,703            303,551,676            
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนกังาน               (7,648,790)               (5,581,269)               (7,648,790)               (5,581,269) 
จ่ายดอกเบ้ีย             (74,620,033)             (92,486,947)             (45,814,699)             (57,242,105) 
จ่ายภาษีเงินได้             (37,503,298)             (24,377,325)             (35,018,089)             (20,225,718) 

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 374,294,582            315,447,874            240,212,125            220,502,584            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
หน้า 13

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท



บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

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

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
รับดอกเบ้ีย 378,000                   1,004,077                26,125,539              12,814,147              
รับเงินปันผล 40,800                     103,300                   30,000                     92,500                     
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมเพ่ิมข้ึน -                          99,980,000              -                          -                          
ซ้ือคืนเงินลงทุนจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                                        (3,311,172) -                          -                          
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 7,367,833                            (45,298,471)                  (440,309)                         (207) 
เงินลงทุนชัว่คราว(เพ่ิมข้ึน) ลดลง             (22,857,392) 17,832                     (22,886,937)             17,832                     
เงินให้กูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(เพ่ิมข้ึน) ลดลง -                          15,000,000              20,947,843              47,909,388              
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          -                          (17,000,000)                         (84,527,600) 
รับคืนเงินให้กูย้มืระยะยาวจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          -                          70,500,000              130,282,997            
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          -           (101,019,800) 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ใช่หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 450,000                   -                          450,000                   -                          
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 41,265,383              2,258,217                40,790,094              1,734,854                
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร             (39,474,801)             (81,738,297) (33,457,361)                         (16,907,739) 
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน                  (200,560) -                          (200,560)                  -                          

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน             (13,030,737)             (11,984,514) 84,858,309                            (9,603,628) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง (101,076,342)                       (11,131,843) (121,076,342)                       (10,131,843) 
จ่ายช าระคืนหุ้นกู้ (515,970,000)                     (395,430,000) (515,970,000)                     (395,430,000) 
เงินสดรับจากหุ้นกู้ -                          280,000,000 -                          280,000,000
เงินสดจ่ายคา่ธรรมเนียมหุ้นกู้ -                                        (5,293,151) -                                        (5,293,151) 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน 10,944,458              2,118,200                -                          -                          
จ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า             (44,742,314)             (39,027,661) (37,631,230)                         (26,572,204) 
จ่ายคา่ธรรมเนียมส าหรับเงินกูย้มื               (2,400,000) - (2,000,000)               -
รับเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 441,000,000            - 400,000,000            -
จ่ายช าระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน           (144,075,062)           (123,641,155) (53,867,062)                         (34,833,155) 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน           (356,319,260)           (292,405,610)           (330,544,634)           (192,260,353) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 4,944,585                11,057,750              (5,474,200)               18,638,603              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 57,657,685              46,603,821              34,451,757 15,817,040
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                      (4,429)                      (3,886)                      (4,429)                      (3,886) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 62,597,841              57,657,685              28,973,128              34,451,757              

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย

1) รายการสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนจากการท าสัญญาเช่า 43,971,249              72,458,215              43,391,148              7,381,925                

2) รายการทรัพยสิ์นท่ีเพ่ิมข้ึนจากการประเมินมูลคา่ใหม่ สุทธิจากภาษีเงินได้ -                                        (2,877,557) -                          -                          

3) รายการเจา้หน้ีอ่ืนท่ีเพ่ิมข้ึนจากการซ้ือเงินลงทุน -                          13,200,000              -                          -                          

4) รายการเจา้หน้ีภายใตส้ัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญา 79,000                     -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
หน้า 14

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท



บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

หน้า 15 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
 
1.1. ข้อมูลบริษัท 

 
บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจ ากดั ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งมีภูมิล าเนา 
ในประเทศไทย และไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนไว ้ดงัน้ี 
 
ตั้งอยูเ่ลขท่ี 176/1, 1480 หมู่ท่ี 1 เขตอุตสาหกรรมฟอกหนงั (ก.ม.30) ถนนสุขมุวิท ต าบลทา้ยบา้น อ าเภอเมือง จงัหวดั
สมุทรปราการ 10280 
 
บริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูลจึงรวมเรียก
บริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มบริษทั” 
 
กลุ่มบริษทัไดป้ระกอบธุรกิจหลกั 3 กลุ่มธุรกิจ คือ 
 
- กลุ่มผลิตภณัฑห์นงั  :  ฟอกหนงั เบาะรถยนต ์ของเล่นสุนขัและเฟอร์นิเจอร์ 
- กลุ่มพลงังาน  :  ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน รวมถึงโรงก าจดัขยะและผลิต และ

จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากขยะ (ณ ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัยงัไม่มีรายไดจ้ากการก าจดัขยะและ
จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากขยะ) 

- กลุ่มออกแบบและจดัจ าหน่ายยานพาหนะ : ออกแบบและจดัจ าหน่ายเรือและรถโดยสารขนาดเล็กท่ีผลิตดว้ยอลูมิเนียม  
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัน้ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัเพ่ือให้เผยแพร่เม่ือวนัท่ี 28 
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 
 

1.2. การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ยงัคงมีผลกระทบต่อหลายธุรกิจและอุตสาหกรรม 
รวมถึงการชะลอในอุตสาหกรรมยานยนต์ทัว่โลกและสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ซ่ึงอาจ
ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดในปัจจุบนัและในอนาคตของกลุ่ม
บริษทั ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงิน
เก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณ
การและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลง 
 
 
 
 



บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

หน้า 16 

2. เกณฑ์ในการจดัท างบการเงนิ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติั
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการจดัท าและ
น าเสนอรายงานทางการเงินภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนใน
นโยบายการบญัชี 
 

การจดัท างบการเงินใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย ก าหนดให้ฝ่ายบริหารประมาณการ
และก าหนดสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งอนัจะมีผลต่อตวัเลขของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รวมทั้ งการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัท่ีในงบการเงิน และขอ้มูลรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาท่ีเสนองบการเงิน
ดงักล่าว ตวัเลขท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากตวัเลขประมาณการ ถึงแมว้า่ฝ่ายบริหารไดจ้ดัท าตวัเลขประมาณการข้ึน
จากความเขา้ใจในเหตุการณ์และส่ิงท่ีไดก้ระท าไปในปัจจุบนัอยา่งดีท่ีสุดแลว้ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณี 
ท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

งบการเงินรวมน้ีได้จดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ของ
บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และงบการเงินของบริษทัยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 
 

  อตัราร้อยละการถือหุ้น จดัตั้งขึน้ใน 
ช่ือบริษัท ลกัษณะธุรกจิ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 ประเทศ 

     

บริษทั พลาทรัพย ์จ ากดั ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 100 100 ไทย 
บริษทั ชยัวฒันา กรีน จ ากดั* ลงทุนในธุรกิจพลงังาน 100 100 ไทย 
บริษทั สกลุฎซี์ อินโนเวชัน่ จ ากดั ออกแบบและจ าหน่ายยานพาหนะ 50.01 50.01 ไทย 

 

*โครงสร้างของบริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้ผา่นบริษทั ชยัวฒันา กรีน จ ากดั ไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 13 
 

2.1 กลุ่มบริษทัมีอ านาจในการควบคุมเหนือบริษทัดงักล่าว ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัพิจารณาอ านาจในการควบคุมตามเกณฑท่ี์ได้
เปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 

2.2 ยอดคงคา้งและรายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญัระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ยไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ 
 

2.3 ยอดเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในบญัชีของบริษทัไดต้ดักบัส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยแลว้  
 

2.4 งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัมีอ านาจในการควบคุมบริษทัย่อยจนถึงวนัท่ี
บริษทัส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้นหรือไม่รวมอยูใ่นงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีขายหุน้ 
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2.5 งบการเงินรวมจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนัส าหรับรายการบญัชีท่ีเหมือนกนัหรือเหตุการณ์ทางบญัชีท่ี
คลา้ยคลึงกนั 
 

2.6 ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยส่วนท่ี
ไม่ไดเ้ป็นของบริษทั และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรหรือขาดทุนรวม และส่วนของผูถื้อหุ้นใน 
งบแสดงฐานะการเงินรวม 
 

2.7 บริษทัจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามวธีิราคาทุน 
 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่  
 

3.1 มาตรฐานการายงานทางการเงนิทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 
 

ในระหว่างปี บริษทัและบริษัทย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินฉบบัปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให ้
มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้
ชดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 
 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย  
 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันที่ 
1 มกราคม พ.ศ. 2565  

 

สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและ
การใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  
 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่ม
ดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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4. สรุปนโยบายการบัญชีทีส่ าคญั 

 

นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัซ่ึงใชใ้นการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัมีดงัต่อไปน้ี 
 

4.1 การรับรู้รายได้ 
 

รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่
จะมีสิทธิไดรั้บซ่ึงไม่รวมจ านวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม ภาษีมูลค่าเพ่ิมและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ และ
ส่วนลดตามปริมาณ 
 

รายได้จากการขายสินค้า 
 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดข้ึนเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ให้กับ
ลูกคา้ ส าหรับสัญญาท่ีให้สิทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ รายได้จะรับรู้ในจ านวนท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ใน
ระดบัสูงมากวา่จะไม่มีการกลบัรายการอยา่งมีนยัส าคญัของรายไดท่ี้รับรู้สะสม ดงันั้น รายไดท่ี้รับรู้จะปรับปรุงดว้ย
ประมาณการรับคืนสินคา้ซ่ึงประมาณการจากขอ้มูลในอดีต 
 

รายได้จากการให้บริการ 
 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัเสร็จส้ินการปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติั ณ เวลาใดเวลาหน่ึง และเม่ือโอน
การควบคุมในบริการไปยงัลูกคา้หรือเม่ือไดใ้หบ้ริการแก่ลูกคา้แลว้ 
 

รายได้จากการขายไฟฟ้า 
 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนตามจ านวนหน่วยวดัท่ีส่งดว้ยอตัราท่ีก าหนดไว ้
 

รายได้ค่าเช่า 
 

รายไดค้่าเช่ารับรู้ดว้ยวธีิเสน้ตรงตลอดช่วงเวลาการใหเ้ช่าท่ีระบุในสญัญาเช่า 
 

รายได้อ่ืน 
 

รายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑ ์ดงัน้ี 
- รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑอ์ตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
- รายไดเ้งินปันผลรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
- รายไดอ่ื้นรับรู้เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บเกิดข้ึน 
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4.2 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 
ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้และเงินเบิกเกิน
บญัชีจะแสดงไวใ้นส่วนของหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั 
 

4.3 เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 

การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรก  
 

ลูกหน้ีการคา้ ตราสารหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูอ้อก และเจ้าหน้ีการคา้รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือมีการออกตราสาร
เหล่านั้น สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินอ่ืน ๆ ทั้งหมดรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือกลุ่มบริษทัเป็นคู่สญัญา
ตามขอ้ก าหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น  
 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมี
นยัส าคญั หรือวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน) จะวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมบวกตน้ทุน
การท ารายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกตราสาร ลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกบัการ
จดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญัวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาของการท ารายการ สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ี
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน จะวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกและภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมและตน้ทุน
การท ารายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกตราสารนั้นบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงนิ 
 

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าใน
ภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายและสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสด
ตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงิน 
 

สินทรัพย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย  
 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย เม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นเพ่ือ
รับกระแสเงินสดตามสัญญา และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดท่ีเป็นการรับ
ช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่านั้น  
 

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใชว้ธีิดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการดอ้ยค่า ทั้งน้ี ผล
ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในงบก าไร
ขาดทุน    
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สินทรัพย์ทางการเงนิทีม่กีารก าหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุน  
 
กลุ่มบริษทัจดัประเภทเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหน้ีเป็นเงินลงทุนเพ่ือคา้ สินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลงั
ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ก าไรและขาดทุนสุทธิรวมถึงรายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน  
 
สินทรัพย์ทางการเงนิทีม่กีารก าหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ตราสารทุน)  
 
ณ วนัท่ีรับรู้รายการวนัแรก กลุ่มบริษทัสามารถเลือกจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ไดถื้อไวเ้พ่ือคา้ เป็นตรา
สารทุนท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยไม่สามารถเปล่ียนการจดัประเภทใน
ภายหลงัได ้ทั้งน้ี การจดัประเภทรายการจะพิจารณาเป็นรายตราสาร  
 
ผลก าไรและขาดทุนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของสินทรัพยท์างการเงินน้ีจะไม่สามารถโอนไปรับรู้ในงบก าไร
ขาดทุนไดใ้นภายหลงั  
 
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดงักล่าวถือเป็นรายไดอ่ื้นในงบก าไรขาดทุน เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นการไดรั้บคืนของตน้ทุน
การลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินอยา่งชดัเจน กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการนั้นในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
 
นอกจากน้ี เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนไม่มี
ขอ้ก าหนดใหป้ระเมินการดอ้ยค่า  
 
การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหนีสิ้นทางการเงนิ 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกส าหรับหน้ีสินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนการท ารายการ และจัด
ประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการหน้ีสินทางการเงินและการตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุน โดยการค านวณมูลค่าราคาทุนตดัจ าหน่ายค านึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่า รวมถึง
ค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่าตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทางการเงินในงบก าไรขาดทุน  
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การตดัรายการของเคร่ืองมือทางการเงนิ 
 
สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้นไดส้ิ้นสุดลง 
หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้การโอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบ
ทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น  
 

กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีการยกเลิกภาระ
ผกูพนันั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผูกพนันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยูใ่ห้เป็นหน้ีสินใหม่
จากผูใ้ห้กูร้ายเดียวกนัซ่ึงมีขอ้ก าหนดท่ีแตกต่างกนัอย่างมาก หรือมีการแกไ้ขขอ้ก าหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อยา่งเป็น
สาระส าคญั จะถือวา่เป็นการตดัรายการหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว
ในงบก าไรขาดทุน  

 
การหักกลบ 

 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะหักกลบกันเพ่ือรายงานในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจ านวนสุทธิ           
ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิบงัคบัใชต้ามกฎหมายในการหักกลบจ านวนเงินท่ีรับรู้และกลุ่มบริษทัตั้งใจท่ีจะช าระดว้ย
จ านวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั 

 
อนุพนัธ์ 

 
อนุพนัธ์ไดถู้กน ามาใชเ้พ่ือจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและ
อตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากกิจกรรมด าเนินงานและกิจกรรมจดัหาเงิน อนุพนัธ์ไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือคา้ อยา่งไรก็ตาม อนุพนัธ์ท่ี 
ไม่เขา้เง่ือนไขการก าหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงถือเป็นรายการเพ่ือคา้ 
 
อนุพนัธ์จะถูกบนัทึกบญัชีเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการท ารายการดงักล่าวบนัทึกในก าไรหรือ
ขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน การวดัมูลค่าใหม่ภายหลงัการบนัทึกคร้ังแรกใชมู้ลค่ายติุธรรม ก าไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลค่า
ใหม่ใหเ้ป็นมูลค่ายติุธรรมบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนทนัที อยา่งไรก็ตามหากอนุพนัธ์เขา้เง่ือนไขมีไวเ้พ่ือเป็นเคร่ืองมือ
ป้องกนัความเส่ียง การบนัทึกรายการก าไรหรือขาดทุนจากการตีราคาจะข้ึนอยูก่บัลกัษณะของการป้องกนัความเส่ียง  
 
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียถือตามราคาอา้งอิงของนายหน้า ณ วนัท่ีรายงาน ราคาอ้างอิง
เหล่านั้ นสามารถทดสอบหาความสมเหตุสมผลได้โดยการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ภายใต้
ขอ้ก าหนดต่างๆ และวนัส้ินสุดของแต่ละสัญญา และโดยการใชอ้ตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดของเคร่ืองมือทางการเงินท่ี
คลา้ยคลึงกนั ณ วนัท่ีรายงาน 

 



บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

หน้า 22 

4.4 ลูกหนีก้ารค้า 
 

ลูกหน้ีการคา้แสดงถึงจ านวนเงินท่ีลูกคา้จะตอ้งช าระส าหรับการขายและการใหบ้ริการตามปกติธุรกิจ และแสดงอยูใ่น
รายการหมุนเวยีน 
 

กลุ่มกิจการรับรู้ลูกหน้ีการคา้เม่ือเร่ิมแรกดว้ยจ านวนเงินของส่ิงตอบแทนท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บช าระ ยกเวน้
ในกรณีท่ีเป็นรายการท่ีมีองค์ประกอบดา้นการจัดหาเงินท่ีมีนัยส าคญั กลุ่มกิจการจะรับรู้ลูกหน้ีด้วยมูลค่าปัจจุบัน 
ของส่ิงตอบแทน และจะวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายเน่ืองจากกลุ่มกิจการตั้งใจท่ีจะรับช าระกระแสเงินสด
ตามสญัญา 
 

4.5 สินค้าคงหลือ    
 

สินคา้คงเหลือแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ ราคาทุนของสินคา้ค านวณดงัน้ี 
 

สินคา้ส าเร็จรูป สินคา้ระหวา่งผลิตและเช้ือเพลิง ค านวณโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั 
 

วตัถุดิบหนงั วตัถุดิบเคมี และวสัดุคงเหลือ ค านวณราคาทุนโดยวธีิเขา้ก่อน-ออกก่อน  
 

ตน้ทุนในการซ้ือประกอบด้วยราคาซ้ือ และค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้คงเหลือนั้น เช่น ค่าภาษีอากร  
ค่าขนส่ง หักดว้ยส่วนลดและเงินท่ีไดรั้บคืนจากการซ้ือสินคา้ ตน้ทุนของสินคา้ส าเร็จรูปประกอบดว้ยค่าวตัถุดิบ ค่าแรง
ทางตรง ค่าใชจ่้ายอ่ืนทางตรง และค่าโสหุ้ยในการผลิต มูลค่าท่ีจะไดรั้บประมาณจากราคาท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติของ
ธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นเพ่ือให้สินคา้นั้ นส าเร็จรูป ตน้ทุนในการท าต่อให้แล้วเสร็จและค่าใช้จ่ายในการขายใน
ระหวา่งปี กลุ่มบริษทัไดท้ าการตั้งค่าเผื่อลดมูลค่าส าหรับสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเส่ือมคุณภาพ 
 

4.6 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษทัร่วม 
 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะบริษทั บันทึกบัญชีโดยใชว้ิธีราคาทุนหักค่าเผื่อดอ้ยค่า  
(ถา้มี) ส่วนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย  
 

เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 

บริษทัยอ่ยหมายถึงกิจการ (ซ่ึงรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ท่ีกลุ่มบริษทัควบคุม กลุ่มบริษทัควบคุมกิจการเม่ือกลุ่มบริษทัมี
การเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บการลงทุนและมีความสามารถท าให้เกิด  

ผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใชอ้ านาจเหนือผูไ้ดรั้บการควบคุม กลุ่มบริษทัรวมงบการเงินของบริษทัยอ่ยไวใ้น   
งบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มบริษทัมีอ านาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัจะไม่น างบการเงินของบริษทัยอ่ยมา
รวมไวใ้นงบการเงินรวมนบัจากวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียอ านาจควบคุม 
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กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบติัตามวิธีซ้ือ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ส าหรับการซ้ือบริษทัยอ่ย ตอ้งวดั
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนให้และหน้ีสินท่ีก่อข้ึนเพ่ือจ่ายช าระให้แก่เจา้ของเดิมของผูถู้กซ้ือและ 
ส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั รวมถึงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์หรือหน้ีสินท่ีคาดวา่จะตอ้ง
จ่ายช าระ ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน และวดัมูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุ
ไดแ้ละหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการรวมธุรกิจดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ายติุธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ี
ระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสดัส่วนของหุน้ท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
 

ในการรวมธุรกิจท่ีด าเนินการส าเร็จจากการทยอยซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีผูซ้ื้อถืออยูใ่นผูถู้กซ้ือก่อนหนา้การ
รวมธุรกิจใหม่โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าใหม่นั้นในก าไร
หรือขาดทุน 
 

ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายโดยกลุ่มบริษทั รับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม
ของส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายท่ีรับรู้ภายหลงัวนัท่ีซ้ือซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินให้รับรู้ผลก าไร
ขาดทุนท่ีเกิดข้ึนในก าไรหรือขาดทุน หรือในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายซ่ึงจดัประเภท
เป็นส่วนของผูถื้อหุน้ตอ้งไม่มีการวดัมูลค่าใหม่ และใหบ้นัทึกการจ่ายช าระในภายหลงัไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

ส่วนเกินของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือ
ธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ ท่ีมากกว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิ  
ณ วนัท่ีซ้ือของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดท่ี้ไดม้า ตอ้งรับรู้เป็นค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้มูลค่า
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของของ 
ผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยท่ีได้มาเน่ืองจาก 
การซ้ือในราคาต ่ากวา่มูลค่ายติุธรรม จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยงัก าไรขาดทุน 
 

เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
 

บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคญัโดยมีอ านาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบั
นโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของผูไ้ดรั้บการลงทุน แต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมในนโยบายดงักล่าว 
 

ภายใตว้ิธีส่วนไดเ้สีย รายการเงินลงทุนในบริษทัร่วมจะถูกรับรู้เม่ือเร่ิมแรกในงบแสดงฐานะการเงินรวมดว้ยราคาทุน 
และถูกปรับปรุงภายหลงัวนัท่ีไดม้าดว้ยส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและสดัส่วนของกลุ่มบริษทัในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ของบริษทัร่วม เม่ือส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมมีจ านวนเท่ากับหรือสูงกว่าส่วนไดเ้สียของกลุ่ม
บริษทัในบริษทัร่วม (รวมถึงส่วนไดเ้สียระยะยาวใดๆ ซ่ึงโดยเน้ือหาแลว้ ถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิของกลุ่ม
บริษทัในบริษทัร่วม) กลุ่มบริษทัจะหยดุรับรู้ส่วนแบ่งในขาดทุนท่ีเกินกวา่ส่วนไดเ้สียของตนในบริษทัร่วมนั้น ส าหรับ
จ านวนขาดทุนเพ่ิมเติมจะรับรู้เป็นหน้ีสินก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือมีภาระผูกพนัจากการ
อนุมานหรือไดจ่้ายเงิน เพ่ือช าระภาระผกูพนัแทนบริษทัร่วมไปแลว้ 
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4.7 ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 
 
ท่ีดินแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมตามราคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระภายนอกไดป้ระมาณการไวแ้ละทบทวนการ
ประเมินทุก ๆ 5 ปี การตีราคาท่ีดินใหม่ท าใหมู้ลค่าตามบญัชีท่ีเพ่ิมข้ึนจะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและจะแสดง
อยูใ่นส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยใ์นส่วนของผูถื้อหุน้ และหากมูลค่าของส่วนท่ีเคยมีการตีราคาเพ่ิมนั้นลดลง
กิจการตอ้งน าส่วนท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่ไปรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และลดส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพยข์า้งตน้ท่ีอยูใ่นส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงตามไปดว้ย ส่วนท่ีลดลงท่ีเหลือจะบนัทึกไปยงัก าไรหรือขาดทุน 
 
ราคาทุนประกอบดว้ย ราคาซ้ือและตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพยน์ั้นให้อยูใ่นสถานท่ีและ
สภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงคข์องฝ่ายบริหาร 
 
ราคาทุนรวมตน้ทุนท่ีประมาณในเบ้ืองตน้ส าหรับการซ้ือ การขนยา้ย และการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย ์ซ่ึงเป็น
ภาระผกูพนัของกิจการท่ีเกิดข้ึน เม่ือกิจการไดสิ้นทรัพยน์ั้นมาหรือเป็นผลจากการใชสิ้นทรัพยน์ั้นในช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือ
วตัถุประสงคต์่าง ๆ ท่ีมิใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการผลิตสินคา้คงเหลือในระหวา่งรอบระยะเวลานั้น 
 
อาคารและอุปกรณ์แสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 
ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยวิธีเส้นตรงเพ่ือลดราคาตามบญัชีของทรัพยสิ์นแต่ละชนิดตามอายุการใชง้านโดยประมาณ
ของสินทรัพยน์ั้น ๆ ดงัต่อไปน้ี ยกเวน้ท่ีดินซ่ึงอายกุารใชง้านไม่จ ากดั 
 
ท่ีดินภายใตส้ญัญาเช่าและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 25 ปี 
อาคารโรงงาน 20 และ 25 ปี 
เคร่ืองจกัร 5 - 25 ปี 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 5 และ10 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้งส านกังาน 5 และ10 ปี 
ยานพาหนะ 5 และ10 ปี 
 
ก าไรขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์จะค านวณโดยเปรียบเทียบส่ิงตอบแทนสูทธิท่ีไดรั้บจากการ
จ าหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละบนัทึกเป็นก าไรขาดทุนจากการด าเนินงาน 

 
รายจ่ายเก่ียวกบัการต่อเติม การต่ออาย ุหรือการปรับปรุงสินทรัพยใ์ห้ดีข้ึน ซ่ึงท าให้ราคาเปล่ียนแทนในปัจจุบนัของ
สินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนอยา่งเป็นสาระส าคญัจะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์ส่วนค่าซ่อมแซมและค่าบ ารุงรักษารับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดข้ึน 

 



บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

หน้า 25 

4.8 ทีด่นิทีไ่ม่ได้ใช้ในการด าเนินงาน 
 

ท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงานแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 
4.9 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน – โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสม และค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าตดัจ าหน่ายค านวณ
โดยวธีิเสน้ตรงเป็นเวลา 3 ปี และ 10 ปี 

 
4.10 สิทธิในการด าเนินการผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าและค่าตดัจ าหน่าย 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจตามมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยน์ั้น ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่าย
ไฟฟ้าแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 
กลุ่มบริษทัตดัจ าหน่ายโดยใชว้ธีิเสน้ตรงตามอายสุญัญาใหสิ้ทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าท่ีเหลืออยู่
ของบริษทัยอ่ย นบัจากวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมบริษทัยอ่ย 

 
4.11 การด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงนิ 

 
กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดั
จ าหน่าย (รวมถึง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน รวมถึงเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัอ่ืนและ
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั)  
 
การวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้  
 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเป็นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตดว้ยความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนัก ผล
ขาดทุนดา้นเครดิตค านวณโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บ (เช่น ผลต่างระหวา่งกระแสเงินสด
ท่ีกิจการจะตอ้งจ่ายตามสญัญาและกระแสเงินสดท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะไดรั้บ) ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน 
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การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตนั้นค านวณดงัต่อไปน้ี 
 
- ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนท่ีคาดวา่

จะเกิดข้ึนจากการผิดเง่ือนไขตามสญัญาท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลา
ท่ีรายงาน หรือ 

- ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองสญัญา ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึนจากการผิดเง่ือนไขตามสญัญาท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาทั้งหมดท่ีเหลืออยูข่องสญัญา 

 
ค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับลูกหน้ีการคา้ วดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุอง
สัญญา ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของสินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีประมาณการโดยใช้ตารางการตั้ง
ส ารอง ซ่ึงวิธีดงักล่าวมีการน าขอ้มูลผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนในอดีต การปรับปรุงปัจจยัท่ีมีความเฉพาะเจาะจงกบัลูกหน้ี
นั้นๆ และการประเมินทั้งขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนัและขอ้มูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทัว่ไปใน
อนาคต ณ วนัท่ีรายงาน 
 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตส าหรับสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน
ด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือนขา้งหน้า ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพ่ิมข้ึน 
อยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตนบัแต่การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิต ซ่ึงกรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผื่อผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองสญัญา  
 
ระยะเวลาสูงสุดท่ีใชใ้นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนพิจารณาจากระยะเวลาท่ียาวท่ีสุดตาม
สญัญาท่ีกลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิต  
 
กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินมีความเส่ียงดา้นเครดิตต ่าเม่ือมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่น ‘ระดบัท่ีน่า
ลงทุน’ ซ่ึงเป็นการจดัอนัดบัท่ีเขา้ใจในระดบัสากล 
 

กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคญัหากเกินก าหนดช าระ

มากกวา่ 30 วนั มีการเปล่ียนแปลงของอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีลดระดบัลงอยา่งมีนยัส าคญั มีการด าเนินงานท่ีถดถอย

อยา่งมีนยัส าคญัของลูกหน้ี หรือมีการเปล่ียนแปลงหรือคาดการณ์การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ีตลาด สภาวการณ์

ทางเศรษฐกิจหรือกฎหมายท่ีส่งผลในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของลูกหน้ีในการจ่ายช าระภาระผกูพนั

ใหก้บักลุ่มบริษทั 
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กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินจะเกิดการผิดสญัญาเม่ือ 
 
- ผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายช าระภาระผูกพนัดา้นเครดิตให้แก่กลุ่มบริษทัไดเ้ต็มจ านวน อีกทั้งกลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิในการ       

ไล่เบ้ีย เช่น การยดึหลกัประกนั (หากมีการวางหลกัประกนั) หรือ  
- สินทรัพยท์างการเงินคา้งช าระเกินกวา่ 90 วนั 
 
การประเมินการเพ่ิมข้ึนของความเส่ียงดา้นเครดิตอยา่งมีนยัส าคญันั้นมีการประเมินทั้งแบบเป็นรายลูกหน้ีหรือแบบกลุ่ม 
ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน หากการประเมินความเส่ียงเป็นการประเมินแบบกลุ่มตอ้งมีการจดักลุ่ม
เคร่ืองมือทางการเงินตามลกัษณะความเส่ียงด้านเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั เช่น สถานการณ์คา้งช าระและอนัดับความ
น่าเช่ือถือ  
 
ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนมีการประเมินใหม่ ณ ส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน เพ่ือสะท้อนการเปล่ียนแปลง 
ของความเส่ียงดา้นเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินนับจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก การเพ่ิมข้ึนของค่าเผื่อผล
ขาดทุนแสดงเป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุน ค่าเผื่อผลขาดทุนแสดงเป็นรายการหักออกจากมูลค่าตาม
บญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน  
 

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทีไ่ม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงนิ 
 

ทุกวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริษทัจะท าการประเมินวา่มีขอ้บ่งช้ีซ่ึงแสดงวา่สินทรัพยด์อ้ยค่าลงหรือไม่ หากมี 
ขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะท าการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์และหากพบว่าราคาตาม
บญัชีของสินทรัพยน์ั้นมีมูลค่าสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน กลุ่มบริษทัจะลดมูลค่าของสินทรัพยล์งให้เท่ากบัมูลค่าท่ี
คาดวา่จะไดรั้บคืน และรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
คืนของสินทรัพยห์มายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยน์ั้นแลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่) 

 
หลงัจากนั้น หากมีขอ้บ่งช้ีวา่การดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
คืนของสินทรัพยน์ั้นใหม่ เพ่ือเปรียบเทียบกบัมูลคา่ตามบญัชีและโอนกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อน เพ่ือสะทอ้นถึงประมาณการมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 
4.13 สัญญาเช่า 
 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญากลุ่มบริษทัจะประเมินวา่สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ กลุ่มบริษทั
น าค านิยามของสญัญาเช่าตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาใชใ้นการประเมินวา่สัญญานั้นใหสิ้ทธิในการ
ควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุหรือไม่ 
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ในฐานะผู้เช่า 
 

ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผลหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสญัญาเช่า สญัญาท่ีมีส่วนประกอบท่ีเป็นสญัญาเช่ากลุ่มบริษทัจะ
ปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาให้กบัแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามเกณฑ์ราคาขายท่ีเป็นเอกเทศ 
ส าหรับสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยก์ลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะไม่แยกส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าและรับรู้สัญญาเช่าและ
ส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าเป็นสญัญาเช่าเพียงอยา่งเดียว  

 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล ยกเวน้สญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์
มีมูลค่าต ่าหรือสญัญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดยวธีิเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้สดงเป็นส่วนหน่ึงของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคา
สะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า และปรับปรุงเม่ือมีการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ตน้ทุนของสินทรัพย์
สิทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกของหน้ีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยจ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตาม
สัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลรวมกบัตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกและประมาณการตน้ทุน
ในการบูรณะและสุทธิจากส่ิงจูงใจในสัญญาเช่าท่ีไดรั้บค่าเส่ือมราคารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยวธีิเส้นตรงนบัจากวนัท่ี
สัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายุสัญญาเช่า เวน้แต่สัญญาเช่าดงักล่าวมีการโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท่ี์เช่า
ให้กบักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดสัญญาเช่า หรือตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ะทอ้นวา่กลุ่มบริษทั จะมีการใชสิ้ทธิในการ
ซ้ือสินทรัพย์ ในกรณีน้ีสินทรัพย์สิทธิการใช้จะบันทึกค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ท่ีเช่า  
ซ่ึงก าหนดตามเกณฑเ์ดียวกนักบัสินทรัพยแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 
คิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่า เวน้แต่อตัรานั้นไม่สามารถก าหนดได ้กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราดอกเบ้ีย 
เงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั ค่าเช่ารวมถึงค่าเช่าคงท่ีหักส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าคา้งรับ จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตาม
สิทธิเลือกซ้ือ สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากกลุ่มบริษทัมีความ
แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใช้สิทธิ ค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยู่กับดัชนีหรืออัตราจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการ 
 

กลุ่มบริษทัก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมโดยน าอตัราดอกเบ้ียจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอกหลายแห่ง
และไดป้รับปรุงบางส่วนเพ่ือใหส้ะทอ้นระยะเวลาของสญัญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยท่ี์เช่า 
 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูก          
วดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายสุัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงค่าเช่า การเปล่ียนแปลงประมาณการจ านวนเงินท่ี
คาดวา่ตอ้งจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ หรือการเปล่ียนแปลงการประเมินการใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ สิทธิเลือกใน
การขยายอายสุญัญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสญัญาเช่า เม่ือมีการวดัมูลค่าหน้ีสินตามสญัญาเช่าใหม่ จะปรับปรุง
กบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หรือรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการ
ใชไ้ดถู้กลดมูลค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้ 
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ในฐานะผู้ให้เช่า 
 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า สัญญาท่ีมีส่วนประกอบท่ีเป็นสัญญาเช่ารายการ
หน่ึงหรือมากกวา่หรือมีส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีจะไดรั้บตามสญัญาให้กบั
แต่ละส่วนประกอบตามเกณฑร์าคาขายท่ีเป็นเอกเทศ  
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเช่าท่ีไดรั้บจากสัญญาเช่าด าเนินงานเป็นรายไดค้่าเช่าดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า และแสดง
เป็นส่วนหน่ึงของรายไดอ่ื้น ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเพ่ือการไดม้าซ่ึงสญัญาเช่าด าเนินงานจะรวมเป็นมูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยท่ี์ให้เช่าและรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายสุญัญาเช่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรายไดค้่า
เช่า ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีท่ีไดรั้บ 
 

4.14 ผลประโยชน์พนักงาน 
 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงนิ) 
 

กลุ่มบริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสมและเงินท่ี 
กลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั  
เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 
 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)  
 

กลุ่มบริษทัมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงกลุ่มบริษทั 
ถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน 
 

กลุ่มบริษทัค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วย
(Projected Unit Credit Method) ท่ีประมาณการไว ้โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยได้ท าการประเมินภาระผูกพัน
ดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงหลกัการประมาณการดงักล่าวตอ้งใชข้อ้สมมติท่ีหลากหลาย รวมถึงขอ้
สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัราการเปล่ียนแปลงจ านวนพนกังาน อตัรามรณะและอตัรา
เงินเฟ้อ เป็นตน้ 
 

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) ส าหรับ
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ในส่วนของเจา้ของผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงวดท่ี
เกิดข้ึน  
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4.15 ประมาณการหนีสิ้น 

 

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นงบการเงินเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัไดเ้กิดภาระท่ี
จะตอ้งจ่ายเงินตามขอ้ผูกพนัทางกฎหมายอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีตและจ านวนท่ีตอ้งจ่าย สามารถ
ประมาณการไดอ้ยา่งมีเหตุผล 
 

4.16 การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ 
 

สกลุเงนิทีใ่ช้ในการด าเนินงานและสกลุเงนิทีใ่ช้น าเสนองบการเงนิ 
 

รายการท่ีรวมในงบการเงินของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษทัมีการวดัมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดลอ้มทาง
เศรษฐกิจหลกัท่ีบริษทัด าเนินงานอยู ่(สกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกลุเงินบาทซ่ึงเป็นสกลุเงิน
ท่ีใชใ้นการด าเนินงานและสกลุเงินท่ีใชน้ าเสนองบการเงินของกลุ่มบริษทั 
 

รายการบัญชีทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา
แลกเปล่ียน ณ วนันั้น ก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกรับรู้เป็นก าไรขาดทุนในงบก าไรขาดทุนและก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑร์าคาทุนเดิม 
แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

กจิการในต่างประเทศ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 
 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ีย 
 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงคา่ บนัทึกรับรู้เป็นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกวา่มีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 
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4.17 บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมกลุ่มบริษทั หรือถูกควบคุมโดยกลุ่ม
บริษทัไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักลุ่มบริษทั รวมถึงบริษทัท่ีท าหนา้ท่ี
ถือหุ้นบริษทัยอ่ย และกิจการท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึง
บริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญักบั
บริษทั ผูบ้ริหารส าคัญ กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษทั ตลอดทั้ งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกับบุคคล
ดงักล่าวและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 
 

ในการพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทัแต่ละรายการ โดยค านึงถึงเน้ือหา
ของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
 

4.18 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงานไดจ้ดัท าข้ึนโดยอาศยัรายงานภายในของกลุ่มบริษทัซ่ึงจ าแนกขอ้มูลทางการเงินตามการ
ใหบ้ริการหรือผลิตภณัฑข์องแต่ละสายธุรกิจ 
 

4.19 ภาษีเงนิได้นติบุิคคล 
 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดจ้ะ
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือรายการท่ี
รับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ ในกรณีน้ี ภาษีเงินไดต้อ้งรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยงัส่วน
ของผูถื้อหุน้ตามล าดบั 
 

ภาษีเงนิได้ในงวดปัจจุบัน 
 

ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั คือ จ านวนภาษีเงินไดท่ี้ตอ้งช าระโดยค านวณจากก าไรทางภาษีส าหรับปี ก าไรทางภาษี
แตกต่างจากก าไรท่ีแสดงในงบก าไรขาดทุนเน่ืองจากก าไรทางภาษีไม่ไดร้วมรายการท่ีไม่ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย
ทางภาษีในปีอ่ืน ๆ และไม่ไดร้วมรายการท่ีไม่ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี หน้ีสินภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั
ค านวณโดยใชอ้ตัราภาษี ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
 



บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

หน้า 32 

 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี  

 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งมูลค่าทางบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
กบัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีใชใ้นการค านวณก าไรทางภาษี (ฐานภาษี) กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวทุกรายการ และรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราว
เท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ก าไรทางภาษีจะมีจ านวนเพียงพอท่ีจะน าผลแตกต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์
ไดโ้ดยมีการทบทวนมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกปรับ
ลดลง เม่ือก าไรทางภาษีท่ีจะน ามาใชป้ระโยชน์ลดลง การกลบัรายการจะท าเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่ม
บริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีบางส่วนหรือทั้งหมดมาใชป้ระโยชน์ได ้ 

 
บริษทัค านวณมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีดว้ยอตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีในงบแสดง
ฐานะการเงิน 

 
4.20 ก าไรต่อหุ้น 

 
ขั้นพื้นฐาน 

 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไรสุทธิส าหรับปี ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีออกจ าหน่ายแลว้
ในระหวา่งปี 

 
ปรับลด 

 
ก าไรต่อหุน้ปรับลดค านวณโดยหารก าไรสุทธิส าหรับปีดว้ยผลรวมของจ านวนหุ้นสามญัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีออกอยูใ่น
ระหวา่งปีกบัจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษทัอาจตอ้งออกเพ่ือแปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดจาก
การแปลงสภาพตามใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งส้ินให้เป็นหุน้สามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้ปี
หรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 
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4.21 ประมาณการทางบญัชีทีส่ าคญั ข้อสมมตฐิาน การใช้ดุลยพนิิจและการจดัการความเส่ียงในส่วนของทุน 

 

1) ประมาณการทางบัญชีทีส่ าคญั ข้อสมมตฐิาน และการใช้ดุลยพนิิจ 
 

การใช้ประมาณการทางบัญชี 
 

ในการจดัท างบการเงินตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ในบางกรณีฝ่ายบริหารอาจตอ้งใชก้ารประมาณการ    
รายการบญัชีบางรายการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ดว้ยเหตุน้ี ผลท่ีเกิดข้ึนจริงในภายหลงัจึงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณไว ้
 
ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินและทบทวนอยา่งต่อเน่ืองในเร่ืองของการประมาณการขอ้สมมติฐาน 
และการใชดุ้ลยพินิจโดยการประเมินอยู่บนพ้ืนฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงการ
คาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตท่ีผูบ้ริหารเช่ือวา่กระท าอยา่งมีเหตุผลภายใตส้ถานการณ์ในขณะนั้น 
 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 
 

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลย
พินิจในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์
การเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีคาดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงด้าน
เครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั เป็นตน้ ทั้งน้ี ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์
สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอาจไม่ไดบ่้งบอกถึงการผิดสญัญาของลูกคา้ท่ีเกิดข้ึนจริงในอนาคต 
 

ประมาณการส่วนลดจ่าย 
 

กลุ่มบริษทัไดป้ระมาณการส่วนลดจ่ายท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคต ซ่ึงการประมาณการสัดส่วนร้อยละของส่วนลด 
ท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย โดยพิจาณาจากขอ้มูลและประสบการณ์ในอดีต รวมถึงรูปแบบการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนั 
 

ค่าเผ่ือสินค้าล้าสมยั เส่ือมคุณภาพ และราคาขายต า่กว่าทุน 
 

กลุ่มบริษทัไดป้ระมาณการค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยัและเส่ือมคุณภาพเพ่ือให้สะทอ้นถึงการดอ้ยค่าลงของสินคา้
คงเหลือ โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจากการหมุนเวียนและการเส่ือมสภาพของสินคา้คงเหลือแต่ละ
ประเภท นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัยงัไดป้ระมาณการค่าเผื่อส าหรับสินคา้ท่ีมีราคาขายต ่ากวา่ทุนเพ่ือใหส้ะทอ้นถึง
ประมาณการผลขาดทุนอนัเป็นผลมาจากสินคา้ท่ีมีราคาขายต ่ากวา่ทุน โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจาก
ราคาขายท่ีไดมี้การตกลงกบัลูกคา้และแนวโนม้ของราคาขายในตลาด 
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การด้อยค่าของเงนิลงทุน 
 
ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัจะมีการประเมินการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม เม่ือพบว่า
มูลค่ายติุธรรมดงักล่าวลดลงอยา่งมีสาระส าคญั และเป็นระยะเวลานานโดยประเมินจากผลการด าเนินงานและ
แผนงานในอนาคตของบริษทันั้น ซ่ึงการพิจารณาดงักล่าวตอ้งใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร 
 
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์  
 
ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการอายกุารใชง้าน  และมูลค่าซาก  ส าหรับอาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทั โดย
ฝ่ายบริหารจะทบทวนค่าเส่ือมราคาเม่ืออายกุารใชง้านมีความแตกต่างไปจากประมาณการเดิม หรือตดัจ าหน่าย
สินทรัพยท่ี์เส่ือมสภาพหรือไม่ไดใ้ชง้านโดยการขายหรือเลิกใช ้
 
กลุ่มบริษทัแสดงมูลค่าของท่ีดินดว้ยราคาท่ีตีใหม่ ซ่ึงราคาท่ีตีใหม่น้ีไดป้ระเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดย
ใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดส าหรับสินทรัพยป์ระเภทท่ีดิน ซ่ึงการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อ
สมมติฐานและการประมาณการบางประการ  
 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 
 
หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  
ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานท่ีหลากหลาย รวมถึงขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต   
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน อตัรามรณะ และอตัราเงินเฟ้อ เป็นตน้ 
 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 
 
กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและขาดทุนทาง
ภาษีท่ีไม่ไดใ้ช้เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการว่ากลุ่มบริษทั
ควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดวา่
จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
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สัญญาเช่า 
 

การก าหนดอายสัุญญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า – กลุ่มบริษัทใน
ฐานะผู้ เช่า 
 

ในการก าหนดอายสุัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินวา่กลุ่มบริษทัมีความแน่นอน
อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยค านึงถึง
ขอ้เท็จจริงและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีท าใหเ้กิดส่ิงจูงใจทางเศรษฐกิจส าหรับกลุ่มบริษทัในการใช้
หรือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น 
 

การก าหนดอัตราดอกเบีย้การกู้ ยืมส่วนเพ่ิม – กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ เช่า 
 

กลุ่มบริษทัไม่สามารถก าหนดอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า ดงันั้น ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจใน
การก าหนดอตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทัในการคิดลดหน้ีสินตามสญัญาเช่า โดยอตัราดอกเบ้ีย
การกูย้มืส่วนเพ่ิมเป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีกลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ายในการกูย้มืเงินท่ีจ าเป็นเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์มี
มูลค่าใกลเ้คียงกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใชใ้นสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีคลา้ยคลึง โดยมีระยะเวลาการกูย้ืม
และหลกัประกนัท่ีคลา้ยคลึง  
 

การจัดประเภทของสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า  
 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าวา่เป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทุน ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลย
พินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัได้โอนความเส่ียงและ
ผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
 

2) การจดัการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 

วตัถุประสงค์ของกลุ่มบริษทัในการบริหารทุนของบริษทันั้นเพ่ือด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงาน 
อยา่งต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั เพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และ
เพื่อด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพื่อลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 
 

ในการด ารงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษทัอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น การคืนทุน
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ การออกหุน้ใหม่หรือการขายทรัพยสิ์นเพ่ือลดภาระหน้ี 
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4.22 การประมาณการมูลค่ายุตธิรรม 

 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมจ าแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดบัขอ้มูล
สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 
 ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั (ขอ้มูล

ระดบัท่ี 1) 
 ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นระดบัท่ี 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) 

หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค านวณมาจากราคาตลาด) ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น (ขอ้มูลระดบัท่ี 2) 
 ขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่สามารถ

สงัเกตได)้ (ขอ้มูลระดบัท่ี 3) 
 

เคร่ืองมือทางการเงินอ่ืนท่ีไม่ไดแ้สดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมในงบแสดงฐานะทางการเงินเป็นรายการท่ีมีระยะเวลาครบ
ก าหนดสั้น และมีการเปล่ียนแปลงตามราคาตลาดปัจจุบนัอย่างสม ่าเสมอ ดงันั้นมูลค่าตามบัญชีเป็นมูลค่ายุติธรรม 
ผูบ้ริหารของกิจการเช่ือวา่มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินจะไม่แตกต่างอยา่งเป็นสาระส าคญักบั
มูลค่าตามบญัชี 

 
5. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

     

เงินสดในมือ 143,994 233,099 115,558 87,308 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 62,453,847 57,424,586 28,857,570 34,364,449 
   รวม 62,597,841 57,657,685 28,973,128 34,451,757 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถามมีอตัราดอกเบ้ียอยู่ท่ีร้อยละ 0.125 ต่อปี  
(พ.ศ. 2563: ร้อยละ 0.125 ต่อปี) 
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6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น สุทธิ 

 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
ลูกหนีก้ารค้าบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 7)     
แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระดงัน้ี     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 9,487,278 9,180,066 9,487,278 9,180,066 
เกินก าหนดช าระไม่เกิน 3 เดือน - - - - 
เกินก าหนดช าระมากกวา่ 6 เดือนถึง 12 เดือน - - - - 
เกินก าหนดช าระมากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป - - - - 
รวม 9,487,278 9,180,066 9,487,278 9,180,066 

     

ลูกหนีก้ารค้าบุคคลหรือบริษัทอ่ืน     
แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระดงัน้ี     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 139,226,518 257,301,914 109,791,268 227,682,561 
เกินก าหนดช าระไม่เกิน 3 เดือน 26,234,146 16,415,184 18,986,231 1,741,430 
เกินก าหนดช าระมากกวา่ 3 เดือนถึง 6 เดือน 4,029,909 - 894,909 - 
เกินก าหนดช าระมากกวา่ 6 เดือนถึง 12 เดือน - 1,856,609 - 1,856,609 
เกินก าหนดช าระมากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 3,992,077 2,402,572 3,992,077 2,402,572 
รวม 173,482,650 277,976,279 133,664,485 233,683,172 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  (7,085,396) (2,381,398) (7,085,396) (2,381,398) 
สุทธิ 166,397,254 275,594,881 126,579,089 231,301,774 
รวมลูกหน้ีการคา้ สุทธิ 175,884,532 284,774,947 136,066,367 240,481,840 

     

ลูกหนีอ่ื้น     
ลูกหน้ีอ่ืน-บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหต ุ7) 1,375,367 1,561,794 1,375,367 1,101,401 
ลูกหน้ีอ่ืน-บริษทัอ่ืน 16,500,084 2,272,647 3,668,360 2,271,839 
เงินทดรองจ่าย-บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหต ุ7) 1,052,985 1,052,985 - 40,000 
เงินทดรองจ่าย 176,186 360,029 26,477 25,224 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้-บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั สุทธิ  

(หมายเหต ุ7) 36,677,389 34,336,549 - - 
เงินค ้าประกนัผลงาน 24,500 24,500 - - 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้-บริษทัอ่ืน 3,033,057 10,298,321 2,823,379 - 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 19,182,848 12,757,446 5,959,291 9,867,135 
รายไดด้อกเบ้ียคา้งรับ 20 135,616 - - 
รายไดค้า้งรับ 29,830,090 29,854,022 - - 
รวม 107,852,526 92,653,909 13,852,874 13,305,599 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  (1,227,456) - (143,136) - 
รวมลูกหน้ีอ่ืน สุทธิ 106,625,070 92,653,909 13,709,738 13,305,599 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น สุทธิ 282,509,602 377,428,856 149,776,105 253,787,439 
ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีลูกหน้ีการคา้น าไปขายลดกับธนาคาร
พาณิชย ์จ านวน 86.08 ลา้นบาท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 20 
 
การเปล่ียนแปลงของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

     

ยอดตน้ปี 2,381,398 1,190,000 2,381,398 1,190,000 
รับรู้ขาดทุนในงบก าไรขาดทุน 5,931,454 1,191,398 4,847,134 1,191,398 
ยอดปลายปี 8,312,852 2,381,398 7,228,532 2,381,398 

 
7. รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 

กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจระหว่างกนักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ได้แก่ 
บุคคลหรือกิจการต่าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั โดยการมีผูถื้อหุน้ร่วมกนัหรือมีกรรมการร่วมกนั  
 

รายละเอียดความสัมพนัธ์ท่ีกลุ่มบริษทัมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีการควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัใน
บริษทั หรือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีมีรายการบญัชีกบับริษทั มีดงัน้ี 
 

ช่ือบริษัท ประเทศทีจ่ดัตั้ง  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
   

บริษทั พลาทรัพย ์จ ากดั ประเทศไทย โดยการถือหุน้ทางตรง 
บริษทั ชยัวฒันา กรีน จ ากดั ประเทศไทย โดยการถือหุน้ทางตรง 
บริษทั สกลุฎซี์ อินโนเวชัน่ จ ากดั ประเทศไทย โดยการถือหุน้ทางตรง 
บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอรี จ ากดั ประเทศไทย โดยการถือหุน้ทางตรง 
บริษทั เอน็เอชเค สปริง (กมัพูชา) จ ากดั ประเทศกมัพชูา โดยการถือหุน้ทางตรง 
บริษทั รักษบ์า้นเรา จ ากดั ประเทศไทย โดยการถือหุน้ทางออ้ม 
บริษทั แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน่ จ ากดั ประเทศไทย โดยการถือหุน้ทางออ้ม 
บริษทั ชยัวฒันา กรีน แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั ประเทศไทย โดยการถือหุน้ทางออ้ม 
บริษทั กรีน เพาเวอร์  1 จ ากดั ประเทศไทย โดยการถือหุน้ทางออ้ม 
บริษทั ชยัวฒันา เอก็พอร์ต จ ากดั ประเทศไทย โดยการถือหุน้ทางออ้ม 
บริษทั กรีน เพาเวอร์ 2 จ ากดั ประเทศไทย โดยการถือหุน้ทางออ้ม 
บริษทั บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จ ากดั ประเทศไทย โดยการถือหุน้ทางออ้ม 
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ช่ือบริษัท ประเทศทีจ่ดัตั้ง  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
   

บริษทั กรีน เพาเวอร์  4 จ ากดั ประเทศไทย โดยการถือหุน้ทางออ้ม 
บริษทั โนโซมิ เอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ประเทศไทย ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั แกว้ล าดวน กรุ๊ป จ ากดั ประเทศไทย ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
   
บริษทั บลูโซลาร์ ฟาร์ม จ ากดั ประเทศไทย ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
บริษทั บลูโซลาร์เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั ประเทศไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนัของบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
บริษทั สแตนดาร์ด เอน็จีว ีจ ากดั ประเทศไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนัของบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
บริษทั บลูโซลาร์ จ ากดั ประเทศไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนัของบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
บริษทั บลูโซลาร์รูฟ จ ากดั ประเทศไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนัของบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
บริษทั ไชยดียิง่ จ ากดั ประเทศไทย ผูถื้อหุน้ของบริษทัและกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ทรัพยธี์รัตต ์จ ากดั ประเทศไทย กรรมการร่วมกนั 
บริษทั โชคน าชยั ไฮ-เทค เพรสซ่ิง จ ากดั ประเทศไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนัของบริษทัยอ่ย 
บริษทั โชคน าชยั ออโต ้เพลสซ่ิง จ ากดั ประเทศไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนัของบริษทัยอ่ย 
บริษทั ซีโรเวซท ์จ ากดั* ประเทศไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนัของบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ ประเทศไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนัของบริษทัยอ่ย 
บริษทั ซีเอน็ซี ดี-เท็คซ์ จ ากดั ประเทศไทย กรรมการร่วมกนัของบริษทัยอ่ย 
บริษทั โชคน าชยั อิสเทิร์น เพรซซ่ิง จ ากดั ประเทศไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนัของบริษทัยอ่ย 
บริษทั เดวกิา เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั** ประเทศไทย กรรมการร่วมกนัของบริษทัยอ่ย 

 

*ส้ินสุดการเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัตั้งแต่วนัท่ี 18 กนัยายน พ.ศ. 2563 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัไดซ้ื้อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
ทางออ้มเพ่ิมเติมจากบริษทั ซีโรเวซท ์จ ากดั ส่งผลใหก้ลุ่มบริษทัถือหุน้ในบริษทัยอ่ยทางออ้มในสดัส่วน 100% 

 

**ส้ินสุดการเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 เน่ืองจากผูบ้ริหารของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว
ไดล้าออกจากบริษทัยอ่ยแลว้ 

 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ  นโยบายการก าหนดราคา 
รายไดจ้ากการขาย  ราคาตลาด 
รายไดค้่าเช่าและจากการบริการ  ราคาตามสญัญา 
ดอกเบ้ียรับ  อตัราร้อยละ 6 ถึงร้อยละ 8.5 ต่อปี 
รายไดอ่ื้น  ราคาตลาด 
ค่าเช่าและค่าบริการ  ราคาตามสญัญา 
ค่าบริหารจดัการ ค่าท่ีปรึกษาและค่าความช่วยเหลือดา้นเทคนิค ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่านายหนา้  ราคาตามสญัญา 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ตน้ทุนทางการเงิน  อตัราร้อยละ 8 ถึงร้อยละ 8.12 ต่อปี 



บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
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ซ้ือสินคา้  ราคาตลาด 
ซ้ือ – ขายสินทรัพย ์  ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
บริษทัมีรายการธุรกิจกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มี
ดงัน้ี 

 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

     

บริษัท พลาทรัพย์ จ ากดั     
รายไดจ้ากการบริการ - - 300,000 1,800,000 
ดอกเบ้ียรับ - - 760,526 1,592,516 
ค่าเช่า - - 480,000 480,000 
ค่าน ้ าค่าไฟ - - 2,071,138 1,795,404 

     

บริษัท ชัยวฒันา กรีน จ ากดั     
ดอกเบ้ียรับ - - 36,850,370 36,382,176 

     

บริษัท ชัยวฒันา กรีน แมนเนจเม้นท์ จ ากดั     
ค่าบริหารจดัการ - - 6,600,000 6,000,000 

     

บริษัท โนโซม ิเอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั     
รายไดจ้ากการขาย 54,282,527 43,341,230 54,282,527 43,341,230 
รายไดค้่าเช่าเคร่ืองจกัร - 80,000 - 80,000 
รายไดอ่ื้น 350,000 - 350,000 - 
ค่านายหนา้ 11,081,882 12,247,780 11,081,882 12,247,780 

     

บริษัท บลูโซลาร์เอน็จเินียร่ิง จ ากดั     
ค่าความช่วยเหลือดา้นเทคนิค 360,000 576,000 - - 

     

บริษัท บลูโซลาร์ จ ากดั     
ซ้ือเงินลงทุนบริษทัยอ่ย - 13,200,000 - - 

     

บริษัท เดวกิา เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั**     
ค่าท่ีปรึกษา - 2,400,000 - 1,200,000 

     

บริษัท ซีโรเวซท์ จ ากดั*     

ค่าท่ีปรึกษา - 4,750,000 - - 



บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

     

ซ้ือเงินลงทุนบริษทัยอ่ย - 3,311,000 - - 
     

     

บริษัท โชคน าชัย ไฮ-เทค เพรสซ่ิง จ ากดั     
ซ้ือสินทรัพย ์ - 102,136,776 - - 
ซ้ือสินคา้ 17,473,305 25,830,833 - - 
ค่าเช่า - 294,400 - - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 475,871 918,827 - - 
ตน้ทุนทางการเงิน 127,727 - - - 
ดอกเบ้ียรับ - 733,115 - - 
รายไดอ่ื้น 1,017,975 430,993 - - 

     

บริษัท โชคน าชัย ออโต้ เพรสซ่ิง จ ากดั     
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 63,430 287,827 - - 
ตน้ทุนทางการเงิน 21,023 - - - 

     

บริษัท สกลุฎ์ซี อนิโนเวช่ัน จ ากดั     
ดอกเบ้ียรับ - - 6,765,737 9,076,177 

     

บริษัท เอน็เอชเค สปริง (กมัพูชา) จ ากดั     
รายไดค้่าบริหารจดัการ 1,375,367 1,055,599 1,375,367 1,055,599 

     

บริษัท ซีเอน็ซี ด-ีเทค็ซ์ จ ากดั     
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร - 77,299 - - 

ส านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ     
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร - 374,766 - - 

     

กรรมการ     
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 19,096,344 19,940,786 17,896,343 18,740,786 
ตน้ทุนทางการเงิน 154,177 - - - 

 
 

 
 
 



บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
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ยอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญัของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     

ลูกหนีก้ารค้า     
บริษทั โนโซมิ เอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 9,487,278 9,180,066 9,487,277 9,180,066 

     

ลูกหนีอ่ื้น     
บริษทั โชคน าชยั ไฮ-เทค เพรสซ่ิง จ ากดั - 6,520,213 - - 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  - (6,059,820) - - 
สุทธิ - 460,393 - - 
บริษทั เอน็เอชเค สปริง (กมัพชูา) จ ากดั 1,375,367 1,101,401 1,375,367 1,101,401 
สุทธิ 1,375,367 1,561,794 1,375,367 1,101,401 

     

ลูกหนีอ่ื้น - เงนิทดรองจ่าย     
บริษทั บลูโซลาร์เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 1,052,985 1,052,985 - - 
บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอรี จ ากดั - - - 40,000 
รวม 1,052,985 1,052,985 - 40,000 

     

ลูกหนีอ่ื้น - เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า สุทธิ     

บริษทั แกว้ล าดวน กรุ๊ป จ ากดั 21,173,903 21,173,903 - - 
บริษทั โชคน าชยั ไฮ-เทค เพรสซ่ิง จ ากดั 30,996,840 28,656,000 - - 
รวม 52,170,743 49,829,903   
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  (15,493,354) (15,493,354) - - 
สุทธิ 36,677,389 34,336,549 - - 

 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ – บริษทั แกว้ล าดวน กรุ๊ป จ ากดั 
 

เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บริษทัย่อย – บริษทั ชยัวฒันา เอ็กพอร์ต จ ากัด ได้ฟ้องร้องด าเนินคดีกบัลูกหน้ีของ
บริษัทย่อยในข้อหาผิดสัญญาไม่ช าระเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินคา้ แก่บริษัทย่อยเป็นเงินทั้ งส้ิน 15.49 ลา้นบาท พร้อม
ดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่าจะช าระเสร็จส้ิน ซ่ึงต่อมาศาลไดมี้ค าพิพากษาให้บริษทั แกว้
ล าดวน กรุ๊ป จ ากัด ช าระเงินจ านวน 15.49 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินตน้ดังกล่าว
นบัตั้งแต่วนัท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึงช าระเสร็จส้ิน และตอ้งไม่เกิน 1.12 ลา้นบาทแก่บริษทัยอ่ย แต่ปรากฏวา่ บริษทั
ดงักล่าวไม่ปฏิบติัตามค าพิพากษา ศาลจึงไดอ้อกหมายบงัคบัคดีเพ่ือยึดและอายดัทรัพยสิ์น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 
2564 อยูร่ะหวา่งการด าเนินการสืบทรัพย ์โดยบริษทัยงัไม่ทราบผลของการบงัคบัคดี  
 



บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
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อย่างไรก็ตาม บริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ จ านวน 15.49 ลา้นบาท สุทธิจากยอดคงคา้งเจา้หน้ีการคา้
จ านวน 5.68 ลา้นบาท แลว้ในงบการเงิน 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับ 
แก่บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั      
เงินตน้ - - 9,164,183 30,112,026 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - - 681,978 25,604 
รวม - - 9,846,161 30,137,630 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน - - (871,825) (1,114,960) 
สุทธิ - - 8,974,336 29,022,670 
     

ประกอบดว้ย     
บริษทั พลาทรัพย ์จ ากดั - - - 22,337,630 
บริษทั สกลุฎ ์ซี อินโนเวชัน่ จ ากดั - - 9,846,161 7,800,000 
รวม - - 9,846,161 30,137,630 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน - - (871,825) (1,114,960) 
รวม - - 8,974,336 29,022,670 

     

รายการเคล่ือนไหว – เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและ 
ดอกเบ้ียคา้งรับแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 

    

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี สุทธิ - 15,000,000 29,022,670 78,141,689 
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี  - - - (915,810) 
เพ่ิมข้ึน - 20,733,115 42,921,984 125,696,527 
ลดลง - (35,733,115) (63,213,453) (173,700,586) 
กลบัรายการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
(เพ่ิมข้ึน) - - 243,135 (199,150) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี สุทธิ - - 8,974,336 29,022,670 

     

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับแก่ 
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั สุทธิ 

    

เงินตน้ - - 602,079,133 659,068,873 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - - 98,248,893 77,125,935 
รวม - - 700,328,026 736,194,808 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  - - (3,827,643) (2,434,371) 
 - - 696,500,383 733,760,437 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - (45,304,183) (20,744,859) 
รวม - - 651,196,200 713,015,578 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     

ประกอบดว้ย     
บริษทั สกลุฎ ์ซี อินโนเวชัน่ จ ากดั - - 89,037,308 83,068,873 
บริษทั ชยัวฒันา กรีน จ ากดั - - 611,290,718 653,125,935 
รวม - - 700,328,026 736,194,808 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน - - (3,827,643) (2,434,371) 
 - - 696,500,383 733,760,437 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดรับช าระภายในหน่ึงปี - - (45,304,183) (20,744,859) 

      รวม - - 651,196,200 713,015,578 
     

รายการเคล่ือนไหว - เงินใหกู้ย้มืระยะยาวและ
ดอกเบ้ียคา้งรับแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 

    

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

เงินกู้ ยืมระยะส้ันและดอกเบี้ยค้างจ่ายจากบุคคล
และบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 

  
  

เงินตน้ 13,121,951 2,118,200 - - 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 218,609 59,293 - - 
รวม 13,340,560 2,177,493 - - 
ประกอบดว้ย     
กรรมการ 4,486,721 2,177,493 - - 
บริษทั โชคน าชยั ออโต ้เพลสซ่ิง จ ากดั 1,500,000 - - - 
บริษทั โชคน าชยั ไฮ-เทค เพลสซ่ิง จ ากดั 7,353,839 - - - 
รวม 13,340,560 2,177,493 - - 

     

รายการเคล่ือนไหว – เงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ีย
คา้งจ่ายจากบุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

  
  

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 2,177,493 - - - 
เพ่ิมข้ึน 12,656,678 7,396,560 - - 
ลดลง (1,493,611) (5,219,067) - - 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 13,340,560 2,177,493 - - 



บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน - เงนิมดัจ า      
บริษทั พลาทรัพย ์จ ากดั - - 100,000 100,000 
     
เจ้าหนีก้ารค้า     
บริษทั แกว้ล าดวน กรุ๊ป จ ากดั 5,680,549 5,680,549 - - 
บริษทั โชคน าชยั ไฮ-เทค เพรสซ่ิง จ ากดั 655,162 12,009,045 - - 
รวม 6,335,711 17,689,594 - - 
     
เจ้าหนีอ่ื้น     
บริษทั พลาทรัพย ์จ ากดั - - 246,213 193,755 
บริษทั บลูโซลาร์ จ ากดั 13,200,000 13,200,000 - - 
บริษทั โชคน าชยั ไฮ-เทค เพรสซ่ิง จ ากดั 33,919,000 35,978,927 - - 
บริษทั โชคน าชยั ออโต ้เพลสซ่ิง จ ากดั 7,100 72,340 - - 
บริษทั โชคน าชยั อิสเทิร์น เพรสซ่ิง จ ากดั - 3,000 - - 
รวม 47,126,100 49,254,267 246,213 193,755 

     
เจ้าหนีอ่ื้น - ค่านายหน้าค้างจ่าย     
บริษทั โนโซมิ เอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 1,475,196 4,630,794 1,475,196 4,630,794 

     
เงนิทดรองรับ     
กรรมการ - 200,000 - 200,000 

     
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     
บริษทั บลูโซลาร์เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 1,052,984 1,292,984 - - 
รวม 1,052,984 1,292,984 - - 
 
ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

กลุ่มบริษทัมีภาระจากการค ้าประกนัใหแ้ก่กนัตามท่ีกล่าวไวใ้น หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 20, 22, 23 และ 24  
 



บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

หน้า 46 

 
8. สินค้าคงเหลือ สุทธิ 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ราคาทุน ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ สุทธิ 

   ยอดยกมา   ยอดยกไป   
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 เพิม่ขึน้ ลดลง พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

         

สินคา้ส าเร็จรูป 77,252,362 72,221,613 (48,150,828) - 4,590,791 (43,560,037) 33,692,325 24,070,785 
สินคา้ระหว่างผลิต 148,813,414 257,171,462 (9,307,696) (17,303,359) - (26,611,055) 122,202,359 247,863,766 
วตัถุดิบ 219,906,597 102,161,529 - - - - 219,906,597 102,161,529 
เช้ือเพลิง 11,986,037 12,066,274 - - - - 11,986,037 12,066,274 

สินคา้ระหว่างทาง 14,648,027 46,579,489 - - - - 14,648,027 46,579,489 

รวม 472,606,437 490,200,367 (57,458,524) (17,303,359) 4,590,791 (70,171,092) 402,435,345 432,741,843 
 

 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 ราคาทุน ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ สุทธิ 

   ยอดยกมา   ยอดยกไป   
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 เพิม่ขึน้ ลดลง พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

         

สินคา้ส าเร็จรูป 77,252,362 69,805,613 (48,150,828) - 4,590,791 (43,560,037) 33,692,325 21,654,785 
สินคา้ระหว่างผลิต 148,813,414 257,171,462 (9,307,696) (17,303,359) - (26,611,055) 122,202,359 247,863,766 
วตัถุดิบ 219,906,597 102,111,529 - - - - 219,906,597 102,111,529 

สินคา้ระหว่างทาง 14,648,027 46,579,489 - - - - 14,648,027 46,579,489 

รวม 460,620,400 475,668,093 (57,458,524) (17,303,359) 4,590,791 (70,171,092) 390,449,308 418,209,569 
 

ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือจ านวน 12.71 ลา้นบาท ไดแ้สดงรวมอยูใ่นตน้ทุนขายในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 (พ.ศ. 2563: 4.25 ลา้นบาท) 
 



บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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9. เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ราคาทุน มูลค่ายุตธิรรม ราคาทุน มูลค่ายุตธิรรม 

     

เงนิลงทุนช่ัวคราว :     
กองทุนรวมตราสารหน้ี 23,073,888 23,070,386 216,307 216,496 

 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ราคาทุน มูลค่ายุตธิรรม ราคาทุน มูลค่ายุตธิรรม 

     

เงนิลงทุนช่ัวคราว :     
กองทุนรวมตราสารหน้ี 23,073,888 23,070,386 186,936 186,951 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนชัว่คราวมีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

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

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

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนรวม อา้งอิงจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (NAV) ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลารายงาน  
ซ่ึงค านวณและเผยแพร่โดยผูจ้ ัดการกองทุนผูอ้อกตราสารนั้น มูลค่ายุติธรรมน้ีถูกจัดอยู่ในระดับท่ี 1 ของล าดับชั้นของ 
มูลค่ายติุธรรม 
 



บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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10. เงนิฝากสถาบันการเงนิทีใ่ช้เป็นหลกัประกนั 

 
  (หน่วย : บาท) 

เงนิฝากสถาบันการเงนิ  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
  ที่ใช้เป็นหลกัประกนั ใช้เป็นหลกัประกนั พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
      

ระยะสั้น ค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือระยะยาว 
แก่สถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 24) 
และวงเงินหนงัสือค ้าประกนัของ
ธนาคาร (หมายเหตุ 37)  56,477,309 22,767,423 - - 

 ระยะยาว ค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือระยะสั้น 
แก่สถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 20) 
และวงเงินหนงัสือค ้าประกนั 
ของธนาคาร (หมายเหตุ 37) 7,838,983 48,916,702 7,804,233 7,363,924 

 รวม 64,316,292 71,684,125 7,804,233 7,363,924 
  

11. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

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

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 26,287,018 54,548,635 - - 
ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 9,097,294 8,788,747 8,324,829 8,179,560 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 1,615 90,220 - - 
อ่ืน ๆ 225,060 225,038 56,012 46,615 
รวม 35,610,987 63,652,640 8,380,841 8,226,175 

 



บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทร่วม สุทธิ 
 

   (หน่วย : บาท) 
   งบการเงนิรวม 

   

ทุนช าระแล้ว 

สัดส่วนถือหุ้นและ 

สิทธิออกเสียง เงนิลงทุนวธีิส่วนได้เสีย 

 

ประเภท ประเทศ 

ช่ือบริษทั กจิการ ที่จัดตั้ง พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
         

บริษทั เอน็เอชเค สปริง 

(กมัพูชา) จ ากดั 

ผลิต 

เบาะรถยนต ์

 
กมัพชูา 

USD 
3,658,000 

USD 
3,658,000 25% 25% 17,392,263 10,532,502 

 

   (หน่วย : บาท) 
   งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

   

ทุนช าระแล้ว 

สัดส่วนถือหุ้นและ 

สิทธิออกเสียง เงนิลงทุนวธีิราคาทุน 

 

ประเภท ประเทศ 

ช่ือบริษทั กจิการ ที่จัดตั้ง พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
         

บริษทั เอน็เอชเค สปริง 

(กมัพูชา) จ ากดั 

ผลิต 

เบาะรถยนต ์

 
กมัพชูา 

USD 
3,658,000 

USD 
3,658,000 25% 25% 31,083,855 31,083,855 

หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน   (24,770,353) (24,770,353) 

 สุทธิ   6,313,502 6,313,502 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัร่วมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม (ตามวธีิส่วนได้เสีย) 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

   

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 10,532,502 9,497,430 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1,403,774 880,939 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 5,455,987 154,133 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 17,392,263 10,532,502 
 



บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมโดยสรุปดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 40,079,242      29,469,935  
สินทรัพยอ่ื์น (ไม่รวมเงินสด) 270,736,689    253,351,851  
หน้ีสินรวม (241,246,879)   (240,691,778) 
สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม 69,569,052      42,130,008  
   
รายได ้ 347,045,092    299,954,386  
ค่าใชจ่้าย (325,221,146)   (299,337,853) 
ก าไรสุทธิส าหรับปี 21,823,946          616,533  
 
รายการกระทบยอดขอ้มูลทางการเงินขา้งตน้กบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีรับรู้ในงบการเงินรวม 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม (ตามวธีิส่วนได้เสีย) 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

   
สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม 69,569,052      42,130,008  
สดัส่วนเงินลงทุน 25% 25% 
มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 17,392,263      10,532,502  
 
การบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัร่วมโดยวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวมไดใ้ชข้อ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ซ่ึงจดัท าโดยผูบ้ริหารของบริษทัร่วมและยงัไม่ไดรั้บการตรวจสอบ
โดยผูส้อบบญัชี 
 
 

 



บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

หน้า 51 

 
13. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย สุทธิ  
 

  (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  ทุนช าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน เงินลงทุนวิธีราคาทุน 

บริษัท ประเภทกิจการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

        

บริษัทย่อยทางตรง        

บริษทั พลาทรัพย ์จ ากดั ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์ 80,000,000 80,000,000 100% 100% 80,000,000 80,000,000 

บริษทั ชัยวฒันา กรีน  จ  ากดั ลงทุนในธุรกิจพลงังาน 400,000,000 400,000,000 100% 100% 399,999,980 399,999,980 

บริษทั สกุลฎซี์ อินโนเวชั่น จ ากดั ออกแบบและจ าหน่ายยานพาหนะ 400,000,000 400,000,000 50.01% 50.01% 200,040,000 200,040,000 

บริษทั ชัยวฒันา แทนเนอรี จ ากดั โรงฟอกหนัง 1,000,000 1,000,000 100% 100% 999,800 999,800 

รวม      681,039,780 681,039,780 
 

บริษทั ชยัวฒันา กรีน จ ากดั มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยทางออ้ม ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

  (หน่วย : บาท) 

  ทุนช าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน เงินลงทุนวิธีราคาทุน 

บริษัท ประเภทกิจการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

        

บริษัทย่อยทางอ้อม        

บริษทั ชยัวฒันา กรีน  

แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

ประกอบกิจการให้ค  าปรึกษาดา้นการ

บริหารจดัการโครงการพลงังานทดแทน 

5,000,000 5,000,000 100% 100% 4,999,980 4,999,980 

บริษทั กรีน เพาเวอร์ 1 จ ากดั  โรงก าจดัขยะและผลิต และจ าหน่ายไฟฟ้า

จากขยะ 

25,500,000 25,500,000 100% 100% 25,499,740 25,499,740 

บริษทั ชยัวฒันา เอ็กพอร์ต จ ากดั ส่งออกช้ินไมส้ับ 10,000,000 10,000,000 80% 80% 9,599,880 9,599,880 

บริษทั กรีน เพาเวอร์ 2 จ  ากดั  ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 300,000,000 300,000,000 100% 100% 369,999,800 369,999,800 

บริษทั บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 120,000,000 120,000,000 60% 60% 72,000,000 72,000,000 

บริษทั กรีน เพาเวอร์ 4 จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 2,400,000 - 100% - 2,399,920 - 

รวม     484,499,320 482,099,400 

  



บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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รายการเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มีดงัน้ี 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยทางตรง 
 
เงินลงทุนในบริษัท  สกลุฎ์ซี อินโนเวช่ัน จ ากัด 
 
เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 บริษทัและผูถื้อหุ้นอ่ืนในบริษทัยอ่ย – บริษทั สกลุฎ์ซี อินโนเวชัน่ จ ากดั ไดท้ าบนัทึก
ขอ้ตกลงเก่ียวกบัการจดัโครงสร้างการถือหุ้นในบริษทัยอ่ยดงักล่าว เพ่ือรองรับแผนธุรกิจในอนาคต ซ่ึงต่อมาผูถื้อหุ้นอ่ืน
ในบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดแ้สดงเจตจ านงท่ีจะซ้ือหุน้ในบริษทัยอ่ยท่ีถือโดยบริษทัคืนทั้งจ านวน  
 
ผูถื้อหุ้นในบริษทัยอ่ยดงักล่าวอยูร่ะหวา่งการปฏิบติัตามเง่ือนไขในบนัทึกขอ้ตกลงและเจรจากบัสถาบนัการเงินเพ่ือ
จดัหาเงินกูม้าซ้ือหุ้นคืนจากบริษทัทั้งหมด โดยขณะน้ีสถาบนัการเงินอยูร่ะหวา่งการพิจารณาสินเช่ือส าหรับการซ้ือหุน้คืน
ดงักล่าว ซ่ึงยงัไม่ทราบผลการพิจารณาณ วนัท่ีของรายงานฉบบัน้ี 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยทางออ้มผา่นบริษทั ชยัวฒันา กรีน จ ากดั 
 
เงินลงทุนในบริษัท  กรีน เพาเวอร์ 4 จ ากัด 
 
เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 บริษัทย่อย - บริษัท ชัยวฒันา กรีน จ ากัด ได้ลงทุนในหุ้นสามัญในบริษัท กรีน 
เพาเวอร์ 4 จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งใหม่ จ านวน 59,998 หุ้น มูลค่าท่ีช าระแลว้หุ้นละ 40 บาท ในราคารวม 
2.4 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนท่ีช าระแลว้ของบริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าว 

 
ขอ้มูลเพ่ิมเติม 
 
งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และงบการเงิน
ของบริษทัยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 
 

 ร้อยละของสินทรัพย์ ร้อยละของรายได้  
 ทีร่วมอยู่ในสินทรัพย์รวม ทีร่วมอยู่ ในรายได้รวม 

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

บริษทั พลาทรัพย ์จ ากดั 3.34 3.06 1.96 2.23 
บริษทั ชยัวฒันา กรีน จ ากดั 38.99 39.48 19.85 22.11 
บริษทั สกลุฎซี์ อินโนเวชัน่ จ ากดั 14.49 14.49 1.25 2.01 
บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอรี จ ากดั 0.02 0.03 - - 
 



บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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โดยขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัยอ่ยท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดถื้อหุน้ทั้งหมดซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม มีดงัต่อไปน้ี 
 

 (ร้อยละ) (หน่วย : บาท) 

 
สัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิใน
การออกเสียงของส่วนได้เสียที่

ไม่มีอ านาจควบคุม 

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ
จัดสรรส าหรับส่วนได้เสียที่

ไม่มีอ านาจควบคุม 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจ

ควบคุมสะสม 

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

บริษัทย่อยทางตรง       
บริษทั สกุลฎซี์ อินโนเวชัน่ จ  ากดั 49.99 49.99 (24,754,919) (22,927,852) 125,973,718 150,728,637 
       
บริษัทย่อยทางอ้อม       
บริษทั ชยัวฒันา เอก็พอร์ต จ ากดั 20.00 20.00 - - - - 
บริษทั บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จ ากดั 40.00 40.00 4,379,964 4,002,234 62,064,294 57,684,330 
   รวม   (20,374,955) (18,925,618) 188,038,012 208,412,967 

 
ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปก่อนตดัรายการระหวา่งกนัของแต่ละบริษทัยอ่ยท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดถื้อหุ้นทั้งหมดซ่ึงมีส่วนไดเ้สีย 
ท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : พนับาท) 

 บริษัท สกลุฎ์ซี อนิโนเวช่ัน จ ากดั บริษัท บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จ ากัด 

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

งบแสดงฐานะการเงนิแบบย่อ ณ วันที ่31 ธันวาคม      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,775 649 7,073 4,869 
สินทรัพยห์มุนเวยีน  43,429 64,487 23,547 22,914 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 464,708 487,136 290,609 301,370 
หน้ีสินหมุนเวยีน   (211,552) (159,857) (23,974) (20,643) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (48,960) (90,495) (142,094) (164,299) 
ส่วนของเจา้ของถือโดยบริษทั (126,426) (151,191) (93,097) (86,527) 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม  (125,974) (150,729) (62,064) (57,684) 

     
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนแบบย่อ     
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม      
รายไดร้วม 23,274 33,365 42,328 41,943 
ค่าใชจ่้ายรวม (72,794) (79,222) (31,378) (32,803) 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับปี (49,520) (45,857) 10,950 9,140 

     



บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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 (หน่วย : พนับาท) 

 บริษัท สกลุฎ์ซี อนิโนเวช่ัน จ ากดั บริษัท บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จ ากัด 

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

ส่วนของก าไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นของ     
ผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ (24,765) (22,933) 6,570 5,138 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (24,755) (22,928) 4,380 4,002 

     
งบกระแสเงนิสดแบบย่อ     
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม     
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 12,839 (30,425) 23,132 19,175 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (8) (87,792) (1,008) 12 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (8,072) 107,166 (19,920) (18,120) 
กระแสเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 7,445 (11,051) 2,204 1,067 

 
หลกัทรัพยค์  ้าประกนั 
 
บริษัทย่อยทางออ้ม – บริษัท บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จ ากัด และบริษัท กรีน เพาเวอร์ 2 จ ากัด ได้น าใบหุ้นไปวางเป็น
หลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน ตามท่ีอธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 24 
 

14. เงนิลงทุนในตราสารทุนทีไ่ม่ใช่หลกัทรัพย์จดทะเบียน สุทธิ 
 

  (หน่วย : บาท) 
  งบการเงนิรวม 
  

ทุนช าระแล้ว สัดส่วนการลงทุน 

ตราสารทุนทีว่ดัมูลค่า
ยุตธิรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ช่ือบริษัท ประเภทกจิการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
        

บริษทั สหอุตสาหกรรมฟอกหนงัไทย 
จ ากดั 

ฟอกหนงั 
6,000,000 6,000,000 2.27% 2.27% 390,000 390,000 

บริษทั สหอุตสาหกรรมคา้หนงัสตัว ์จ ากดั คา้หนงัสตัว ์ - 27,000,000 - 2.22% - 250,000 
บริษทั นครทองบา้นและท่ีดิน จ ากดั รับเหมาก่อสร้าง 18,750,000 18,750,000 0.66% 0.66% - - 
บริษทั เขตประกอบอุตสาหกรรมฟอก
หนงั ก.ม.30 จ ากดั 

 
การจดัการน ้าเสีย 64,009,600 

 
64,009,600 

 
1.20% 

 
1.20% 771,200 771,200 

บริษทั รักษบ์า้นเรา จ ากดั ผลิตไฟฟ้า 176,000,000 176,000,000 9.09% 9.09% 8,750,000 8,750,000 
บริษทั แอดวานซ ์เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน่ 
จ ากดั 

รับเหมาก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า 1,050,000,000 

 
1,050,000,000 

 
5.00% 

 
5.00% 16,000,000 48,535,000 

รวม      25,911,200 58,696,200 

 



บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
  

ทุนช าระแล้ว สัดส่วนการลงทุน 

ตราสารทุนทีว่ดัมูลค่า
ยุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
ช่ือบริษัท ประเภทกจิการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

        

บริษัท  สหอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย 
จ ากดั 

ฟอกหนงั 
6,000,000 6,000,000 1.67% 1.67% 300,000 300,000 

บริษทั สหอุตสาหกรรมคา้หนงัสตัว ์จ ากดั คา้หนงัสตัว ์ - 27,000,000 - 2.22% - 250,000 
บริษทั นครทองบา้นและท่ีดิน จ ากดั รับเหมาก่อสร้าง 18,750,000 18,750,000 0.66% 0.66% - - 
บริษัท เขตประกอบอุตสาหกรรมฟอก
หนงั ก.ม.30 จ ากดั 

 
การจดัการน ้าเสีย 64,009,600 

 
64,009,600 

 
1.20% 

 
1.20% 771,200 771,200 

รวม      1,071,200 1,321,200 
 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนและจดัประเภทเงินลงทุน
ดงักล่าวเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยใชเ้ทคนิคการวดัมูลค่าจาก
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีรายงาน ซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บรู้ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าในมูลค่ายติุธรรมของ 
เงินลงทุนดังกล่าว จ านวน 32.54 ลา้นบาทผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 
นอกจากน้ี บริษทัไดจ้ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทั สหอุตสาหกรรมคา้หนงัสตัว ์จ ากดั ทั้งจ านวนในราคา 0.45 ลา้นบาท 
และไดรั้บรู้ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว จ านวน 0.2 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
บริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 

 
 
 
 



บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
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15. ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 
 

ที่ดนิ 
ที่ดนิภายใต้
สัญญาเช่า 

ส่วนปรับปรุง
ที่ดนิ อาคาร เคร่ืองจักร 

อุปกรณ์และ
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 

เคร่ืองตกแต่งและ
ติดตั้งส านักงาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์ 
ระหว่างก่อสร้าง รวม 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563           
ราคาทุน  416,309,421    15,779,340  99,218,827  547,759,930  1,501,579,882  68,228,005     27,935,563     72,656,011   387,363,621 3,136,830,600  
มูลค่ายติุธรรม  279,736,666   -   -   -   -   -   -   -   -  279,736,666  
หกั   ค่าเส่ือมราคาสะสม -  (262,989)  (14,299,924) (295,984,208)    (388,046,705)   (50,160,154)  (16,421,629)  (29,704,558) -  (794,880,167) 
มูลค่าตามบญัชี สุทธิ  696,046,087    15,516,351  84,918,903  251,775,722    1,113,533,177      18,067,851     11,513,934     42,951,453    387,363,621 2,621,687,099  
           

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564           
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี สุทธิ  696,046,087    15,516,351  84,918,903  251,775,722    1,113,533,177      18,067,851     11,513,934     42,951,453  387,363,621 2,621,687,099 
ซ้ือสินทรัพย ์ - - 184,000 5,382,558 68,769,702 1,471,106 1,744,833 984,795 5,012,595 83,549,589 
ส่วนเกิน(ขาดทุน) จากการประเมินราคาท่ีดิน สุทธิ - - - - - - - - - - 
ขายสินทรัพย ์สุทธิ  - - - - (42,281,180) (1,968,586) (8) (2) - (44,249,776) 
ตดัจ าหน่าย สุทธิ - - - (48,779) - - - (72,777) - (121,556) 
โอนเขา้ (ออก) สินทรัพย ์สุทธิ - - - 1,458,256 379,950,465 822,750 - - (382,231,471) - 
ปรับปรุง - - - - - - - - - - 
ค่าเส่ือมราคา  - (631,174) (5,730,619) (9,882,413) (95,720,331) (4,458,553) (3,080,562) (5,801,924) - (125,305,576) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี สุทธิ 696,046,087 14,885,177 79,372,284 248,685,344 1,424,251,833 13,934,568 10,178,197 38,061,545 10,144,745 2,535,559,780 
           

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564           
ราคาทุน  416,309,421  15,779,340 99,402,827 553,685,189 1,883,360,155 64,564,828 29,445,694 71,059,034 10,144,745 3,143,751,233 
มูลค่ายติุธรรม  279,736,666  - - - - - - - - 279,736,666 
หกั   ค่าเส่ือมราคาสะสม - (894,163) (20,030,543) (304,999,845) (459,108,322) (50,630,260) (19,267,497) (32,997,489) - (887,928,119) 
มูลค่าตามบญัชี สุทธิ  696,046,087  14,855,177 79,372,284 248,685,344 1,424,251,833 13,934,568 10,178,197 38,061,545 10,144,745 2,535,559,780 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
 

ที่ดนิ อาคาร เคร่ืองจักร 
อุปกรณ์และ 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 
เคร่ืองตกแต่งและ
ติดตั้งส านักงาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์ 
ระหว่างก่อสร้าง รวม 

         

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563         

ราคาทุน 234,963,422 322,257,623 497,860,742 66,091,742 23,753,729 48,655,249 2,852,453 1,196,434,960 
มูลค่ายติุธรรม 267,516,478 - - - - - - 267,516,478 
หกั   ค่าเส่ือมราคาสะสม - (239,245,374) (241,261,690) (49,195,046) (13,615,836) (26,412,362) - (569,730,308) 

มูลค่าตามบญัชี สุทธิ 502,479,900 83,012,249 256,599,052 16,896,696 10,137,893 22,242,887 2,852,453 894,221,130 
         

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564         

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี สุทธิ 502,479,900 83,012,249 256,599,052 16,896,696 10,137,893 22,242,887 2,852,453 894,221,130 
ซ้ือสินทรัพย ์ - 5,120,012 66,618,574 1,459,658 1,744,834 53,898 1,851,532 76,848,508 
ขายสินทรัพย ์สุทธิ - - (41,959,413) (1,962,269) (8) (2) - (43,921,692) 
โอนเขา้ (ออก) สินทรัพย ์สุทธิ - 1,458,256 674,297 822,750 - - (2,955,303) - 
ค่าเส่ือมราคา - (5,664,551) (25,056,373) (4,131,838) (2,437,038) (3,683,267) - (40,973,067) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี สุทธิ 502,479,900 83,925,966 256,876,137 13,084,997 9,445,681 18,613,516 1,748,682 886,174,879 
         

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564         
ราคาทุน 234,963,422 328,835,891 498,950,908 62,435,800 25,263,861 46,206,374 1,748,682 1,198,404,938 
มูลค่ายติุธรรม 267,516,478 - - - - - - 267,516,478 
หกั   ค่าเส่ือมราคาสะสม - (244,909,925) (242,074,771) (49,350,803) (15,818,180) (27,592,858) - (579,746,537) 

มูลค่าตามบญัชี สุทธิ 502,479,900 83,925,966 256,876,137 13,084,997 9,445,681 18,613,516 1,748,682 886,174,879 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัร ในงบการเงินรวมราคาตามบัญชี จ านวน 1,586.10 ลา้นบาท 
(พ.ศ. 2563: 1,705.12 ลา้นบาท) และในงบการเงินเฉพาะบริษทัราคาตามบญัชี จ านวน 416.08 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563: 502.18 
ลา้นบาท) น าไปเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมกับธนาคารพาณิชยต์ามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20 และข้อ 24  
(พ.ศ. 2563: น าไปเป็นหลกัประกนัหุ้นกูต้ามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 22 รวมถึงเงินกู้ยืมกบัธนาคารพาณิชย ์
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 20 และขอ้ 24) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 อาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ราคาทุน 321.85 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563: 398.90 ลา้นบาท) ใน
งบการเงินรวม และราคาทุน  287.18 ล้านบาท (พ.ศ. 2563: 364.38 ล้านบาท) ในงบการเงินเฉพาะบริษัทได้ตัด 
ค่าเส่ือมราคาเตม็จ านวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู ่ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษทัมีสิทธิการใชภ้ายใตส้ัญญาเช่า ซ่ึงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ในราคาทุน จ านวน 287.21 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563: 236.53 ลา้นบาท) ในงบการเงินรวม และราคาทุน 248.87 ลา้นบาท 
(พ.ศ. 2563: 198.18 ลา้นบาท) ในงบการเงินเฉพาะบริษทั  
 
ค่าใชจ่้ายส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เก่ียวกบัสญัญาเช่าท่ีรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนมี
ดงัต่อไปน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

   

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 18,527,061 10,900,247 
ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสญัญาเช่า 8,632,132 4,931,383 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าระยะสั้น 972,000 1,452,000 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า 41,700 18,000 
  รวม 28,172,893 17,301,630 

 

16. ทีด่นิทีไ่ม่ได้ใช้ด าเนินงาน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชด้ าเนินงานจ านวนเงิน 43.22 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563: จ านวนเงิน 43.22 ลา้นบาท) 
บริษทัย่อยทางออ้ม - บริษทั บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จ ากดั ได้น าท่ีดินท่ีไม่ได้ใชด้ าเนินงานเป็นหลกัประกนัสินเช่ือกับ
สถาบนัการเงิน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 20 และ 24 
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17. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน  
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
   

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563   
ราคาทุน 16,305,591 13,289,091 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (2,764,495) (2,716,275) 
มูลค่าตามบญัชี สุทธิ 13,541,096 10,572,816 

   

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564   
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี สุทธิ 13,541,096 10,572,816 
ซ้ือระหวา่งปี 200,560 200,560 
ค่าตดัจ าหน่าย (1,332,943) (1329,844) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (2,945,500) - 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี สุทธิ 9,463,213 9,443,532 

   

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564   
ราคาทุน 16,506,151 13,489,651 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (4,097,438) (4,046,119) 
หกั ค่าผื่อการดอ้ยค่า (2,945,500) - 
มูลค่าตามบญัชี สุทธิ 9,463,213 9,443,532 

 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวขา้งตน้ ประกอบดว้ย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และแบบพิมพเ์รือ 
 

กลุ่มบริษทัไดพิ้จารณาตั้งค่าเผื่อดอ้ยค่าแบบพิมพ์เรือจ านวน 2.95 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เน่ืองจากผูบ้ริหารพิจารณาแลว้วา่ แบบพิมพเ์รือดงักล่าวจะเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคต
ไม่เพียงพอกบัมูลค่าทางบญัชีในปัจจุบนั 
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18. สิทธิในการด าเนินการผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า สุทธิ 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
   

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563   
ราคาทุน 67,112,870 - 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (12,025,155) - 
มูลค่าตามบญัชี สุทธิ 55,087,715 - 
   

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564   
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี สุทธิ 55,087,715 - 
ค่าตดัจ าหน่าย (4,474,192) - 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี สุทธิ 50,613,523 - 
   

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564   
ราคาทุน 67,112,870 - 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (16,499,347) - 
มูลค่าตามบญัชี สุทธิ 50,613,523 - 
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19. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

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

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 494,533 692,848 - - 
เงินมดัจ า 3,863,350 3,679,750 251,850 261,850 
อ่ืน ๆ 95,196 - - - 

รวม 4,453,079 4,372,598 251,850 261,850 
 

20. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน     
-  เงินกูย้มืระยะสั้น  48,000,000 48,000,000 - - 
-  ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 120,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 
-  ทรัสตรี์ซีท  29,313,684 65,816,003 29,313,684 65,816,003 
-  เงินกูย้มืระยะสั้นตามสญัญาขายลดหน้ี (หมายเหตุ 6) - 84,333,658 - 84,333,658 
รวม 197,313,684 298,149,661 129,313,684 250,149,661 
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ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัมีรายละเอียดเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มีดงัน้ี 
 

งบการเงนิรวม 
 (หน่วย : ล้านบาท)   
 วงเงนิ ใช้ไป   

ประเภทเงนิกู้ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 อตัราดอกเบีย้ เง่ือนไขการช าระ 
       

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 60.00 60.00 - - ร้อยละ 7.28-7.38  ต่อปี 
(ร้อยละ 7.28-7.38 ต่อปี) 

ช าระดอกเบ้ียทุกเดือน 

       
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 

728.00 708.00 

120.00 100.00 
MOR – 2.00% ต่อปี 
(MOR – 2.00% ต่อปี) 

ช าระดอกเบ้ียทุกเดือนและเงินตน้จะครบก าหนดช าระภายใน 1-3 เดือน  
นบัจากวนัท่ีในตัว๋สญัญาใชเ้งิน 

     
เงินกูย้มืระยะสั้นและ 
ทรัสตรี์ซีท 

77.31 113.82 
ร้อยละ 4.07 - 5.43 ต่อปี  
(ร้อยละ 4.07-5.43 ต่อปี) 

ช าระดอกเบ้ียทุกเดือนและเงินตน้จะครบก าหนดช าระภายใน 6 เดือน  
นบัจากวนัท่ีไดรั้บเงินกู ้

       
เงินกูย้มืตามสญัญาขาย 
ลดหน้ีกบัสถาบนัการเงิน* 

300.00 300.00 - 84.33 MRR - 2.125% ต่อปี 
(MRR - 2.125% ต่อปี) 

--- 
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งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 (หน่วย : ล้านบาท)   

 วงเงนิ ใช้ไป   
ประเภทเงนิกู้ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 อตัราดอกเบีย้ เง่ือนไขการช าระ 

       
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 60.00 60.00 - - ร้อยละ 7.28-7.38   ต่อปี 

(ร้อยละ 7.28-7.38 ต่อปี) 
ช าระดอกเบ้ียทุกเดือน 

       
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 

640.00 640.00 

100.00 100.00 
MOR – 2.00% ต่อปี 
(MOR -2.00% ต่อปี) 

ช าระดอกเบ้ียทุกเดือนและเงินตน้จะครบก าหนดช าระภายใน 1-3 เดือน  
นบัจากวนัท่ีในตัว๋สญัญาใชเ้งิน 

     
เงินกูย้มืระยะสั้นและ 
ทรัสตรี์ซีท 

29.31 65.82 
ร้อยละ 4.07 – 5.43 ต่อปี  
(ร้อยละ 4.07 – 5.43 ต่อปี) 

ช าระดอกเบ้ียทุกเดือนและเงินตน้จะครบก าหนดช าระภายใน 6 เดือน   
นบัจากวนัท่ีไดรั้บเงินกู ้

       
เงินกูย้มืตามสญัญาขาย 
ลดหน้ีกบัสถาบนัการเงิน* 

300.00 300.00 - 84.33 MRR - 2.125% ต่อปี 
(MRR - 2.125% ต่อปี) 

--- 

 
*เงินกูย้มืตามสัญญาขายโอนสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีการคา้ บริษทัไดท้ าการขายสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีการคา้ซ่ึงเป็น “แบบมีสิทธิเรียกร้องความเสียหาย” กบัทางบริษทัไดใ้ห้แก่ธนาคารพาณิชย์
แห่งหน่ึง ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6 
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หลกัทรัพยค์  ้าประกนั 
 

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรบางส่วนของบริษทัและท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชด้ าเนินงาน
ของบริษทัย่อย ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15 และขอ้ 16 บวกด้วยผลประโยชน์จากการประกันอคัคีภัย
ทรัพยสิ์นดังกล่าว เงินฝากประจ าตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 และกรรมการของบริษัทและบริษัทท่ี
เก่ียวขอ้งกนัและผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยร่วมกนัค ้าประกนั รวมทั้งหา้มน าเคร่ืองจกัรของบริษทัไปก่อภาระผกูพนัใดๆ 

 

21. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
เจ้าหนีก้ารค้า     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) 6,335,711 17,689,594 - - 
บริษทัอ่ืน 167,845,804 245,358,939 165,205,578 240,722,796 
รวม 174,181,515 263,048,533 165,205,578 240,722,796 

เจ้าหนีอ่ื้น     
บุคคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) 47,126,100 49,254,267 246,213 193,755 
บริษทัอ่ืน 19,118,368 18,828,008 15,985,402 18,401,105 
ค่านายหนา้คา้งจ่ายบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) 1,475,196 4,630,794 1,475,196 4,630,794 
ค่านายหนา้คา้งจ่าย 3,914,392 3,765,940 3,914,392 3,765,940 
เงินทดรองรับ - บริษทัอ่ืน 4,187,453 40,640 - - 
เงินทดรองรับ - บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) - 200,000 - 200,000 
โบนสัและเงินเดือนคา้งจ่าย 50,145,961 30,389,349 49,044,835 29,606,157 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) 1,052,984 1,292,984 - - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - บริษทัอ่ืน 23,098,035 15,604,708 8,329,272 5,827,986 
เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้ 7,539,118 3,650,432 1,224,941 40,431 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 2,610,241 4,812,504 106,923 4,379,175 
รวม 160,267,848 132,469,626 80,327,174 67,045,343 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 334,449,363 395,518,159 245,532,752 307,768,139 
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22. หุ้นกู้ 
 

รายละเอียดหุน้กู ้สุทธิ ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั มีดงัน้ี 
 

     (หน่วย: บาท) 
      มูลค่าตามบัญชี 
 วนัที่ครบก าหนด จ านวน มูลค่าตราไว้  ก าหนดช าระ   

คร้ังที่ ไถ่ถอน หน่วย ต่อหน่วย อตัราดอกเบีย้ ดอกเบีย้ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
  (หน่วย) (บาท) (ร้อยละต่อปี)    

1/2561 ขยายระยะเวลาครบก าหนด
ไถ่ถอนภายในวนัท่ี 23 
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 235,970 1,000 6.75  ทุกไตรมาส - 235,970,000 

1/2563 ทั้งจ  านวนในวนัท่ี 23 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 280,000 1,000 6.50 ทุกไตรมาส - 280,000,000 

รวม      - 515,970,000 
หกั: ค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกูร้อตดัจ่าย   - (3,762,740) 
   - 512,207,260 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  ( - (512,207,260) 
หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  - - 

 

หุ้นกูด้งักล่าว เป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั หรือมีหลกัประกนับางส่วน ซ่ึงภายใต้
รายละเอียดของหุ้นกูท่ี้ออกมาแลว้นั้น บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขส าคญับางประการ เช่น การด ารงสัดส่วนหน้ีสินทาง
การเงินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ในอตัราส่วนไม่เกิน 3:1 เป็นตน้ 

 

รายการเคล่ือนไหวของหุน้กู ้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มีดงัน้ี 
 

  (หน่วย: บาท) 
  งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564  512,207,260 
บวก ค่าธรรมเนียมการออกหุน้กูต้ดัจ่าย  3,762,740 
หกั   จ่ายช าระคืนระหวา่งปี   (515,970,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  - 
 

หลกัทรัพยค์  ้าประกนั 
 

ท่ีดินของบริษทัยอ่ยตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15 
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23. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า สุทธิ 
 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

     

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 224,279,167 227,113,808 135,994,189 129,907,874 
หกั  ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (33,997,314) (35,981,056) (10,503,042) (10,073,104) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 190,281,853 191,132,752 125,491,147 119,834,770 
หกั  ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี (57,396,477) (70,381,207) (48,732,916) (43,198,011) 
หกั  หน้ีสินผิดนดัช าระ* (35,491,786) - - - 
   สุทธิ 97,393,590 120,751,545 76,758,231 76,636,759 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 หน้ีสินตามสัญญาเช่าจ านวน 224.28 ลา้นบาท และ 135.99 ลา้นบาท ตามล าดับ  
ในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษทั ตามล าดบั เป็นหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัรและ
ยานพาหนะ จ านวน 48 สัญญา มีระยะเวลา 24 - 60 งวด โดยมีก าหนดจ่ายช าระงวดละประมาณ 0.01 ลา้นบาท ถึง 
2.14 ลา้นบาท 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 หน้ีสินตามสัญญาเช่าจ านวน 227.11 ลา้นบาท และ 129.91 ลา้นบาท ตามล าดับ  
ในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษทั ตามล าดบั เป็นหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัรและ
ยานพาหนะ จ านวน 47 สัญญา มีระยะเวลา 24 - 60 งวด โดยมีก าหนดจ่ายช าระงวดละประมาณ 0.01 ลา้นบาท ถึง 
2.14 ลา้นบาท 
 

กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นต ่าตามสญัญาเช่าดงัน้ี 
 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงนิรวม 
 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 ไม่เกนิ 1 ปี 1 - 5 ปี เกนิกว่า 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 101,460,618 93,171,463 29,647,086 224,279,167 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่ารอการตดับญัชี (8,572,355) (10,688,155) (14,736,804) (33,997,314) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตาม
สญัญาเช่า 92,888,263 82,483,308 14,910,282 190,281,853 
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 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงนิรวม 
 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 ไม่เกนิ 1 ปี 1 - 5 ปี เกนิกว่า 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 79,768,173 116,553,595 30,792,040 227,113,808 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่ารอการตดับญัชี                                                                                                                                        (8,839,583) (11,306,225) (15,835,248) (35,981,056) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตาม
สญัญาเช่า 70,928,590 105,247,370 14,956,792 191,132,752 

 
 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 ไม่เกนิ 1 ปี 1 - 5 ปี เกนิกว่า 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 53,262,065 82,732,124 - 135,994,189 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่ารอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (4,529,149) (5,973,893) - (10,503,042) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตาม
สญัญาเช่า 48,732,916 76,758,231 - 125,491,147 

 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 ไม่เกนิ 1 ปี 1 - 5 ปี เกนิกว่า 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 47,540,635 82,367,239 - 129,907,874 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่ารอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (4,342,624) (5,730,480) - (10,073,104) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตาม
สญัญาเช่า 43,198,011 76,636,759 - 119,834,770 

 
*หน้ีสินผิดนดัช าระ 

 

ในปี พ.ศ. 2564 บริษทัยอ่ย – บริษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จ ากดั ไดผ้ิดนัดช าระหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่า มีผลท าให้เจา้หน้ี
สถาบนัการเงินมีสิทธิยดึหลกัประกนัเพ่ือช าระหน้ีคงคา้งไดท้นัที  
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ต่อมาเม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 สถาบนัการเงินดงักล่าวไดฟ้้องร้องด าเนินคดีอาญากบับริษทัยอ่ยและกรรมการของ
บริษทัยอ่ย โดยศาลไดน้ดัไต่สวนมูลฟ้อง ในวนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดของเช็คดงัน้ี 
 

เลขทีเ่ช็ค วนัทีเ่ช็ค บาท 
   

00062184 วนัท่ี 22 กนัยายน พ.ศ. 2564 1,664,183 
01478258 วนัท่ี 22 กนัยายน พ.ศ. 2564 332,837 

 รวม (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 1,997,020 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 บริษทัจึงไดแ้สดงหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าดงักล่าวทั้งจ านวน 35.49 ลา้นบาท 
เป็นหน้ีสินผิดนดัช าระ  
 

การค ้าประกนั 
 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าของบริษทัยอ่ยบางส่วน ค ้าประกนัโดยบริษทัและกรรมการของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 
 

24. เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ สุทธิ 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

วงเงนิสินเช่ือเงนิกู้ยืมระยะยาว     
วงเงิน 100.00 ลา้นบาท - 23,200,419 - 23,200,419 
วงเงิน 200.00 ลา้นบาท 124,030,000 142,150,000 - - 
วงเงิน 500.00 ลา้นบาท 282,600,000 344,600,000 - - 
วงเงิน 57.15 ลา้นบาท 28,190,000 36,878,000 - - 
วงเงิน 100.00 ลา้นบาท 89,544,470 - 89,544,470 - 
วงเงิน 100.00 ลา้นบาท 88,000,000 - 88,000,000 - 
วงเงิน 41.00 ลา้นบาท 39,600,000 - - - 
วงเงิน 100.00 ลา้นบาท 94,592,312 - 94,592,312 - 
วงเงิน 100.00 ลา้นบาท 97,196,575 - 97,196,575 - 

รวม 843,753,357 546,828,419 369,333,357 23,200,419 
หกั ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดับญัชี (5,841,417) (4,492,403) (1,781,167) - 

เงินกูย้มืระยะยาว 837,911,940 542,336,016 367,552,190 23,200,419 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (209,913,013) (112,008,419) (112,923,846) (23,200,419) 

สุทธิ 627,998,927 430,327,597 254,628,344 - 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 542,336,016 23,200,419 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 441,000,000 400,000,000 
จ่ายช าระระหวา่งปี (144,075,062) (53,867,062) 
ค่าธรรมเนียมทางการเงินเพ่ิมข้ึน (2,400,000) (2,000,000) 
ตดัจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 1,050,986 218,833 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 837,911,940 367,552,190 

 

รายละเอียดเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มีดงัน้ี 
 

 วงเงนิ 

ยอดคงเหลือ  
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2564 

ยอดคงเหลือ  
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2563  

วงเงนิ (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) เง่ือนไขการช าระ 

1 100,000 
 

- 23,200 เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561 บริษทักบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงไดต้กลงท าสญัญา
เงินกู้ระยะยาวคิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR-2.75 ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 3.875 ต่อปี โดยมี
ก าหนดช าระคืนเงินตน้ทุกเดือนๆ ละอยา่งนอ้ย 2.97 ลา้นบาท เป็นระยะเวลา 36 งวด 
 

2 
 
 
 
 

200,000 
 
 
 
 

124,030 142,150 เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2561 บริษทัย่อยกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงได้ตกลงท าสัญญา
เงินกูร้ะยาว โดยมีก าหนดช าระคืนเงินตน้ทุกเดือน ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

งวดที่ บาท 
1 – 131 1,510,000 ต่อเดือน 
132 เงินตน้คงเหลือทั้งจ  านวน 

  
โดยมีอตัราดอกเบ้ีย ดงัน้ี 
 

งวดที่ ร้อยละต่อปี 
1 – 24 MLR ลบร้อยละ 0.75 

25 – 60 MLR ลบร้อยละ 0.50 
61 เป็นตน้ไป MLR 
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 วงเงนิ 

ยอดคงเหลือ  
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2564 

ยอดคงเหลือ  
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2563  

วงเงนิ (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) เง่ือนไขการช าระ 

3 500,000 282,600 344,600 เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 บริษัทย่อยกับสถาบันการเงินแห่งหน่ึงได้ตกลงท า
สัญญาเงินกู้ระยาว คิดดอกเบ้ียในอตัรา THBFIX 6 บวกร้อยละ 3.5 ต่อปี  โดยมีก าหนด
ช าระคืนเงินตน้ทุกไตรมาส ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

งวดที่ บาท 
1 – 2 16,700,000 ต่อไตรมาส 
3 – 6 15,000,000 ต่อไตรมาส 
7 – 14 15,500,000 ต่อไตรมาส 
15 – 18 16,500,000 ต่อไตรมาส 
19 – 30  16,700,000 ต่อไตรมาส 
31 เงินตน้คงเหลือทั้งจ  านวน 
  
  

 

4 57,150 28,190 36,878 เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 บริษทัยอ่ยกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงไดต้กลงท าสญัญา
เงินกู้ระยาว คิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR  ต่อปี โดยมีก าหนดช าระคืนเงินตน้ทุกเดือน ตาม
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

งวดที่ บาท 
1 – 78 724,000 ต่อเดือน 
79 เงินตน้คงเหลือทั้งจ  านวน 
  
  

 

5 100,000 89,544 - เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 บริษทักบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงไดต้กลงท าสัญญาเงินกู้
ระยะยาวคิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR-0.625 ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 6  ต่อปี โดยมีก าหนดช าระ
คืนเงินตน้ทุกเดือน  ๆตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
งวดที่ บาท 

2-12 2,000,000 บาท ต่อเดือน 
13-24 3,000,000 บาท ต่อเดือน 
25-34 5,000,000 บาท ต่อเดือน 
35 เงินตน้คงเหลือทั้งจ  านวน 
 
 

 
 

6 100,000 88,000 - เม่ือวันท่ี  23 มิ ถุนายน พ.ศ. 2564 บริษัทกับสถาบันการเงินแห่งหน่ึงได้ตกลงท า 
สัญญาเงินกู้ระยะยาวคิดดอกเบ้ียในอัตรา MLR+0.5 ต่อปี  คิดเป็นร้อยละ 5.75 ต่อปี  
โดยมีก าหนดช าระคืนเงินตน้ทุกเดือน  ๆตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
งวดที่ บาท 

1-24 2,000,000 บาท ต่อเดือน 
25-35 4,300,000 บาท ต่อเดือน 
36 เงินตน้คงเหลือทั้งจ  านวน 
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 วงเงนิ 

ยอดคงเหลือ  
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2564 

ยอดคงเหลือ  
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2563  

วงเงนิ (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) เง่ือนไขการช าระ 

7 41,000 39,600 - 
 

เม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 บริษัทย่อยกับสถาบันการเงินแห่งหน่ึงได้ตกลง 
ท าสัญญาเงินกู้ระยะยาวคิดดอกเบ้ียในอัตรา MLR-1 ต่อปี  คิดเป็นร้อยละ 4.25 ต่อปี  
โดยมีก าหนดช าระคืนเงินตน้ทุกเดือน  ๆตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
งวดที่ บาท 

1-84 200,000 บาท ต่อเดือน 
85-119 670,000 บาท ต่อเดือน 
120 เงินตน้คงเหลือทั้งจ  านวน 
   

8 100,000 94,592 - 
 

เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 บริษทักบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงไดต้กลงท าสญัญา
เงินกูร้ะยะยาวคิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR-0.695 ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 6 ต่อปี โดยมีก าหนด
ช าระคืนเงินตน้ทุกเดือน ๆ  ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

งวดที่ บาท 
1 – 35 3,050,000 บาทต่อเดือน 
36 เงินตน้คงเหลือทั้งจ  านวน 
   

9 100,000 97,197 
 
 
 

 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 

เม่ือวนัท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษทักับสถาบันการเงินแห่งหน่ึงได้ตกลงท าสัญญา 
เงินกูร้ะยะยาวคิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR-0.695 ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 6 ต่อปี โดยมีก าหนด
ช าระคืนเงินตน้ทุกเดือน  ๆตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

งวดที่ บาท 
1 – 35 3,050,000 บาทต่อเดือน 
36 เงินตน้คงเหลือทั้งจ  านวน 

   

  843,753 546,828  

 
ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาเงินกูย้ืมขา้งตน้ บริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการรักษาระดบัอตัราส่วน
หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ การจ่ายเงินปันผล การก่อหน้ีสินเพ่ิมข้ึน เป็นตน้ 
 

หลกัทรัพยค์  ้าประกนั 
 

เงินฝากสถาบันการเงินของบริษัทย่อยตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 หุ้นสามญัของบริษัทย่อยทางออ้ม  
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัและบริษทัย่อยและท่ีดินท่ีไม่ได้ด าเนินงาน 
ของบริษทัย่อยทางออ้ม ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15 และ 16 รวมทั้ งบริษทั และกรรมการของบริษทัร่วมกัน 
ค ้าประกนั  
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25. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

     

เจา้หน้ีกรมสรรพากร 2,333,502 2,731,045 1,997,822 2,682,889 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 1,782,269 1,443,795 1,205,941 987,226 
ภาษีขายรอเรียกเก็บ 2,031,861 1,637,127 - 34,303 
อ่ืน ๆ  3,933,481 5,296,767 3,020,400 4,355,389 

รวม 10,081,113 11,108,734 6,224,163 8,059,807 
 

26. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานระยะยาว 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

   

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 39,424,463 41,693,197 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานจากการเลิกจา้งหรือเกษียณอาย ุ 3,112,360 3,586,858 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 482,268 676,862 
(ก าไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 140,028 (951,184) 
จ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานระหวา่งปี (7,648,790) (5,581,269) 
รวม 35,510,329 39,424,464 
หกั: หน้ีสินผลประโยชน์พนกังานท่ีจะถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี (6,457,662) - 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี  29,052,667 39,424,464 

 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

   

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 38,216,555 40,818,812 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานจากการเลิกจา้งหรือเกษียณอาย ุ 2,746,874 3,195,206 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 453,194 650,726 
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (517,463) (866,920) 
จ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานระหวา่งปี (7,648,790) (5,581,269) 
รวม 33,250,370 38,216,555 
หกั: หน้ีสินผลประโยชน์พนกังานท่ีจะถึงก าหนดใน 1 ปี (6,457,662) - 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 26,792,708 38,216,555 
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รายการเก่ียวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 

 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

   

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานจากการเลิกจา้งหรือเกษียณอาย ุ 3,112,360 3,586,858 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 482,268 676,862 
(ก าไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 140,028 (951,184) 
รวม 3,734,656 3,312,536 

  

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

   

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานจากการเลิกจา้งหรือเกษียณอาย ุ 2,746,874 3,195,206 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 453,194 650,726 
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (517,463) (866,920) 
รวม 2,682,605 2,979,012 

 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีส าคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 
 พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
 ส าหรับพนกังาน 

รายเดือน 
ส าหรับพนกังาน

รายวนั 
ส าหรับพนกังาน 

รายเดือน 
ส าหรับพนกังาน

รายวนั 
     

อตัราคิดลด   1.17% - 1.94% 1.77% 1.09% - 1.81% 1.17% 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 2.62% - 3.37% 2.16% 3.37% 2.69% 
อตัราการลาออก 0% - 67% 0%-58% 0%-44% 0%-49% 

 

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
 ส าหรับพนกังาน 

รายเดือน 
ส าหรับพนกังาน

รายวนั 
ส าหรับพนกังาน 

รายเดือน 
ส าหรับพนกังาน

รายวนั 
     

อตัราคิดลด   1.67% 1.77% 1.09% 1.17% 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 3.30% 2.16% 3.37% 2.69% 
อตัราการลาออก 0%-67% 0%-58% 0%-44% 0%-49% 
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การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 
 ผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานที่ก าหนดไว้ 
  

การเปลีย่นแปลง 
การเพิม่ขึน้ 
ของข้อสมมต ิ

การลดลง 
ของข้อสมมต ิ

 ในข้อสมมต ิ พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
      
อตัราคิดลด ร้อยละ 0.50% ลดลง 2.47% ลดลง 2.75% เพ่ิมข้ึน 2.60% เพ่ิมข้ึน 2.91% 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนท่ีคาดไว ้ ร้อยละ 0.50% เพ่ิมข้ึน 2.43% เพ่ิมข้ึน 2.84% ลดลง 2.33% ลดลง 2.71% 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน  

(ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ 
ร้อยละ 0.50% ลดลง 2.71% ลดลง 2.96% เพ่ิมข้ึน 2.84% เพ่ิมข้ึน 3.12% 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานที่ก าหนดไว้ 
  

การเปลีย่นแปลง 
การเพิม่ขึน้ 
ของข้อสมมต ิ

การลดลง 
ของข้อสมมต ิ

 ในข้อสมมต ิ พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
      
อตัราคิดลด ร้อยละ 0.50% ลดลง 2.39% ลดลง 2.71% เพ่ิมข้ึน 2.51% เพ่ิมข้ึน 2.86% 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนท่ีคาดไว ้ ร้อยละ 0.50% เพ่ิมข้ึน 2.34% เพ่ิมข้ึน 2.79% ลดลง 2.25% ลดลง 2.67% 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน  

(ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ 
ร้อยละ 0.50% ลดลง 2.61% ลดลง 2.90% เพ่ิมข้ึน 2.74% เพ่ิมข้ึน 3.05% 

 
27. รายได้อ่ืน 

 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

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

รายไดค้่าบริหารจดัการ 1,375,367 1,055,599 1,675,367 2,855,599 
ดอกเบ้ียรับ 377,999 1,139,694 44,415,131 47,159,500 
เงินปันผลรับ 40,800 103,300 30,000 92,500 
รายไดค้่าเช่า 4,080,422 4,270,212 4,080,422 4,270,212 
รายไดบ้ริการอ่ืน 13,330,577 14,218,096 12,419,362 14,218,096 
อ่ืน ๆ  12,500,596 15,503,017 11,771,343 10,713,873 

รวม 31,705,761 36,289,918 74,391,625 79,309,780 
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28. ทุนเรือนหุ้นและส ารองตามกฎหมาย 
 
28.1 ทุนเรือนหุ้น 
 

เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2564 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2564 ไดมี้มติอนุมติัในเร่ืองท่ีส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
 
- ลดทุนจดทะเบียนโดยการลดหุ้นสามญั จ านวน 105,017,188 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 

798,130,629 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 693,113,441 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนคงเหลือจากการเสนอขาย
หุน้สามญัเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) เพ่ือเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) ซ่ึงหุ้น
ดงักล่าวส้ินสุดระยะเวลาในการเสนอขายแลว้ 

 
- เพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 63,010,312 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 693,113,441 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 

756,123,753 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 63,010,312 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการ
เพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate)  

 
บริษทัไดจ้ดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากดั กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้เม่ือ
วนัท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 
28.2 ส ารองตามกฎหมาย 
 

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัจะตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว ้
เป็นทุนส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า 
ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเป็น     
เงินปันผลได ้ 
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29. ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 
ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ไดอ้นุมติัให้บริษทัออกใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 5 (CWT-W5) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ในอตัราส่วนหุน้สามญั 10 
หุ้นต่อ 1 หน่วย จ านวน 63,010,313 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ทั้ งน้ี ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 5 (CWT-W5) เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้
เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิดงัน้ี 

 
อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยการซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้  
ราคาใชสิ้ทธิต่อหุน้ : 3.50 บาท ต่อหุน้ 
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : เร่ิมการใชสิ้ทธิคร้ังแรกวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 และคร้ังสุดทา้ยในวนัท่ี 29 กนัยายน 

พ.ศ. 2566) 
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ :  3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ (วนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 2566) 

 
30. ภาษีเงนิได้  

 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี 

 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 47,265,647 31,036,530 44,238,674 28,346,560 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ     
เกิดผลแตกต่างชัว่คราวและกลบัรายการ (6,992,842) - (6,650,074) - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแ่สดงในงบก าไรขาดทุน 40,272,805 31,036,530 37,588,600 28,346,560 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษทัมีผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้และไม่ไดน้ าไปรวมในการค านวณสินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพื่อรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินเป็นจ านวน 250.58 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563: 160.23 ลา้นบาท) 
เน่ืองจากกลุ่มบริษทัพิจารณาวา่ยงัมีความไม่แน่นอนท่ีบริษทัยอ่ยจะมีก าไรท่ีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีจากรายการ
ดงักล่าวในอนาคต  
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 6,992,842 - 6,650,074 - 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (56,542,997) (56,542,997) (53,503,295) (53,503,295) 
สุทธิ (49,550,155) (56,542,997) (46,853,221) (53,503,295) 

 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 
 ยอด ณ วนัที ่ 

1 มกราคม 
พ.ศ. 2564 

 
รับรู้เป็นก าไร
หรือขาดทุน 

รับรู้ในก าไร
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ยอด ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2564 

     

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ส ารองผลประโยชน์พนกังานระยะยาว - 6,992,842 - 6,992,842 
รวม - 6,992,842 - 6,992,842 

     

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ 56,542,997 - - 56,542,997 
รวม 56,542,997 - - 56,542,997 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะ 
 ยอด ณ วนัที ่ 

1 มกราคม 
พ.ศ. 2564 

 
รับรู้เป็นก าไร
หรือขาดทุน 

รับรู้ในก าไร
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ยอด ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2564 

     

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ส ารองผลประโยชน์พนกังานระยะยาว - 6,650,074 - 6,650,074 
รวม - 6,650,074 - 6,650,074 

     

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ 53,503,295 - - 53,503,295 
รวม 53,503,295 - - 53,503,295 
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31. ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน/ปรับลด 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 บริษทัค านวณก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลด
โดยการหารก าไรสุทธิส าหรับปีดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัดงัน้ี 

 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 ก าไรสุทธิส าหรับปี จ านวนหุ้น ก าไรต่อหุ้นส าหรับปี 
 
 

งบการเงนิ
รวม 

งบการเงนิ
เฉพาะบริษทั 

สามัญถัวเฉลีย่
ถ่วงน า้หนัก 

งบการเงนิ
รวม 

งบการเงนิ
เฉพาะบริษทั 

 บาท บาท หุ้น บาท บาท 
      

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 172,152,236 168,468,592 630,103,128 0.27 0.27 

ก าไรต่อหุ้นปรับลด      
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 172,152,236 168,468,592 633,298,017 0.27 0.27 

 
 

 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 ก าไรสุทธิส าหรับปี จ านวนหุ้น ก าไรต่อหุ้นส าหรับปี 
 งบการเงนิ

รวม 
งบการเงนิ
เฉพาะบริษทั 

สามัญถัวเฉลีย่
ถ่วงน า้หนัก 

งบการเงนิ
รวม 

งบการเงนิ
เฉพาะบริษทั 

 บาท บาท หุ้น บาท บาท 
      

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 117,031,191 116,607,303 630,103,128 0.19 0.19   

 

32. ส่วนงานด าเนินงาน 
 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน
ได้รับและสอบทานอย่างสม ่ าเสมอเพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผล 
การด าเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของบริษทัคือกรรมการผูมี้อ านาจ 
 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยงานธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละ
บริการ กลุ่มบริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 6 ส่วนงาน คือ ฟอกหนงั ผลิตเบาะรถยนต ์ผลิตของเล่นสุนขั ผลิตเฟอร์นิเจอร์ 
กลุ่มพลงังาน และกลุ่มออกแบบและจดัจ าหน่ายเรือและรถโดยสารขนาดเลก็ท่ีผลิตดว้ยอลูมิเนียม 
 

ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพ่ือวตัถุประสงค์ในการตดัสินใจ
เก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน  กลุ่มบริษทัประเมินผลการปฏิบติังานโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบั 
ท่ีใช้ในการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทับริหารงานด้านการจัดหาเงิน 
กิจกรรมบริหารและภาษีเงินไดข้องทั้งกลุ่มบริษทั ดงันั้น จึงไม่มีการปันส่วนใหแ้ต่ละส่วนงานด าเนินงาน 
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ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 เป็นดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 
  

ฟอกหนัง เบาะรถยนต์ 
 

ของเล่นสุนัข 
 

เฟอร์นิเจอร์ 
กลุ่มพลังงาน 
จ าหน่ายไฟฟ้า 

เรือและรถโดยสาร 
ขนาดเล็ก รวม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
               
รายไดจ้ากการขายและบริการ               
- จงัหวะการรับรู้รายได ้: เม่ือปฎิบติั
ตามภาระท่ีตอ้งปฎิบติัเสร็จส้ิน 162,294 104,622 1,078,420 945,216 97,905 97,411 52,868 47,224 341,902 340,239 21,871 31,405 1,755,260 1,566,117 

ตน้ทุนขายและบริการ (105,942) (77,689) (816,130) (730,469) (68,130) (71,016) (33,499) (34,509) (231,403) (212,732) (43,948) (26,255) (1,299,052) (1,152,670) 
ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ 56,352 26,933 262,290 214,747 29,775 26,395 19,369 12,715 110,499 127,507 (22,077) 5,150 459,208 413,447 
ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน             (11,959) 2,354 
ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในบริษทัร่วม             5,456 154 
รายไดอ่ื้น             31,705 36,290 
ค่าใชจ่้ายในการขาย             (56,691) (57,213) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร             (133,139) (149,326) 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร             (19,096) (19,941) 
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย ์             (2,984) (1,527) 
ขาดทุนจากการตีราคาท่ีดิน             - (2,978) 
ตน้ทุนทางการเงิน             (77,450) (92,118) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้             192,050 129,142 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             (40,273) (31,036) 

ก าไรสุทธิส าหรับปี             151,777 98,106 
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ลูกค้ารายใหญ่ 
 
รายไดจ้ากลูกคา้สามรายจากส่วนงานฟอกหนงัผลิตเบาะรถยนต ์และผลิต และจ าหน่ายไฟฟ้า เป็นจ านวนเงินประมาณ 
1,052 ลา้นบาท จากรายไดข้องกลุ่มบริษทั (พ.ศ. 2563: จ านวนสามราย เป็นจ านวนเงินประมาณ 1,123 ลา้นบาท) 
 

33. ประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 
33.1 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมติัใหบ้ริษทัยอ่ยทางออ้ม - บริษทั บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จ ากดั ไดรั้บสิทธิประโยชน์

หลายประการในฐานะผูไ้ด้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เพื่อผลิต
พลงังานไฟฟ้า หรือ พลงังานไฟฟ้าและไอน ้ าจากพลงังานหมุนเวียน ยกเวน้ขยะ หรือ เช้ือเพลิงจากขยะ ตามบตัรส่งเสริม
การลงทุนเลขท่ี 59-1341-1-00-1-0 ลงวนัท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงพอสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
 
(ก) ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้และภาษีส าหรับเคร่ืองจกัรท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(ข) ให้ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริม 

มีก าหนดเวลาแปดปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 
 
เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัยอ่ยดงักล่าวจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดตามท่ี
ระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 

 
33.2 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมติัให้บริษทัย่อยทางออ้ม - บริษทั กรีน เพาเวอร์ 2 จ ากดั ไดรั้บสิทธิประโยชน์

หลายประการในฐานะผูไ้ดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เพื่อผลิตไฟฟ้า
จากช้ือเพลิงชีวมวล หรือ พลงังานไฟฟ้าและไอน ้ าจากพลงังานหมุนเวียน ยกเวน้ขยะ หรือ เช้ือเพลิงจากขยะ ตาม 
บตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 60-0697-1-00-1-0 ลงวนัท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ซ่ึงพอสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
 
(ก) ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้และภาษีส าหรับเคร่ืองจกัรท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(ข) ให้ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริม 

มีก าหนดเวลาแปดปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 
 
เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัยอ่ยดงักล่าวจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดตามท่ี
ระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 
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34. ตราสารอนุพนัธ์ 
 
กลุ่มบริษัทได้ใช้ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน (สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย) เพ่ือป้องกันความเส่ียงดังกล่าว  
จากอตัราดอกเบ้ีย ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัมิไดน้ าการบญัชีป้องกนัความเส่ียงมาถึงปฏิบติักบัรายการดงักล่าว การเปล่ียนแปลง
ในมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์น้ีจะถูกรับรู้ผา่นงบก าไรหรือขาดทุน 
 
มูลค่ายติุธรรมของสญัญาแลกเปล่ียนดอกเบ้ียค านวณดว้ยขอ้มูลระดบั 2 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มูลค่ายติุธรรมของสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 

 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

หนีสิ้น   
หนีสิ้นตราสารอนุพนัธ์   
   สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 3,601,599 7,076,860 

 

35. เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 
35.1 วตัถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงนิ  
 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
เงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั เงินลงทุนในตราสารทุน สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลและ
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั หน้ีสินตามสญัญาเช่า เงินกูย้มืระยะยาว หุน้กู ้และหน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัมีความเส่ียง
ทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียง ดงัน้ี 
 
ความเส่ียงด้านเครดติ 
 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูย้ืม เงินฝากกบัธนาคารและ
สถาบนัการเงิน และเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืนๆ โดยจ านวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือ 
คือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน ท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 
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ลกูหนีก้ารค้า 
 
กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงโดยใชน้โยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเช่ืออยา่งเหมาะสม จึงไม่คาดวา่จะ
เกิดผลขาดทุนทางการเงินท่ีมีสาระส าคัญ นอกจากน้ี กลุ่มบริษัทมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหน้ีการค้าอย่าง
สม ่าเสมอ 
 
กลุ่มบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตั้งส ารองของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึนค านวณโดยพิจารณาจากอายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระส าหรับกลุ่มลูกคา้ท่ีมีรูปแบบของความ
เส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั โดยทัว่ไป กลุ่มบริษทัจะพิจารณาตดัจ าหน่ายลูกหน้ีการคา้ออกจากบญัชีเม่ือทางกลุ่ม
บริษทัคาดวา่จะเก็บเงินไม่ได ้รวมทั้งมีการด าเนินการตามกฎหมายในการตามมูลหน้ีรายดงักล่าว  
 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร  
 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงด้านเครดิตของเงินสดและเงินฝากธนาคารไม่สูงมากนักเน่ืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคารท่ีมี
อนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงซ่ึงประเมินโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตระหวา่ง
ประเทศ  
 
ความเส่ียงด้านตลาด 
 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นตลาด 2 ประเภท ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน และ ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
 
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น  
 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินคา้เป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่น 
 
กลุ่มบริษทัไม่มีผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีอยา่งเป็นสาระส าคญัจากการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นสกุล
เงินตราต่างประเทศ  
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กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 สินทรัพย์ หนีสิ้น สินทรัพย์ หนีสิ้น 

     

ดอลล่าร์สหรัฐ 16,184 1,030,031 828,446 3,462,064 
ยโูร - - - 43,845 

  
ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียน้ีเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดอนาคต ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผล 
การด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเน่ืองจากมีเงินฝากกับ
ธนาคาร เงินให้กู้ยืมและกู้ยืมกับบุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร หุ้นกู้ และเงินกู้ยืมจาก
สถาบนัการเงิน 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดังกล่าวส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ดงันั้นความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของกลุ่มบริษทัจึงอยู่ในระดบัต ่า อย่างไรก็ตาม
กลุ่มบริษทัไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน (สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย) ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 34 เพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว ซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการบญัชีป้องกนัความเส่ียงส าหรับ
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียดงักล่าว  
 
ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  
 
กลุ่มบริษทัมีการติดตามความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการใช้เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ืมระยะสั้ นจาก
สถาบนัการเงิน เงินกูย้ืมระยะยาว สัญญาเช่า หุ้นกู ้เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินประมาณร้อยละ 52 ท่ีจะครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปีเม่ือเทียบกบัมูลค่าตามบญัชีทั้งหมดของ
หน้ีสินดงักล่าวท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวม (พ.ศ. 2563: ร้อยละ 68) (เฉพาะบริษทั : ร้อยละ 59, พ.ศ. 2563: ร้อยละ 87) 
กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินการกระจุกตวัของความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกับการกูย้ืมเงินเพ่ือน าไปช าระหน้ีสินเดิมและได้ขอ้
สรุปวา่ กลุ่มบริษทัมีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งของเงินทุนท่ีหลากหลายอยา่งเพียงพอ 
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35.2 มูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทั
จึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

 กลุ่มบริษทัมีวธีิการและสมมติฐานท่ีใชใ้นการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดงัน้ี 
 

ก)        สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินใหกู้ย้มื เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้
และเจา้หน้ีอ่ืน หุ้นกู ้และเงินกูย้ืมแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน 

ข)  เงินลงทุนในตราสารทุนแสดงมูลคา่ยติุธรรมตามราคาตลาด หรืออา้งอิงจากแบบจ าลองราคาท่ีไดรั้บการยอมรับ
โดยทัว่ไปในกรณีท่ีไม่มีราคาตลาด 

ค) เงินลงทุนในหน่วยลงทุนแสดงมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงค านวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีประกาศโดยบริษัท
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

ง) เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณ
ตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  
 

36. ภาระผูกพนัและสัญญาทีส่ าคญั 
 

36.1 ภาระผูกพนั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าสินทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือ
สินทรัพยแ์ละบริการ ซ่ึงมีก าหนดจ่ายช าระดงัน้ี 

 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

     

สัญญาเช่าโรงงานและเคร่ืองจกัร     
ภายใน 1 ปี 882,000 8,000 1,362,000 488,000 
ภายใน 1-3 ปี - - - - 
รวม 882,000 8,000 1,362,000 488,000 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

     

สัญญาซ้ือสินค้า 
ภายใน 1 ปี - 35,024,000 - - 

     

สัญญาซ้ือสินทรัพย์     
ภายใน 1 ปี 206,497,232 207,657,232 - - 

     

สัญญาบริการ     
ภายใน 1 ปี 33,672,960 34,258,050 2,000,000 5,975,000 
ภายใน 1-3 ปี 9,114,801 37,720,005 - - 
ภายใน 3-5 ปี 12,600 - - - 
รวม 42,800,361 71,978,055 2,000,000 5,975,000 

 

36.2 สัญญาทีส่ าคญั 
 

บริษัทย่อยทางอ้อม - บริษัท กรีน เพาเวอร์ 2 จ ากัด 
 

บริษทั กรีน เพาเวอร์ 2 จ ากดั มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวลให้กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) ลงวนัท่ี 
19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ในอตัราการรับซ้ือไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) จ านวน 1 สัญญา โดยมีระยะเวลา 15 ปี 4 เดือน 
นบัจากวนัเร่ิมตน้ซ้ือขายไฟฟ้า คือ วนัท่ี 16 ตลุาคม พ.ศ. 2560  
 

ต่อมา เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารการรับซ้ือไฟฟ้าคร้ังท่ี 6/2560 ของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค มีมติเห็นชอบใหเ้ล่ือนวนั SCOD ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 6 เดือน นบัแต่วนัท่ีครบก าหนดในสญัญา โดย
มีก าหนดวนั SCOD ใหม่เป็นวนัท่ี 16 เมษายน พ.ศ. 2561 และเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2561 บริษทัย่อยดังกล่าว 
มีรายไดข้ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยแ์ลว้ 
 

บริษัทย่อยทางอ้อม - บริษัท บลโูซลาร์ฟาร์ม 3 จ ากัด 
 

บริษทั บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จ ากดั ไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูส้นับสนุนโครงการจากสหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. 
สมุทรสาคร จ ากดั เขา้ท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพ้ืนดินกับ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในปริมาณรับซ้ือพลงัไฟฟ้าสูงสุด 5.0 เมกะวตัต ์มีระยะเวลา 25 ปี นบัจากก าหนดวนัจ่ายไฟฟ้า
เข้าระบบเชิงพาณิชย ์(SCOD) คือวนัท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ในไตรมาสท่ี 1/2560 บริษัทย่อยมีรายได้จากการ
จ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยแ์ลว้ 
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โดยภายใตห้นงัสือสญัญาแต่งตั้งผูส้นบัสนุนดงักล่าวมีภาระท่ีจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนจากการปฏิบติัตามสัญญาบริหาร
โครงการใหแ้ก่ผูแ้ต่งตั้งตามท่ีก าหนดในสญัญาในอตัราร้อยละ 10 ของรายได ้(ก่อนหกัค่าใชจ่้าย) 
บริษัทย่อยทางอ้อม - บริษัท กรีน เพาเวอร์ 1 จ ากัด 
 

เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 บริษทั กรีน เพาเวอร์ 1 จ ากดั ไดท้ าสญัญาก่อสร้างและบริการจดัการระบบก าจดัขยะ
มูลฝอยชุมชนกบัเทศบาลนครนครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรค์ (เทศบาล) โดยเทศบาลตกลงให้บริษทัย่อยทางออ้ม
ก่อสร้างระบบก าจดัขยะมูลฝอยชุมชนและติดตั้งระบบบ าบดัมลพิษในท่ีดินอนัเป็นกรรมสิทธ์ิของเทศบาล โดยบริษทั
ยอ่ยทางออ้มไดรั้บสิทธิด าเนินการบริหารจดัการระบบดงักล่าวเป็นเวลา 25 ปี นับจากวนัท่ีลงนามในสัญญาโดยมี
รายละเอียดท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 
 

ก) ช าระค่าเช่าท่ีดินให้แก่เทศบาล ส าหรับปีท่ี 1 – 3 เป็นจ านวน 1,000,000 บาทต่อปี และจะปรับค่าเช่าเพ่ิมข้ึน
ในอตัราร้อยละ 10 ต่อปีในทุก ๆ 3 ปี ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดรั้บรู้สินทรัพย ์(สิทธิการใช)้ และหน้ีสินส าหรับสญัญา
เช่าดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563   

ข) ตอ้งท าประกนัภยัคุม้ครองทรัพยสิ์นและระบุใหเ้ทศบาลเป็นผูรั้บผลประโยชน์ 
ค) ตอ้งจ่ายผลตอบแทนให้แก่เทศบาลเป็นรายเดือน ๆ ละ ไม่น้อยกว่า 83,333 บาท รวมแลว้ไม่น้อยกวา่ปีละ 

1,000,000 บาท นบัจากวนัท่ีเร่ิมด าเนินการก าจดัขยะมูลฝอยชุมชน และจะปรับค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
10 ต่อปีในทุก ๆ 3 ปี โดยเทศบาลจะหกัจากค่าก าจดัขยะมูลฝอยท่ีบริษทัยอ่ยทางออ้มขอเบิกในแต่ละเดือน 

ง) ตอ้งจ่ายผลตอบแทนจากรายไดจ้ากการจ าหน่ายเช้ือเพลิงพลงังาน (Refuse Derived Fuel) และรายไดจ้ากการ
จ าหน่ายผลผลิตประเภทอ่ืนท่ีเกิดจากการแปลงขยะมูลฝอยชุมชนใหแ้ก่เทศบาลตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

จ) เทศบาลตกลงช าระค่าก าจดัขยะให้บริษทัย่อยทางออ้มส าหรับปีท่ี 1 – 3 ในอตัราตนัละ 250 บาท และจะ
ปรับปรุงค่าก าจดัขยะในอตัราไม่เกินร้อยละ 10 ทุก 3 ปี  

ฉ) กรรมสิทธ์ิในส่ิงก่อสร้าง อาคาร เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์อ่ืนของระบบตามสัญญาให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ
เทศบาลนบัแต่วนัส้ินสุดสญัญาหรือวนัท่ีบอกเลิกสญัญา 

 

37. หนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน ดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

     

หนงัสือค ้าประกนั (ลา้นบาท) 36.58 36.17 3.67 3.26 
เลตเตอร์ออฟเครดิต (ดอลล่าร์สหรัฐ) 333,208.04 744,412.00 333,208.04 744,412.00 
วงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้ากสถาบนัการเงิน
(ลา้นบาท) 572.63 920.33 552.63 900.33 

 
 



บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564  
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38. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 276,675,649 270,447,860 263,481,239 250,537,093 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 110,914,056 107,201,479 20,883,833 41,989,511 
ค่าเช่าจ่าย 1,497,527 2,500,489 1,951,027 2,507,544 
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพและอ่ืน ๆ  25,636,161 20,369,210 20,029,661 11,054,989 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป 
และสินคา้ระหวา่งผลิต (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (17,829,839) 15,118,617 (17,779,839) 18,426,148 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 815,501,889 674,010,581 691,042,123 562,132,078 
 

39. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 
39.1 นอกจากท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 23 เก่ียวกบัหน้ีสินผิดนัดช าระ เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2565 

สถาบันการเงินดังกล่าวได้ฟ้องร้องด าเนินคดีอาญาเพ่ิมเติมกับบริษัทย่อย - บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จ ากัด และ
กรรมการของบริษทัยอ่ย โดยศาลไดน้ดัไต่สวนมูลฟ้อง ในวนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดของเช็คดงัน้ี 
 

เลขทีเ่ช็ค วนัทีเ่ช็ค บาท 
   

00062185 วนัท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2564 1,664,183 
00062186 วนัท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 1,664,183 
00062187 วนัท่ี 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 1,664,183 
01478259 วนัท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2564 332,836 
01478260 วนัท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 332,836 
01478261 วนัท่ี 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 332,836 

 รวม (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 5,991,057 
 

39.2 ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 บริษทัยอ่ยทางออ้ม - บริษทั บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จ ากดั ไดกู้ย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 
จ านวนรวม 172.99 ลา้นบาท เพ่ือช าระคืนเงินกูย้มืเดิมกบัสถาบนัการเงินอีกแห่งหน่ึง (Refinancing) และใชส้ าหรับเป็น
เงินทุนหมุนเวยีนในกิจการ 

 



บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564  
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40. การจดัประเภทรายการทางบัญชี 

 

กลุ่มบริษทัไดมี้การจดัประเภทรายการทางบญัชีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เพื่อใหส้อดคลอ้ง

กบัการแสดงรายการบญัชีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อก าไรสุทธิและ

ส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีไดร้ายงานไปแลว้ การจดัประเภทรายการใหม่มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 การจดัประเภทรายการใหม่ ตามทีเ่คยรายงานไว้ 
  

งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ 

เฉพาะบริษัท 
 

งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ 

เฉพาะบริษัท 
     

งบแสดงฐานะการเงนิ     
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ สุทธิ 2,621,687,099  894,221,130 2,624,632,599 894,221,130 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน สุทธิ 13,541,096 10,572,816 10,595,596 10,572,816 
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