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

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

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

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

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

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

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

•

ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั

•

ประเมิ นความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิ ดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร

•

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

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

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

•

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

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

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

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

งบการเงินเฉพาะบริษทั

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

62,597,841

57,657,685

28,973,128

34,451,757

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น สุทธิ

6

282,509,602

377,428,856

149,776,105

253,787,439

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

7

-

-

8,974,336

29,022,670

7

-

-

45,304,183

20,744,859

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

8

402,435,345

432,741,843

390,449,308

418,209,569

เงินลงทุนชัว่ คราว

9

23,070,386

216,496

23,070,386

186,951

เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็ นหลักประกันระยะสั้น

10

56,477,309

22,767,423

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

11

35,610,987

63,652,640

8,380,841

8,226,175

862,701,470

954,464,943

654,928,287

764,629,420

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

-

-

สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็ นหลักประกันระยะยาว

10

7,838,983

48,916,702

7,804,233

7,363,924

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม สุทธิ

12

17,392,263

10,532,502

6,313,502

6,313,502

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย สุทธิ

13

681,039,780

681,039,780

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ใช่หลักทรัพย์จดทะเบียน สุทธิ

14

1,071,200

1,321,200

เงินให้กยู้ มื ระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน สุ ทธิ

7

651,196,200

713,015,578

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ

15

2,535,559,780

2,621,687,099

886,174,879

894,221,130

ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ดาเนินงาน

16

43,225,000

43,225,000

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน สุทธิ

17

9,463,213

13,541,096

สิ ทธิในการดาเนิ นการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้า สุทธิ

18

50,613,523

55,087,715

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

30

342,768

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

19

4,453,079

4,372,598

251,850

261,850

2,694,799,809

2,856,058,912

2,243,295,176

2,314,109,780

3,557,501,279

3,810,523,855

2,898,223,463

3,078,739,200

รวมสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

25,911,200
-

58,696,200
-

-

9,443,532

10,572,816

-

-

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
หน้ า 7

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

พ.ศ. 2564

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนี้ สินผิดนัดชาระ

23

35,491,786

เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

20

197,313,684

298,149,661

129,313,684

250,149,661

เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น

21

334,449,363

395,518,159

245,532,752

307,768,139

เงินกูย้ มื ระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายจากบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

7

13,340,560

2,177,493

-

ส่ วนของหุ้นกูท้ ี่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี

22

512,207,260

-

-

-

-

-

512,207,260

ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ส่ วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี

24

209,913,013

112,008,419

112,923,846

23,200,419

23

57,396,477

70,381,207

48,732,916

43,198,011

27,429,037

17,666,688

26,370,428

17,149,841

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
ส่ วนของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่ งปี

26

6,457,662

หนี้ สินหมุนเวียนอื่น

25

10,081,113

11,108,734

6,224,163

8,059,807

891,872,695

1,419,217,621

575,555,451

1,161,733,138

รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน

-

6,457,662

-

หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ

24

627,998,927

430,327,597

254,628,344

หนี้ สินตามสัญญาเช่า สุทธิ

23

97,393,590

120,751,545

76,758,231

76,636,759

หนี้ สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

30

49,892,923

56,542,997

46,853,221

53,503,295

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานระยะยาว สุทธิ

26

29,052,667

39,424,464

26,792,708

38,216,555

หนี้ สินตราสารอนุพนั ธ์

34

3,601,599

7,076,860

4,721,205

4,721,125

721,000

721,000

812,660,911

658,844,588

405,753,504

169,077,609

1,704,533,606

2,078,062,209

981,308,955

1,330,810,747

หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

-

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
หน้ า 8

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

งบการเงินเฉพาะบริษทั

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

756,123,753

798,130,629

756,123,753

798,130,629

630,103,128

630,103,128

630,103,128

630,103,128

ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ

356,887,820

356,887,820

356,887,820

356,887,820

ส่ วนต่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อย

(1,307,104)

(1,307,104)

-

47,173,305

38,907,379

47,173,305

38,907,379

514,718,408

350,972,126

668,737,072

508,016,943

117,354,104

148,485,330

214,013,183

214,013,183

รวมส่ วนของบริษทั ใหญ่

1,664,929,661

1,524,048,679

1,916,914,508

1,747,928,453

ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

188,038,012

208,412,967

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

1,852,967,673

1,732,461,646

1,916,914,508

1,747,928,453

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

3,557,501,279

3,810,523,855

2,898,223,463

3,078,739,200

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

28.1

ทุนที่ออกจาหน่ายและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 630,103,128 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

-

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

28.2

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
หน้ า 9

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

7
7

กาไรต่ อหุ้น
ขั้นพื้นฐาน (บาท)
ปรับลด

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

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

1,403,774
1,403,774

880,939
880,939

-

-

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

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

517,463
517,463
168,986,055

866,920
866,920
117,474,223

14

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

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

168,468,592
168,468,592

116,607,303
116,607,303

14

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

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

168,986,055
168,986,055

117,474,223
117,474,223

31

0.27

0.19

0.27

0.19

31

0.27

-

0.27

-

12
7 และ 27
7
7
7

7
13
30

13

กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

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

พ.ศ. 2563

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

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมตราสารทุน
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
กาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

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

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หน้ า 10

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

28.2

กาไรสะสม

องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถือหุ้น

การเปลีย่ นแปลง

การเปลีย่ นแปลง

รวมส่ วนของ

ทีอ่ อกและ

ส่ วนเกิน

สัดส่ วนการถือหุ้น

จัดสรรแล้ว -

ผลต่ างจากการ

ในมูลค่ ายุติธรรม

ส่ วนเกินทุนจาก

ผู้ถือหุ้นของ

ส่ วนได้เสีย

ชาระแล้ว

มูลค่ าหุ้นสามัญ

ในบริษทั ย่อย

สารองตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จัดสรร

แปลงค่ างบการเงิน

ตราสารทุน

การตีราคาทีด่ นิ

บริษทั ใหญ่

ทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม

รวม

630,103,128

356,887,820

33,077,014

238,820,116

(1,352,597)

(77,215,000)

226,091,378

1,406,411,859

142,562,654

1,548,974,513

(1,307,104)

(15,204,069)

(16,511,173)

-

-

(1,307,104)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

กาไรสุทธิสาหรับปี

-

-

-

-

117,031,191

-

-

-

117,031,191

กาไรเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี

-

-

-

-

951,184

880,939

-

80,610

1,912,733

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564
สารองตามกฎหมาย

28.2

-

-

-

99,980,000

99,980,000

(18,925,618)

98,105,573

-

1,912,733

630,103,128

356,887,820

(1,307,104)

38,907,379

350,972,126

(471,658)

(77,215,000)

226,171,988

1,524,048,679

208,412,967

1,732,461,646

630,103,128

356,887,820

(1,307,104)

38,907,379

350,972,126

(471,658)

(77,215,000)

226,171,988

1,524,048,679

208,412,967

1,732,461,646

8,265,926

(8,265,926)

-

172,152,236

-

-

-

-

กาไรสุทธิสาหรับปี

-

-

-

-

กาไรเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี

-

-

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

(5,830,365)

-

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมเพิ่มขึ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

5,830,365

-

630,103,128

356,887,820

(1,307,104)

47,173,305

-

-

-

-

(140,028)

1,403,774

(32,535,000)

514,718,408

932,116

(109,750,000)

226,171,988

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

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หน้ า 11

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

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

28.2

ของส่ วนของผู้ถือหุ้น

ทีอ่ อกและ

ส่ วนเกิน

จัดสรรแล้ ว -

ชาระแล้ ว

มูลค่ าหุ้นสามัญ

สารองตามกฎหมาย

ยังไม่ ได้จัดสรร

การตีราคาทีด่ นิ

รวม

630,103,128

356,887,820

33,077,014

396,373,085

214,013,183

1,630,454,230

5,830,365

(5,830,365)

-

-

ส่ วนเกินทุนจาก

-

-

กำไรสุทธิสำหรับปี

-

-

-

116,607,303

-

116,607,303

กำไรเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี

-

-

-

866,920

-

866,920

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

630,103,128

356,887,820

38,907,379

508,016,943

214,013,183

1,747,928,453

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564

630,103,128

356,887,820

38,907,379

508,016,943

214,013,183

1,747,928,453

8,265,926

(8,265,926)

-

-

สำรองตำมกฎหมำย

-

-

กำไรสุทธิสำหรับปี

-

-

-

168,468,592

-

168,468,592

กำไรเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี

-

-

-

517,463

-

517,463

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

28.2

630,103,128

356,887,820

47,173,305

668,737,072

214,013,183

1,916,914,508

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

พ.ศ. 2563

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

192,050,086

129,142,103

206,057,192

144,953,863

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
รับเงินปันผล
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมเพิ่มขึ้น
ซื้อคืนเงินลงทุนจากส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็ นหลักประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินลงทุนชัว่ คราว(เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รับคืนเงินให้กยู้ มื ระยะยาวจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ใช่หลักทรัพย์จดทะเบียน
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
จ่ายชาระคืนหุ้นกู้
เงินสดรับจากหุ้นกู้
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมหุ้นกู้
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
จ่ายชาระหนี้สินตามสัญญาเช่า
จ่ายค่าธรรมเนียมสาหรับเงินกูย้ มื
รับเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายชาระเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

พ.ศ. 2563

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

43,971,249

72,458,215

43,391,148

7,381,925

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

-

(2,877,557)

-

-

3) รายการเจ้าหนี้อื่นที่เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุน

-

13,200,000

-

-

-

-

4) รายการเจ้าหนี้ภายใต้สัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญา

79,000

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
หน้ า 14

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

ข้ อมูลทัว่ ไป

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

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

ลักษณะธุรกิจ

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

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

100
100
50.01

ไทย
ไทย
ไทย

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

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

2.2

ยอดคงค้างและรายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสาคัญระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว

2.3

ยอดเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในบัญชีของบริ ษทั ได้ตดั กับส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อยแล้ว

2.4

งบการเงิ นของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั มีอานาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่
บริ ษทั สิ้นสุดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้นหรื อไม่รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่ขายหุน้
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2.5

งบการเงินรวมจัดทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี เดียวกันสาหรับรายการบัญชีที่เหมือนกันหรื อเหตุการณ์ทางบัญชี ที่
คล้ายคลึงกัน

2.6

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

2.7

บริ ษทั จัดทางบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมตามวิธีราคาทุน

3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1

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

3.2

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

สรุปนโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ
นโยบายการบัญชีที่สาคัญซึ่งใช้ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้

4.1

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

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

4.3

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

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

4.5

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

4.6

เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษทั ร่ วม
เงิ นลงทุ นในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมในงบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั บันทึ กบัญ ชี โดยใช้วิธีราคาทุ น หักค่าเผื่อด้อยค่า
(ถ้ามี) ส่วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวมใช้วธิ ีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยหมายถึงกิจการ (ซึ่งรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ที่กลุ่มบริ ษทั ควบคุม กลุ่มบริ ษทั ควบคุมกิจการเมื่อกลุ่มบริ ษทั มี
การเปิ ดรับหรื อมี สิ ทธิ ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ ยวข้องกับผูไ้ ด้รับการลงทุ นและมี ความสามารถทาให้เกิ ด
ผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อานาจเหนื อผูไ้ ด้รับการควบคุม กลุ่มบริ ษทั รวมงบการเงินของบริ ษทั ย่อยไว้ใน
งบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่กลุ่มบริ ษทั มีอานาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษทั จะไม่นางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมา
รวมไว้ในงบการเงินรวมนับจากวันที่กลุ่มบริ ษทั สูญเสี ยอานาจควบคุม
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กลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบตั ิตามวิธีซ้ือ สิ่ งตอบแทนที่โอนให้สาหรับการซื้ อบริ ษทั ย่อย ต้องวัด
ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ น ทรัพย์ที่ผูซ้ ้ื อโอนให้และหนี้ สินที่ ก่อขึ้ นเพื่อจ่ ายชาระให้แก่ เจ้าของเดิ มของผูถ้ ูกซื้ อและ
ส่ วนได้เสี ยในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที่ออกโดยกลุ่มบริ ษทั รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ หรื อหนี้ สินที่คาดว่าจะต้อง
จ่ายชาระ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น และวัดมูลค่าเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุ
ได้และหนี้ สินและหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้นในการรวมธุรกิจด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ื อ ในการรวมธุ รกิ จแต่ละครั้ง
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อด้วยมูลค่ายุติธรรม หรื อ มูลค่าของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่
ระบุได้ของผูถ้ ูกซื้อตามสัดส่วนของหุน้ ที่ถือโดยส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ในการรวมธุรกิจที่ดาเนินการสาเร็ จจากการทยอยซื้อ ผูซ้ ้ื อต้องวัดมูลค่าส่วนได้เสี ยที่ผซู ้ ้ือถืออยูใ่ นผูถ้ ูกซื้ อก่อนหน้าการ
รวมธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือและรับรู ้ผลกาไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าใหม่น้ นั ในกาไร
หรื อขาดทุน
สิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายโดยกลุ่มบริ ษทั รับรู ้ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของสิ่ งตอบแทนที่ คาดว่าจะต้องจ่ายที่ รับรู ้ภายหลังวันที่ ซ้ื อซึ่ งจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินให้รับรู ้ผลกาไร
ขาดทุนที่เกิดขึ้นในกาไรหรื อขาดทุน หรื อในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น สิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายซึ่งจัดประเภท
เป็ นส่วนของผูถ้ ือหุน้ ต้องไม่มีการวัดมูลค่าใหม่ และให้บนั ทึกการจ่ายชาระในภายหลังไว้ในส่วนของผูถ้ ือหุน้
ส่ วนเกินของมูลค่าสิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ มูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้ อ
ธุ รกิ จของส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของของผูถ้ ูกซื้ อที่ ผูซ้ ้ื อถืออยู่ก่อนการรวมธุ รกิ จ ที่ มากกว่ามูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ
ณ วันที่ซ้ื อของสิ นทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มา ต้องรับรู ้เป็ นค่าความนิ ยม หากมูลค่าของมูลค่าสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ มูลค่า
ส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้ อธุรกิจของส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของของ
ผูถ้ ูกซื้ อที่ ผูซ้ ้ื อถื ออยู่ก่อนการรวมธุ รกิ จ น้อยกว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์สุ ทธิ ของบริ ษทั ย่อยที่ ได้มาเนื่ องจาก
การซื้อในราคาต่ากว่ามูลค่ายุติธรรม จะรับรู ้ส่วนต่างโดยตรงไปยังกาไรขาดทุน
เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
บริ ษทั ร่ วมเป็ นกิ จการที่ กลุ่มบริ ษทั มีอิทธิ พลอย่างมีนัยสาคัญโดยมีอานาจเข้าไปมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับ
นโยบายทางการเงินและการดาเนินงานของผูไ้ ด้รับการลงทุน แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมในนโยบายดังกล่าว
ภายใต้วิธีส่วนได้เสี ย รายการเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมจะถูกรับรู ้เมื่อเริ่ มแรกในงบแสดงฐานะการเงินรวมด้วยราคาทุน
และถูกปรับปรุ งภายหลังวันที่ได้มาด้วยส่วนแบ่งกาไรหรื อขาดทุนและสัดส่วนของกลุ่มบริ ษทั ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ของบริ ษทั ร่ วม เมื่ อส่ วนแบ่ งขาดทุนของกลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วมมีจานวนเท่ ากับหรื อสู งกว่าส่ วนได้เสี ยของกลุ่ม
บริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วม (รวมถึงส่วนได้เสี ยระยะยาวใดๆ ซึ่ งโดยเนื้ อหาแล้ว ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของเงินลงทุนสุ ทธิ ของกลุ่ม
บริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วม) กลุ่มบริ ษทั จะหยุดรับรู ้ส่วนแบ่งในขาดทุนที่เกินกว่าส่วนได้เสี ยของตนในบริ ษทั ร่ วมนั้น สาหรับ
จานวนขาดทุนเพิ่มเติมจะรับรู ้เป็ นหนี้ สินก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อมีภาระผูกพันจากการ
อนุมานหรื อได้จ่ายเงิน เพื่อชาระภาระผูกพันแทนบริ ษทั ร่ วมไปแล้ว
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4.7

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

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

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

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

ทีด่ นิ ทีไ่ ม่ ได้ ใช้ ในการดาเนินงาน
ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดาเนินงานแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

4.9

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

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

-

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

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

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

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

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

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






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

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

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

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

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

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

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

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

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

9,487,278
9,487,278

9,180,066
9,180,066

9,487,278
9,487,278

9,180,066
9,180,066

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ประเทศทีจ่ ดั ตั้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

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

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

ประเทศทีจ่ ดั ตั้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

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

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

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

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

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

-

-

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

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

บริษัท ชัยวัฒนา กรีน จากัด
ดอกเบี้ยรับ

-

-

36,850,370

36,382,176

บริษัท ชัยวัฒนา กรีน แมนเนจเม้ นท์ จากัด
ค่าบริ หารจัดการ

-

-

6,600,000

6,000,000

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

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

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

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

บริษัท บลูโซลาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
ค่าความช่วยเหลือด้านเทคนิค

360,000

576,000

-

-

บริษัท บลูโซลาร์ จากัด
ซื้อเงินลงทุนบริ ษทั ย่อย

-

13,200,000

-

-

บริษัท เดวิกา เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด**
ค่าที่ปรึ กษา

-

2,400,000

-

1,200,000

บริษัท ซีโรเวซท์ จากัด*
ค่าที่ปรึ กษา

-

4,750,000

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

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

-

3,311,000

-

-

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

-

-

-

-

บริษัท โชคนาชัย ออโต้ เพรสซิ่ง จากัด
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน

63,430
21,023

287,827
-

บริษัท สกุลฎ์ ซี อินโนเวชั่น จากัด
ดอกเบี้ยรับ

-

-

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

1,375,367

1,055,599

6,765,737

9,076,177

1,375,367

1,055,599

-

77,299

-

-

-

374,766

-

-

17,896,343
-

18,740,786
-

19,096,344
154,177

19,940,786
-

หน้ า 41

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

9,487,278

9,180,066

9,487,277

9,180,066

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

1,375,367
1,375,367

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

1,375,367
1,375,367

1,101,401
1,101,401

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

1,052,985
1,052,985

1,052,985
1,052,985

-

40,000
40,000

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

-

-

-

-

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

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

-

-

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

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

-

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

-

-

243,135
8,974,336

(199,150)
29,022,670

-

-

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

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

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

-

-

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

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

-

-

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

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

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

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

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

-

-

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

2,177,493
2,177,493

-

-

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

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

-

หน้ า 44

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

-

-

100,000

100,000

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

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

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

-

-

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

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

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

246,213
246,213

193,755
193,755

1,475,196

4,630,794

1,475,196

4,630,794

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

-

1,052,984
1,052,984

200,000

-

200,000

1,292,984
1,292,984

-

-

ภาระค้ าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กลุ่มบริ ษทั มีภาระจากการค้ าประกันให้แก่กนั ตามที่กล่าวไว้ใน หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20, 22, 23 และ 24

หน้ า 45

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

8.

สินค้ าคงเหลือ สุ ทธิ

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

พ.ศ. 2563

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

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

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

พ.ศ. 2563

4,590,791
4,590,791

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

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

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

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

สุ ทธิ

สุ ทธิ
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

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

ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือจานวน 12.71 ล้านบาท ได้แสดงรวมอยูใ่ นต้นทุนขายในงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (พ.ศ. 2563: 4.25 ล้านบาท)
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

9.

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

23,073,888

23,070,386

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

216,496

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

23,073,888

23,070,386

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

186,951

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

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

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

หน้ า 47

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

10.

เงินฝากสถาบันการเงินทีใ่ ช้ เป็ นหลักประกัน
เงินฝากสถาบันการเงิน
ที่ใช้ เป็ นหลักประกัน
ระยะสั้น

ระยะยาว

11.

ใช้ เป็ นหลักประกัน

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

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

-

7,804,233
7,804,233

-

7,363,924
7,363,924

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

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

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

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

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

หน้ า 48

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

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม สุ ทธิ

ชื่ อบริษทั

ประเภท
กิจการ

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

กัมพูชา

USD
3,658,000

USD
3,658,000

บริ ษทั เอ็นเอชเค สปริ ง ผลิต
(กัมพูชา) จากัด

ชื่ อบริษทั

เบาะรถยนต์

ประเภท
กิจการ
เบาะรถยนต์

ทุนชาระแล้ว

พ.ศ. 2564
25%

พ.ศ. 2563
25%

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

17,392,263

10,532,502

เงินลงทุนวิธีราคาทุน
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

กัมพูชา

USD
3,658,000

USD
3,658,000

25%

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

เงินลงทุนวิธีส่วนได้ เสี ย

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

ประเทศ
ที่จัดตั้ง

บริ ษทั เอ็นเอชเค สปริ ง ผลิต
(กัมพูชา) จากัด

ทุนชาระแล้ว

ประเทศ
ที่จัดตั้ง

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

พ.ศ. 2563
25%

พ.ศ. 2563

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

สุทธิ

6,313,502

6,313,502

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

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

9,497,430
880,939
154,133
10,532,502
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินของบริ ษทั ร่ วมโดยสรุ ปดังนี้
(หน่ วย : บาท)
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

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

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

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

รายได้
ค่าใช้จ่าย
กาไรสุทธิสาหรับปี

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

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

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

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

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

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

หน้ า 50

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

13.

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

ประเภทกิจการ

สั ดส่ วนเงินลงทุน

เงินลงทุนวิธีราคาทุน

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

100%

100%

80,000,000

80,000,000

บริ ษัทย่ อยทางตรง
บริ ษทั พลาทรัพย์ จากัด

ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์

80,000,000

80,000,000

บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จากัด

ลงทุนในธุ รกิจพลังงาน

400,000,000

400,000,000

100%

100%

399,999,980

399,999,980

บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จากัด

ออกแบบและจาหน่ายยานพาหนะ

400,000,000

400,000,000

50.01%

50.01%

200,040,000

200,040,000

บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี จากัด

โรงฟอกหนัง

1,000,000

1,000,000

100%

100%

999,800

999,800

681,039,780

681,039,780

รวม

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

ประเภทกิจการ

สั ดส่ วนเงินลงทุน

เงินลงทุนวิธีราคาทุน

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

5,000,000

5,000,000

100%

100%

4,999,980

4,999,980

25,500,000

25,500,000

100%

100%

25,499,740

25,499,740

10,000,000

10,000,000

80%

80%

9,599,880

9,599,880

บริ ษัทย่ อยทางอ้ อม
บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น

ประกอบกิจการให้คาปรึ กษาด้านการ

แมนเนจเม้นท์ จากัด

บริ หารจัดการโครงการพลังงานทดแทน

บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 1 จากัด

โรงกาจัดขยะและผลิต และจาหน่ายไฟฟ้า
จากขยะ

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

ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้า

300,000,000 300,000,000

100%

100%

บริ ษทั บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จากัด

ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้า

120,000,000 120,000,000

60%

60%

72,000,000

72,000,000

บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 4 จากัด

ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้า

100%

-

2,399,920

-

รวม

2,400,000

-

369,999,800 369,999,800

484,499,320 482,099,400

หน้ า 51

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

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

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

3.06
39.48
14.49
0.03

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

2.23
22.11
2.01
หน้ า 52

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

พ.ศ. 2564

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

49.99

49.99

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

20.00
40.00

20.00
40.00

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

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

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

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

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

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

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

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

42,328
(31,378)
10,950

41,943
(32,803)
9,140
หน้ า 53

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

(24,765)
(24,755)

(22,933)
(22,928)

6,570
4,380

5,138
4,002

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

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

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

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

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

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

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

ประเภทกิจการ

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

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

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

2.27%
0.66%

2.27%
2.22%
0.66%

390,000
-

390,000
250,000
-

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

1.20%
9.09%

1.20%
9.09%

771,200
8,750,000

771,200
8,750,000

5.00%

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

ค้าหนังสัตว์
รับเหมาก่อสร้าง

6,000,000
18,750,000

หน้ า 54

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

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

ประเภทกิจการ

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

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

1.67%
0.66%

1.67%
2.22%
0.66%

300,000
-

300,000
250,000
-

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

1.20%

1.20%

771,200
1,071,200

771,200
1,321,200

ค้าหนังสัตว์
รับเหมาก่อสร้าง

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

หน้ า 55

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
15.

ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ สุ ทธิ

ที่ดนิ

ที่ดนิ ภายใต้ ส่ วนปรับปรุ ง
สัญญาเช่ า
ที่ดนิ

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

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

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

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

696,046,087
696,046,087

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

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

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

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

อาคาร

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

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

สินทรัพย์
ยานพาหนะ ระหว่างก่ อสร้ าง

รวม

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

หน้ า 56

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

ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่างก่ อสร้ าง

รวม

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

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

2,852,453
2,852,453

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1,748,682
1,748,682

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

ที่ดนิ

อาคาร

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

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

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

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

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

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

502,479,900
502,479,900

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

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

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

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

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

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

หน้ า 57

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

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

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

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

หน้ า 58

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวข้างต้น ประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และแบบพิมพ์เรื อ
กลุ่มบริ ษทั ได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อด้อยค่าแบบพิมพ์เรื อจานวน 2.95 ล้านบาท ในงบการเงิ นรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เนื่ องจากผูบ้ ริ หารพิจารณาแล้วว่า แบบพิมพ์เรื อดังกล่าวจะเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคต
ไม่เพียงพอกับมูลค่าทางบัญชีในปั จจุบนั
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

18.

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

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

-

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

-

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

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

19.

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

20.

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

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

251,850
251,850

261,850
261,850

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
- เงินกูย้ มื ระยะสั้น
48,000,000 48,000,000
- ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
120,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000
- ทรัสต์รีซีท
29,313,684 65,816,003 29,313,684 65,816,003
- เงินกูย้ มื ระยะสั้นตามสัญญาขายลดหนี้ (หมายเหตุ 6)
84,333,658
84,333,658
รวม
197,313,684 298,149,661 129,313,684 250,149,661
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั มีรายละเอียดเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
(หน่ วย : ล้ านบาท)
ประเภทเงินกู้
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

วงเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
60.00

60.00

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

728.00

300.00

ใช้ ไป
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

เงื่อนไขการชาระ

-

-

120.00

100.00

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

77.31

113.82

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

-

84.33

708.00

300.00

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

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

ชาระดอกเบี้ยทุกเดือนและเงินต้นจะครบกาหนดชาระภายใน 1-3 เดือน
นับจากวันที่ในตัว๋ สัญญาใช้เงิน

---

หน้ า 62

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

วงเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
60.00

60.00

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

640.00

300.00

ใช้ ไป
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
-

-

100.00

เงื่อนไขการชาระ

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

ชาระดอกเบี้ยทุกเดือน

100.00

MOR – 2.00% ต่อปี
(MOR -2.00% ต่อปี )

ชาระดอกเบี้ยทุกเดือนและเงินต้นจะครบกาหนดชาระภายใน 1-3 เดือน
นับจากวันที่ในตัว๋ สัญญาใช้เงิน

29.31

65.82

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

-

84.33

640.00

300.00

อัตราดอกเบีย้

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

---

*เงินกูย้ มื ตามสัญญาขายโอนสิ ทธิเรี ยกร้องในลูกหนี้ การค้า บริ ษทั ได้ทาการขายสิ ทธิเรี ยกร้องในลูกหนี้ การค้าซึ่ งเป็ น “แบบมีสิทธิเรี ยกร้องความเสี ยหาย” กับทางบริ ษทั ได้ให้แก่ธนาคารพาณิ ชย์
แห่งหนึ่ง ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
หลักทรัพย์ค้ าประกัน
ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างและเครื่ องจักรบางส่ วนของบริ ษทั และที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างและที่ดินที่ไม่ได้ใช้ดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั ย่อย ตามหมายเหตุป ระกอบงบการเงิ นข้อ 15 และข้อ 16 บวกด้วยผลประโยชน์ จากการประกันอัคคี ภ ัย
ทรั พ ย์สิ น ดังกล่ าว เงิ น ฝากประจ าตามหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ข้อ 10 และกรรมการของบริ ษ ัท และบริ ษ ัท ที่
เกี่ยวข้องกันและผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อยร่ วมกันค้ าประกัน รวมทั้งห้ามนาเครื่ องจักรของบริ ษทั ไปก่อภาระผูกพันใดๆ
21.

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
เจ้ าหนีก้ ารค้ า
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)
บริ ษทั อื่น
รวม
เจ้ าหนีอ้ ื่น
บุคคลหรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)
บริ ษทั อื่น
ค่านายหน้าค้างจ่ายบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)
ค่านายหน้าค้างจ่าย
เงินทดรองรับ - บริ ษทั อื่น
เงินทดรองรับ - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)
โบนัสและเงินเดือนค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บริ ษทั อื่น
เงินรับล่วงหน้าค่าสิ นค้า
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
รวม
รวมเจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น

6,335,711
167,845,804
174,181,515

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

165,205,578
165,205,578

240,722,796
240,722,796

47,126,100
19,118,368
1,475,196
3,914,392
4,187,453
50,145,961
1,052,984
23,098,035
7,539,118
2,610,241
160,267,848
334,449,363

49,254,267
18,828,008
4,630,794
3,765,940
40,640
200,000
30,389,349
1,292,984
15,604,708
3,650,432
4,812,504
132,469,626
395,518,159

246,213
15,985,402
1,475,196
3,914,392
49,044,835
8,329,272
1,224,941
106,923
80,327,174
245,532,752

193,755
18,401,105
4,630,794
3,765,940
200,000
29,606,157
5,827,986
40,431
4,379,175
67,045,343
307,768,139

หน้ า 64

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
22.

หุ้นกู้
รายละเอียดหุน้ กู้ สุทธิ ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั มีดงั นี้
(หน่ วย: บาท)
มูลค่ าตามบัญชี
ครั้งที่

วันที่ครบกาหนด
ไถ่ ถอน

จานวน
หน่ วย
(หน่ วย)

1/2561 ขยายระยะเวลาครบกาหนด
ไถ่ถอนภายในวันที่ 23
พฤษภาคม พ.ศ. 2564
235,970
1/2563 ทั้งจานวนในวันที่ 23
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
280,000
รวม
หัก: ค่าธรรมเนี ยมการออกหุ้นกูร้ อตัดจ่าย

มูลค่ าตราไว้
ต่ อหน่ วย
(บาท)

อัตราดอกเบีย้
(ร้ อยละต่ อปี )

กาหนดชาระ
ดอกเบีย้

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

1,000

6.75

ทุกไตรมาส

-

235,970,000

1,000

6.50

ทุกไตรมาส

-

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

หัก: ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี

(

หุ ้นกูด้ งั กล่าว เป็ นหุ ้นกูช้ นิ ดระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีหลักประกัน หรื อมีหลักประกันบางส่ วน ซึ่ งภายใต้
รายละเอียดของหุ ้นกูท้ ี่ออกมาแล้วนั้น บริ ษทั ต้องปฏิ บตั ิตามเงื่อนไขสาคัญบางประการ เช่น การดารงสัดส่ วนหนี้ สินทาง
การเงินสุทธิต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ในอัตราส่วนไม่เกิน 3:1 เป็ นต้น
รายการเคลื่อนไหวของหุน้ กู้ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีดงั นี้
(หน่ วย: บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564
บวก ค่าธรรมเนียมการออกหุน้ กูต้ ดั จ่าย
หัก จ่ายชาระคืนระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

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

หลักทรัพย์ค้ าประกัน
ที่ดินของบริ ษทั ย่อยตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15

หน้ า 65

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
23.

หนีส้ ินตามสัญญาเช่ า สุ ทธิ
(หน่ วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หัก ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
หัก หนี้สินผิดนัดชาระ*
สุทธิ

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 หนี้ สินตามสัญญาเช่ าจานวน 224.28 ล้านบาท และ 135.99 ล้านบาท ตามลาดับ
ในงบการเงิ นรวม และงบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั ตามลาดับ เป็ นหนี้ สินตามสัญญาเช่ าที่ ดิน อาคาร เครื่ องจักรและ
ยานพาหนะ จานวน 48 สัญญา มีระยะเวลา 24 - 60 งวด โดยมีกาหนดจ่ายชาระงวดละประมาณ 0.01 ล้านบาท ถึง
2.14 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 หนี้ สินตามสัญญาเช่ าจานวน 227.11 ล้านบาท และ 129.91 ล้านบาท ตามลาดับ
ในงบการเงิ นรวม และงบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั ตามลาดับ เป็ นหนี้ สินตามสัญญาเช่ าที่ ดิน อาคาร เครื่ องจักรและ
ยานพาหนะ จานวน 47 สัญญา มีระยะเวลา 24 - 60 งวด โดยมีกาหนดจ่ายชาระงวดละประมาณ 0.01 ล้านบาท ถึง
2.14 ล้านบาท
กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่าตามสัญญาเช่าดังนี้
(หน่ วย: บาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ไม่ เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
เกินกว่ า 5 ปี
ผลรวมของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 101,460,618 93,171,463 29,647,086
(8,572,355) (10,688,155) (14,736,804)
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่ารอการตัดบัญชี
มูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้นตาม
92,888,263 82,483,308 14,910,282
สัญญาเช่า

รวม
224,279,167
(33,997,314)
190,281,853
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
(หน่ วย: บาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ไม่ เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
เกินกว่ า 5 ปี
ผลรวมของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 79,768,173 116,553,595 30,792,040
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่ารอการตัดบัญชี
(8,839,583) (11,306,225) (15,835,248)
มูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้นตาม
70,928,590 105,247,370 14,956,792
สัญญาเช่า

ไม่ เกิน 1 ปี
ผลรวมของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 53,262,065
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่ารอการตัดบัญชี
(4,529,149)
มูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้นตาม
48,732,916
สัญญาเช่า

ไม่ เกิน 1 ปี
ผลรวมของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 47,540,635
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่ารอการตัดบัญชี
(4,342,624)
มูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้นตาม
43,198,011
สัญญาเช่า

รวม
227,113,808
(35,981,056)
191,132,752

(หน่ วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
1 - 5 ปี
เกินกว่ า 5 ปี
82,732,124
(5,973,893)
-

รวม
135,994,189
(10,503,042)

76,758,231

125,491,147

-

(หน่ วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1 - 5 ปี
เกินกว่ า 5 ปี
82,367,239
(5,730,480)
-

รวม
129,907,874
(10,073,104)

76,636,759

119,834,770

-

*หนี้สินผิดนัดชาระ
ในปี พ.ศ. 2564 บริ ษทั ย่อย – บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จากัด ได้ผิดนัดชาระหนี้ สินภายใต้สัญญาเช่า มีผลทาให้เจ้าหนี้
สถาบันการเงินมีสิทธิยดึ หลักประกันเพื่อชาระหนี้คงค้างได้ทนั ที

หน้ า 67

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ต่อมาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 สถาบันการเงินดังกล่าวได้ฟ้องร้องดาเนินคดีอาญากับบริ ษทั ย่อยและกรรมการของ
บริ ษทั ย่อย โดยศาลได้นดั ไต่สวนมูลฟ้อง ในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดของเช็คดังนี้
เลขทีเ่ ช็ค

วันทีเ่ ช็ค

00062184
01478258

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564
วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564
รวม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

บาท
1,664,183
332,837
1,997,020

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริ ษทั จึงได้แสดงหนี้ สินที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าดังกล่าวทั้งจานวน 35.49 ล้านบาท
เป็ นหนี้สินผิดนัดชาระ
การค้ าประกัน
หนี้สินตามสัญญาเช่าของบริ ษทั ย่อยบางส่วน ค้ าประกันโดยบริ ษทั และกรรมการของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
24.

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุ ทธิ
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
วงเงินสินเชื่ อเงินกู้ยืมระยะยาว
วงเงิน 100.00 ล้านบาท
วงเงิน 200.00 ล้านบาท
วงเงิน 500.00 ล้านบาท
วงเงิน 57.15 ล้านบาท
วงเงิน 100.00 ล้านบาท
วงเงิน 100.00 ล้านบาท
วงเงิน 41.00 ล้านบาท
วงเงิน 100.00 ล้านบาท
วงเงิน 100.00 ล้านบาท
รวม
หัก ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หัก ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สุทธิ

23,200,419
124,030,000 142,150,000
282,600,000 344,600,000
28,190,000
36,878,000
89,544,470
89,544,470
88,000,000
88,000,000
39,600,000
94,592,312
94,592,312
97,196,575
97,196,575
843,753,357 546,828,419 369,333,357
(5,841,417)
(4,492,403) (1,781,167)
837,911,940 542,336,016 367,552,190
(209,913,013) (112,008,419) (112,923,846)
627,998,927 430,327,597 254,628,344

23,200,419
23,200,419
23,200,419
(23,200,419)
-
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
รายการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
จ่ายชาระระหว่างปี
ค่าธรรมเนียมทางการเงินเพิ่มขึ้น
ตัดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

542,336,016
441,000,000
(144,075,062)
(2,400,000)
1,050,986
837,911,940

23,200,419
400,000,000
(53,867,062)
(2,000,000)
218,833
367,552,190

รายละเอียดเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มีดงั นี้

วงเงิน
1

2

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
วงเงิน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
(พันบาท) (พันบาท) (พันบาท)
เงื่อนไขการชาระ
100,000
23,200 เมื่อวันที่ 20 สิ งหาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั กับสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ งได้ตกลงทาสัญญา
เงินกู้ระยะยาวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR-2.75 ต่อปี คิดเป็ นร้อยละ 3.875 ต่อปี โดยมี
กาหนดชาระคืนเงินต้นทุกเดือนๆ ละอย่างน้อย 2.97 ล้านบาท เป็ นระยะเวลา 36 งวด
200,000

124,030

142,150 เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ย่อยกับสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ งได้ตกลงทาสัญญา
เงินกูร้ ะยาว โดยมีกาหนดชาระคืนเงินต้นทุกเดื อน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1 – 131
132

งวดที่

บาท
1,510,000 ต่อเดือน
เงินต้นคงเหลือทั้งจานวน

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

ร้ อยละต่ อปี
MLR ลบร้อยละ 0.75
MLR ลบร้อยละ 0.50
MLR
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

วงเงิน
3

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
วงเงิน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
(พันบาท) (พันบาท) (พันบาท)
เงื่อนไขการชาระ
500,000
282,600
344,600 เมื่ อวันที่ 1 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2560 บริ ษ ัทย่อยกับสถาบันการเงิ นแห่ งหนึ่ งได้ตกลงท า
สัญญาเงิ นกู้ระยาว คิ ดดอกเบี้ ยในอัตรา THBFIX 6 บวกร้ อยละ 3.5 ต่ อปี โดยมี ก าหนด
ชาระคืนเงินต้นทุกไตรมาส ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1–2
3–6
7 – 14
15 – 18
19 – 30
31

4

57,150

28,190

100,000

89,544

-

งวดที่

2-12
13-24
25-34
35
100,000

88,000

-

บาท
724,000 ต่อเดือน
เงินต้นคงเหลือทั้งจานวน

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 บริ ษทั กับสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ งได้ตกลงทาสัญญาเงินกู้
ระยะยาวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR-0.625 ต่อปี คิดเป็ นร้อยละ 6 ต่อปี โดยมีกาหนดชาระ
คืนเงินต้นทุกเดือน ๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
งวดที่

6

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

36,878 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 บริ ษทั ย่อยกับสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ งได้ตกลงทาสัญญา
เงิ นกู้ระยาว คิ ดดอกเบี้ ยในอัตรา MLR ต่อปี โดยมี ก าหนดช าระคื นเงิ นต้นทุกเดื อน ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1 – 78
79

5

งวดที่

บาท
2,000,000 บาท ต่อเดือน
3,000,000 บาท ต่อเดือน
5,000,000 บาท ต่อเดือน
เงินต้นคงเหลือทั้งจานวน

เมื่ อวัน ที่ 23 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2564 บริ ษั ท กั บ สถาบั น การเงิ น แห่ งหนึ่ งได้ ตกลงท า
สั ญ ญาเงิ นกู้ ระยะยาวคิ ดดอกเบี้ ยในอัตรา MLR+0.5 ต่ อปี คิ ดเป็ นร้ อยละ 5.75 ต่ อปี
โดยมีกาหนดชาระคืนเงินต้นทุกเดื อน ๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
งวดที่
1-24
25-35
36

บาท
2,000,000 บาท ต่อเดือน
4,300,000 บาท ต่อเดือน
เงินต้นคงเหลือทั้งจานวน
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

วงเงิน
7

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
วงเงิน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
(พันบาท) (พันบาท) (พันบาท)
41,000
39,600
-

เงื่อนไขการชาระ
เมื่ อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 บริ ษัทย่อยกับ สถาบัน การเงิ น แห่ งหนึ่ งได้ ตกลง
ท าสั ญญาเงิ น กู้ระยะยาวคิ ดดอกเบี้ ยในอัตรา MLR-1 ต่ อปี คิ ดเป็ นร้ อยละ 4.25 ต่ อปี
โดยมีกาหนดชาระคืนเงินต้นทุกเดื อน ๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
งวดที่
1-84
85-119
120

8

100,000

94,592

-

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 บริ ษทั กับสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ งได้ตกลงทาสัญญา
เงินกูร้ ะยะยาวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR-0.695 ต่อปี คิดเป็ นร้อยละ 6 ต่อปี โดยมีกาหนด
ชาระคืนเงินต้นทุกเดื อน ๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1 – 35
36

9

100,000

97,197

-

งวดที่

บาท
3,050,000 บาทต่อเดือน
เงินต้นคงเหลือทั้งจานวน

เมื่ อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริ ษทั กับสถาบันการเงิ นแห่ งหนึ่ งได้ตกลงท าสั ญญา
เงินกูร้ ะยะยาวคิดดอกเบี้ ยในอัตรา MLR-0.695 ต่อปี คิดเป็ นร้อยละ 6 ต่อปี โดยมีกาหนด
ชาระคืนเงินต้นทุกเดือน ๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1 – 35
36

843,753

บาท
200,000 บาท ต่อเดือน
670,000 บาท ต่อเดือน
เงินต้นคงเหลือทั้งจานวน

งวดที่

บาท
3,050,000 บาทต่อเดือน
เงินต้นคงเหลือทั้งจานวน

546,828

ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาเงินกูย้ ืมข้างต้น บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยต้องปฏิ บตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการรักษาระดับอัตราส่ วน
หนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ การจ่ายเงินปั นผล การก่อหนี้สินเพิ่มขึ้น เป็ นต้น
หลักทรัพย์ค้ าประกัน
เงิ น ฝากสถาบัน การเงิ นของบริ ษ ัทย่อยตามหมายเหตุป ระกอบงบการเงิ น ข้อ 10 หุ ้น สามัญ ของบริ ษ ัทย่อยทางอ้อ ม
ตามหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นข้อ 13 ที่ ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยและที่ ดินที่ ไม่ได้ดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั ย่อยทางอ้อม ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 15 และ 16 รวมทั้งบริ ษทั และกรรมการของบริ ษทั ร่ วมกัน
ค้ าประกัน
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
25.

หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
ภาษีขายรอเรี ยกเก็บ
อื่น ๆ
รวม

26.

2,333,502
1,782,269
2,031,861
3,933,481
10,081,113

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

1,997,822
1,205,941
3,020,400
6,224,163

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

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงานระยะยาว
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการเลิกจ้างหรื อเกษียณอายุ
ต้นทุนดอกเบี้ย
(กาไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
จ่ายชาระผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี
รวม
หัก: หนี้สินผลประโยชน์พนักงานที่จะถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

39,424,463
3,112,360
482,268
140,028
(7,648,790)
35,510,329
(6,457,662)
29,052,667

พ.ศ. 2563
41,693,197
3,586,858
676,862
(951,184)
(5,581,269)
39,424,464
39,424,464

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการเลิกจ้างหรื อเกษียณอายุ
ต้นทุนดอกเบี้ย
กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
จ่ายชาระผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี
รวม
หัก: หนี้สินผลประโยชน์พนักงานที่จะถึงกาหนดใน 1 ปี
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

38,216,555
2,746,874
453,194
(517,463)
(7,648,790)
33,250,370
(6,457,662)
26,792,708

40,818,812
3,195,206
650,726
(866,920)
(5,581,269)
38,216,555
38,216,555
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
รายการเกี่ ย วกับ ผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานที่ รั บ รู ้ ในงบก าไรขาดทุ น เบ็ ดเสร็ จ รวมสาหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่
31 ธันวาคม สรุ ปได้ดงั นี้

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการเลิกจ้างหรื อเกษียณอายุ
ต้นทุนดอกเบี้ย
(กาไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รวม

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

3,112,360
482,268
140,028
3,734,656

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

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการเลิกจ้างหรื อเกษียณอายุ
ต้นทุนดอกเบี้ย
กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รวม

2,746,874
453,194
(517,463)
2,682,605

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

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่สาคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบการเงินรวม

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการลาออก

พ.ศ. 2564
สาหรับพนักงาน
สาหรับพนักงาน
รายเดือน
รายวัน

พ.ศ. 2563
สาหรับพนักงาน
สาหรับพนักงาน
รายเดือน
รายวัน

1.17% - 1.94%
2.62% - 3.37%
0% - 67%

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

1.77%
2.16%
0%-58%

1.17%
2.69%
0%-49%

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2564
สาหรับพนักงาน
สาหรับพนักงาน
รายเดือน
รายวัน
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการลาออก

1.67%
3.30%
0%-67%

1.77%
2.16%
0%-58%

พ.ศ. 2563
สาหรับพนักงาน
สาหรับพนักงาน
รายเดือน
รายวัน
1.09%
3.37%
0%-44%

1.17%
2.69%
0%-49%
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
ผลกระทบต่ อภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงานที่กาหนดไว้
การเพิม่ ขึน้
การลดลง
การเปลีย่ นแปลง
ของข้ อสมมติ
ของข้ อสมมติ
ในข้ อสมมติ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว้
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน
(ขึ้นกับช่วงอายุ)

ร้อยละ 0.50%
ร้อยละ 0.50%
ร้อยละ 0.50%

ลดลง 2.47%
เพิ่มขึ้น 2.43%
ลดลง 2.71%

ลดลง 2.75%
เพิ่มขึ้น 2.84%
ลดลง 2.96%

เพิ่มขึ้น 2.60%
ลดลง 2.33%
เพิ่มขึ้น 2.84%

เพิ่มขึ้น 2.91%
ลดลง 2.71%
เพิ่มขึ้น 3.12%

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลกระทบต่ อภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงานที่กาหนดไว้
การเพิม่ ขึน้
การลดลง
การเปลีย่ นแปลง
ของข้ อสมมติ
ของข้ อสมมติ
ในข้ อสมมติ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว้
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
(ขึ้นกับช่วงอายุ)

27.

ร้อยละ 0.50%
ร้อยละ 0.50%
ร้อยละ 0.50%

ลดลง 2.39%
เพิ่มขึ้น 2.34%
ลดลง 2.61%

ลดลง 2.71%
เพิ่มขึ้น 2.79%
ลดลง 2.90%

เพิ่มขึ้น 2.51%
ลดลง 2.25%
เพิ่มขึ้น 2.74%

เพิ่มขึ้น 2.86%
ลดลง 2.67%
เพิ่มขึ้น 3.05%

รายได้ อื่น
(หน่ วย : บาท)

รายได้ค่าบริ หารจัดการ
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
รายได้ค่าเช่า
รายได้บริ การอื่น
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

1,375,367
377,999
40,800
4,080,422
13,330,577
12,500,596
31,705,761

1,675,367
44,415,131
30,000
4,080,422
12,419,362
11,771,343
74,391,625

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

2,855,599
47,159,500
92,500
4,270,212
14,218,096
10,713,873
79,309,780
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

28.

ทุนเรื อนหุ้นและสารองตามกฎหมาย

28.1 ทุนเรื อนหุ้น
เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2564 ได้มีมติอนุมตั ิในเรื่ องที่สาคัญ ดังต่อไปนี้
- ลดทุนจดทะเบียนโดยการลดหุ ้นสามัญ จานวน 105,017,188 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน
798,130,629 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 693,113,441 บาท โดยการตัดหุ ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการเสนอขาย
หุน้ สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม (Right Offering) ซึ่งหุ ้น
ดังกล่าวสิ้นสุดระยะเวลาในการเสนอขายแล้ว
- เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ยนจ านวน 63,010,312 บาท จากทุ น จดทะเบี ยนเดิ ม 693,113,441 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นใหม่
756,123,753 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 63,010,312 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการ
เพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate)
บริ ษทั ได้จดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริ ษทั มหาชนจากัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วเมื่อ
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
28.2 สารองตามกฎหมาย
ตามมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั หาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั จะต้องจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้
เป็ นทุ นสารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดขาดทุ นสะสมยกมา (ถ้ามี ) จนกว่า
ทุนสารองนี้ จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบี ยน สารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนาไปจ่ายเป็ น
เงินปั นผลได้
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

29.

ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ได้อนุ มตั ิให้บริ ษทั ออกใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 5 (CWT-W5) ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุน้ ในอัตราส่ วนหุน้ สามัญ 10
หุ ้นต่อ 1 หน่ วย จานวน 63,010,313 หน่ วย โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้รับใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 5 (CWT-W5) เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยแล้ว
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดของใบสาคัญแสดงสิ ทธิดงั นี้
อัตราการใช้สิทธิ :
ราคาใช้สิทธิต่อหุน้ :
ระยะเวลาการใช้สิทธิ :

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยการซื้อหุน้ สามัญได้ 1 หุน้
3.50 บาท ต่อหุน้
เริ่ มการใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 และครั้งสุ ดท้ายในวันที่ 29 กันยายน
พ.ศ. 2566)
อายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ : 3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2566)
30.

ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคลคานวณขึ้นจากกาไรก่อนภาษีเงินได้สาหรับงวดคูณด้วยอัตราภาษี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการ
เกิดผลแตกต่างชัว่ คราวและกลับรายการ
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแี่ สดงในงบกาไรขาดทุน

47,265,647

31,036,530

44,238,674

28,346,560

(6,992,842)
40,272,805

31,036,530

(6,650,074)
37,588,600

28,346,560

หน้ า 76

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบริ ษทั มีผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ และไม่ได้นาไปรวมในการคานวณสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพื่อรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินเป็ นจานวน 250.58 ล้านบาท (พ.ศ. 2563: 160.23 ล้านบาท)
เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่ายังมีความไม่แน่นอนที่ บริ ษทั ย่อยจะมีกาไรที่ เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีจากรายการ
ดังกล่าวในอนาคต
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สุ ทธิ

6,992,842
(56,542,997)
(49,550,155)

(56,542,997)
(56,542,997)

6,650,074
(53,503,295)
(46,853,221)

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

รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2564
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สารองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
รวม
หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
รวม

56,542,997
56,542,997

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
รับรู้ ในกาไร
รับรู้ เป็ นกาไร
ขาดทุน
หรื อขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
6,992,842
6,992,842
-

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564

-

6,992,842
6,992,842

-

56,542,997
56,542,997

หน้ า 77

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

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2564
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สารองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
รวม
หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
รวม

53,503,295
53,503,295

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะ
รับรู้ ในกาไร
รับรู้ เป็ นกาไร
ขาดทุน
หรื อขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
6,650,074
6,650,074
-

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564

-

6,650,074
6,650,074

-

53,503,295
53,503,295

หน้ า 78

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

กาไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน/ปรับลด
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 บริ ษทั คานวณกาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานและกาไรต่อหุ ้นปรับลด
โดยการหารกาไรสุทธิสาหรับปี ด้วยจานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักดังนี้
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
กาไรสุ ทธิสาหรับปี
กาไรต่ อหุ้นสาหรับปี
จานวนหุ้น
งบการเงิน
งบการเงิน
สามัญถัวเฉลีย่
งบการเงิน
งบการเงิน
รวม
เฉพาะบริษทั
ถ่ วงนา้ หนัก
รวม
เฉพาะบริษทั
บาท
บาท
หุ้น
บาท
บาท
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ใหญ่
กาไรต่อหุ้นปรับลด
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ใหญ่

172,152,236

168,468,592

630,103,128

0.27

0.27

172,152,236

168,468,592

633,298,017

0.27

0.27

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
กาไรสุ ทธิสาหรับปี
กาไรต่ อหุ้นสาหรับปี
จานวนหุ้น
งบการเงิน
งบการเงิน
สามัญถัวเฉลีย่
งบการเงิน
งบการเงิน
รวม
เฉพาะบริษทั
ถ่ วงนา้ หนัก
รวม
เฉพาะบริษทั
บาท
บาท
หุ้น
บาท
บาท
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ใหญ่

32.

117,031,191

116,607,303

630,103,128

0.19

0.19

ส่ วนงานดาเนินงาน
ข้อมูลส่ วนงานดาเนิ นงานที่ นาเสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ที่ผมู ้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนิ นงาน
ได้รั บ และสอบทานอย่างสม่ าเสมอเพื่ อใช้ในการตัดสิ น ใจในการจัดสรรทรั พยากรให้ กับ ส่ วนงานและประเมิ น ผล
การดาเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ผมู ้ ีอานาจตัดสิ นใจสูงสุดด้านการดาเนินงานของบริ ษทั คือกรรมการผูม้ ีอานาจ
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารงาน กลุ่มบริ ษทั จัดโครงสร้างองค์กรเป็ นหน่วยงานธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และ
บริ การ กลุ่มบริ ษทั มีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 6 ส่วนงาน คือ ฟอกหนัง ผลิตเบาะรถยนต์ ผลิตของเล่นสุนขั ผลิตเฟอร์นิเจอร์
กลุ่มพลังงาน และกลุ่มออกแบบและจัดจาหน่ายเรื อและรถโดยสารขนาดเล็กที่ผลิตด้วยอลูมิเนียม
ผูม้ ี อานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดสอบทานผลการดาเนิ นงานของแต่ละหน่ วยธุ รกิ จแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสิ นใจ
เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิ บตั ิงาน กลุ่มบริ ษทั ประเมินผลการปฏิ บตั ิงานโดยใช้เกณฑ์เดี ยวกับ
ที่ ใช้ในการวัดกาไรหรื อขาดทุ นจากการดาเนิ นงานในงบการเงิ น อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั บริ หารงานด้านการจัดหาเงิ น
กิจกรรมบริ หารและภาษีเงินได้ของทั้งกลุ่มบริ ษทั ดังนั้น จึงไม่มีการปั นส่วนให้แต่ละส่วนงานดาเนินงาน
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ข้อมูลส่วนงานดาเนินงานสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 เป็ นดังนี้
(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ฟอกหนัง
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
รายได้จากการขายและบริ การ
- จังหวะการรับรู้รายได้ : เมื่อปฎิบตั ิ
ตามภาระที่ตอ้ งปฎิบตั ิเสร็ จสิ้น
162,294
ต้นทุนขายและบริ การ
(105,942)
กาไร(ขาดทุน)ขั้นต้น
56,352
กาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
ส่วนแบ่งกาไรจากการลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ขาดทุนจากการขายสิ นทรัพย์
ขาดทุนจากการตีราคาที่ดิน
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสุ ทธิสาหรับปี

104,622
(77,689)
26,933

เบาะรถยนต์
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

1,078,420
(816,130)
262,290

945,216
(730,469)
214,747

ของเล่นสุ นัข
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

97,905
(68,130)
29,775

97,411
(71,016)
26,395

เฟอร์ นิเจอร์
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

52,868
(33,499)
19,369

47,224
(34,509)
12,715

กลุ่มพลังงาน
จาหน่ ายไฟฟ้ า
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

341,902
(231,403)
110,499

340,239
(212,732)
127,507

เรื อและรถโดยสาร
ขนาดเล็ก
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

21,871
(43,948)
(22,077)

รวม
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

31,405 1,755,260 1,566,117
(26,255) (1,299,052) (1,152,670)
5,150
459,208
413,447
(11,959)
2,354
5,456
154
31,705
36,290
(56,691)
(57,213)
(133,139) (149,326)
(19,096)
(19,941)
(2,984)
(1,527)
(2,978)
(77,450)
(92,118)
192,050
129,142
(40,273)
(31,036)
151,777
98,106

หน้ า 80

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ลูกค้ ารายใหญ่
รายได้จากลูกค้าสามรายจากส่วนงานฟอกหนังผลิตเบาะรถยนต์ และผลิต และจาหน่ายไฟฟ้า เป็ นจานวนเงินประมาณ
1,052 ล้านบาท จากรายได้ของกลุ่มบริ ษทั (พ.ศ. 2563: จานวนสามราย เป็ นจานวนเงินประมาณ 1,123 ล้านบาท)
33.

ประโยชน์ จากการส่ งเสริมการลงทุน

33.1 คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนอนุมตั ิให้บริ ษทั ย่อยทางอ้อม - บริ ษทั บลูโซลาร์ ฟาร์ม 3 จากัด ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์
หลายประการในฐานะผูไ้ ด้รับ การส่ งเสริ มการลงทุ น ตามพระราชบัญ ญัติ ส่งเสริ ม การลงทุ น พ.ศ. 2520 เพื่ อผลิ ต
พลังงานไฟฟ้า หรื อ พลังงานไฟฟ้าและไอน้ าจากพลังงานหมุนเวียน ยกเว้นขยะ หรื อ เชื้อเพลิงจากขยะ ตามบัตรส่ งเสริ ม
การลงทุนเลขที่ 59-1341-1-00-1-0 ลงวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งพอสรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้
(ก) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีสาหรับเครื่ องจักรที่ได้รับอนุมตั ิโดยคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน
(ข) ให้ ไ ด้รั บ ยกเว้น ภาษี เงิ น ได้นิ ติ บุ ค คลส าหรั บ ก าไรสุ ท ธิ ที่ ไ ด้จ ากการประกอบกิ จ การที่ ไ ด้รั บ การส่ ง เสริ ม
มีกาหนดเวลาแปดปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
เนื่ องจากเป็ นกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน บริ ษทั ย่อยดังกล่าวจะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อกาหนดตามที่
ระบุไว้ในบัตรส่งเสริ มการลงทุน
33.2 คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนอนุ มตั ิให้บริ ษทั ย่อยทางอ้อม - บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จากัด ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์
หลายประการในฐานะผูไ้ ด้รับการส่ งเสริ มการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 เพื่อผลิตไฟฟ้า
จากชื้ อเพลิ งชี วมวล หรื อ พลังงานไฟฟ้ าและไอน้ าจากพลังงานหมุนเวียน ยกเว้นขยะ หรื อ เชื้ อเพลิงจากขยะ ตาม
บัตรส่งเสริ มการลงทุนเลขที่ 60-0697-1-00-1-0 ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ซึ่งพอสรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้
(ก) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีสาหรับเครื่ องจักรที่ได้รับอนุมตั ิโดยคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน
(ข) ให้ ไ ด้รั บ ยกเว้น ภาษี เงิ น ได้นิ ติ บุ ค คลส าหรั บ ก าไรสุ ท ธิ ที่ ไ ด้จ ากการประกอบกิ จ การที่ ไ ด้รั บ การส่ ง เสริ ม
มีกาหนดเวลาแปดปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
เนื่ องจากเป็ นกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน บริ ษทั ย่อยดังกล่าวจะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อกาหนดตามที่
ระบุไว้ในบัตรส่งเสริ มการลงทุน
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34.

ตราสารอนุพนั ธ์
กลุ่ม บริ ษ ัท ได้ใช้ตราสารอนุ พ นั ธ์ท างการเงิ น (สัญ ญาแลกเปลี่ ยนอัตราดอกเบี้ ย) เพื่ อป้ อ งกัน ความเสี่ ยงดังกล่าว
จากอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั มิได้นาการบัญชีป้องกันความเสี่ ยงมาถึงปฏิบตั ิกบั รายการดังกล่าว การเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์น้ ีจะถูกรับรู ้ผา่ นงบกาไรหรื อขาดทุน
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนดอกเบี้ยคานวณด้วยข้อมูลระดับ 2
ณ วันที่ 31 ธันวาคม มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสามารถแสดงได้ดงั นี้

หนีส้ ิน
หนีส้ ินตราสารอนุพนั ธ์
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
35.

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

3,601,599

7,076,860

เครื่ องมือทางการเงิน

35.1 วัตถุประสงค์ และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
เครื่ องมือทางการเงินที่สาคัญของกลุ่มบริ ษทั ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ ืมแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกัน เงินลงทุนในตราสารทุน สิ นทรัพย์ทางการเงินอื่น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลและ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน หนี้สินตามสัญญาเช่า เงินกูย้ มื ระยะยาว หุน้ กู้ และหนี้สินตราสารอนุพนั ธ์ กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยง
ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง ดังนี้
ความเสี่ยงด้ านเครดิต
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านเครดิ ตที่ เกี่ ยวเนื่ องกับลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น เงิ นให้กูย้ ืม เงิ นฝากกับธนาคารและ
สถาบันการเงิน และเครื่ องมือทางการเงินอื่นๆ โดยจานวนเงินสู งสุ ดที่กลุ่มบริ ษทั อาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื่ อ
คือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สิ นทรัพย์ทางการเงินอื่น ที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน

หน้ า 82

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ลูกหนีก้ ารค้ า
กลุ่มบริ ษทั บริ หารความเสี่ ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม จึงไม่คาดว่าจะ
เกิ ดผลขาดทุ น ทางการเงิ นที่ มี สาระส าคัญ นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษ ัทมี การติ ดตามยอดคงค้างของลูกหนี้ การค้าอย่าง
สม่าเสมอ
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสารองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นคานวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้ คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระสาหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรูปแบบของความ
เสี่ ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน โดยทัว่ ไป กลุ่มบริ ษทั จะพิจารณาตัดจาหน่ายลูกหนี้ การค้าออกจากบัญชีเมื่อทางกลุ่ม
บริ ษทั คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ รวมทั้งมีการดาเนินการตามกฎหมายในการตามมูลหนี้รายดังกล่าว
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านเครดิ ตของเงิ นสดและเงิ นฝากธนาคารไม่สูงมากนักเนื่ องจากคู่สัญญาเป็ นธนาคารที่ มี
อันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตที่อยูใ่ นระดับสู งซึ่ งประเมินโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตระหว่าง
ประเทศ
ความเสี่ยงด้ านตลาด
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านตลาด 2 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และ ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สาคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรื อขายสิ นค้าเป็ นเงินตราต่างประเทศ
การวิเคราะห์ ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงอัตราแลกเปลีย่ น
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีผลกระทบต่อกาไรก่อนภาษีอย่างเป็ นสาระสาคัญจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์
และหนี้ สินที่ เป็ นตัวเงินที่อาจเกิ ดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ เป็ นสกุล
เงินตราต่างประเทศ
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กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
สินทรัพย์
หนีส้ ิน สินทรัพย์
หนีส้ ิน
ดอลล่าร์สหรัฐ
ยูโร

16,184
-

1,030,031
-

828,446
-

3,462,064
43,845

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ยนี้ เกิ ดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ ยในตลาดอนาคต ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อผล
การดาเนิ นงานและกระแสเงิ นสดของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ยเนื่ องจากมี เงิ นฝากกับ
ธนาคาร เงิ นให้กู้ยืมและกู้ยืมกับ บุ คคลและบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกัน เงิ นเบิ กเกิ นบัญ ชี ธนาคาร หุ ้นกู้ และเงิ นกู้ยืมจาก
สถาบันการเงิน
สิ นทรัพย์และหนี้ สิ นทางการเงิ นดังกล่าวส่ วนใหญ่ มีอตั ราดอกเบี้ ยปรับขึ้ นลงตามอัตราตลาด หรื อมี อตั ราดอกเบี้ ยคงที่
ซึ่ งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั ดังนั้นความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ยของกลุ่มบริ ษทั จึ งอยู่ในระดับต่ า อย่างไรก็ตาม
กลุ่มบริ ษทั ได้ใช้ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน (สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย) ตามที่เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 34 เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าว ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ใช้มาตรฐานการบัญชีป้องกันความเสี่ ยงสาหรับ
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว
ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั มีการติ ดตามความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการใช้เงิ นเบิ กเกิ นบัญชี และเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน เงินกูย้ ืมระยะยาว สัญญาเช่า หุ ้นกู้ เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
กลุ่มบริ ษทั มีหนี้ สินประมาณร้อยละ 52 ที่จะครบกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี เมื่อเที ยบกับมูลค่าตามบัญชีท้ งั หมดของ
หนี้สินดังกล่าวที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินรวม (พ.ศ. 2563: ร้อยละ 68) (เฉพาะบริ ษทั : ร้อยละ 59, พ.ศ. 2563: ร้อยละ 87)
กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินการกระจุ กตัวของความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับการกูย้ ืมเงิ นเพื่อนาไปชาระหนี้ สินเดิ มและได้ขอ้
สรุ ปว่า กลุ่มบริ ษทั มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งของเงินทุนที่หลากหลายอย่างเพียงพอ
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35.2 มูลค่ ายุตธิ รรมของเครื่ องมือทางการเงิน
เนื่องจากเครื่ องมือทางการเงินส่ วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั มีอตั ราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริ ษทั
จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีวธิ ีการและสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินดังนี้
ก)

ข)
ค)
ง)

สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกาหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กยู้ มื เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้า
และเจ้าหนี้ อื่น หุ ้นกู้ และเงินกูย้ ืมแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชี ที่แสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน
เงินลงทุนในตราสารทุนแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรื ออ้างอิงจากแบบจาลองราคาที่ได้รับการยอมรับ
โดยทัว่ ไปในกรณี ที่ไม่มีราคาตลาด
เงิ น ลงทุ น ในหน่ วยลงทุ น แสดงมู ล ค่ายุติ ธรรม ซึ่ งค านวณโดยใช้มู ลค่ าหน่ วยลงทุ น ที่ ป ระกาศโดยบริ ษ ัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน
เงินกูย้ ืมระยะยาวที่ จ่ายดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ ยในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
ตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ในระหว่างปี ปั จจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
36.

ภาระผูกพันและสัญญาทีส่ าคัญ

36.1 ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่ มบริ ษ ัทมี ภาระผูกพันเกี่ ยวกับสัญญาเช่ าสิ นทรั พย์แ ละสัญ ญาซื้ อ
สิ นทรัพย์และบริ การ ซึ่งมีกาหนดจ่ายชาระดังนี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
สัญญาเช่ าโรงงานและเครื่ องจักร
ภายใน 1 ปี
ภายใน 1-3 ปี
รวม

882,000
882,000

-

8,000
8,000

1,362,000
1,362,000

488,000
488,000
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
สัญญาซื้อสินค้ า
ภายใน 1 ปี
สัญญาซื้อสินทรัพย์
ภายใน 1 ปี
สัญญาบริการ
ภายใน 1 ปี
ภายใน 1-3 ปี
ภายใน 3-5 ปี
รวม

-

35,024,000

-

-

206,497,232

207,657,232

-

-

33,672,960
9,114,801
12,600
42,800,361

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

2,000,000
2,000,000

5,975,000
5,975,000

36.2 สัญญาทีส่ าคัญ
บริ ษัทย่ อยทางอ้ อม - บริ ษัท กรี น เพาเวอร์ 2 จากัด
บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จากัด มีสัญญาซื้ อขายไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลให้กบั การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค (“กฟภ.”) ลงวันที่
19 สิ งหาคม พ.ศ. 2558 ในอัตราการรับซื้ อไฟฟ้ าแบบ Feed-in Tariff (FiT) จานวน 1 สัญญา โดยมีระยะเวลา 15 ปี 4 เดื อน
นับจากวันเริ่ มต้นซื้อขายไฟฟ้า คือ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ต่อมา เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารการรับซื้ อไฟฟ้ าครั้งที่ 6/2560 ของการไฟฟ้ า
ส่วนภูมิภาค มีมติเห็นชอบให้เลื่อนวัน SCOD ออกไปอีกเป็ นระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วนั ที่ครบกาหนดในสัญญา โดย
มีกาหนดวัน SCOD ใหม่เป็ นวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2561 และเมื่อวัน ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 บริ ษทั ย่อยดังกล่าว
มีรายได้ขายไฟฟ้าเชิงพาณิ ชย์แล้ว
บริ ษัทย่ อยทางอ้ อม - บริ ษัท บลูโซลาร์ ฟาร์ ม 3 จากัด
บริ ษทั บลูโซลาร์ ฟาร์ ม 3 จากัด ได้รับแต่งตั้งเป็ นผูส้ นับสนุนโครงการจากสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.
สมุทรสาคร จากัด เข้าทาสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าโครงการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิ ตย์แบบติ ดตั้งบนพื้นดิ นกับ
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค ในปริ มาณรับซื้ อพลังไฟฟ้าสูงสุด 5.0 เมกะวัตต์ มีระยะเวลา 25 ปี นับจากกาหนดวันจ่ายไฟฟ้า
เข้าระบบเชิ งพาณิ ชย์ (SCOD) คื อ วัน ที่ 30 ธัน วาคม พ.ศ. 2559 ในไตรมาสที่ 1/2560 บริ ษ ัท ย่อ ยมี ร ายได้จ ากการ
จาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิ ชย์แล้ว
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
โดยภายใต้หนังสื อสัญญาแต่งตั้งผูส้ นับสนุนดังกล่าวมีภาระที่จะต้องจ่ายค่าตอบแทนจากการปฏิบตั ิตามสัญญาบริ หาร
โครงการให้แก่ผแู ้ ต่งตั้งตามที่กาหนดในสัญญาในอัตราร้อยละ 10 ของรายได้ (ก่อนหักค่าใช้จ่าย)
บริ ษัทย่ อยทางอ้ อม - บริ ษัท กรี น เพาเวอร์ 1 จากัด
เมื่อวันที่ 14 สิ งหาคม พ.ศ. 2563 บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 1 จากัด ได้ทาสัญญาก่อสร้างและบริ การจัดการระบบกาจัดขยะ
มูลฝอยชุมชนกับเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (เทศบาล) โดยเทศบาลตกลงให้บริ ษทั ย่อยทางอ้อม
ก่อสร้างระบบกาจัดขยะมูลฝอยชุมชนและติดตั้งระบบบาบัดมลพิษในที่ดินอันเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของเทศบาล โดยบริ ษทั
ย่อยทางอ้อมได้รับสิ ทธิ ดาเนิ นการบริ หารจัดการระบบดังกล่าวเป็ นเวลา 25 ปี นับจากวันที่ ลงนามในสัญญาโดยมี
รายละเอียดที่สาคัญดังต่อไปนี้
ก) ชาระค่าเช่าที่ดินให้แก่เทศบาล สาหรับปี ที่ 1 – 3 เป็ นจานวน 1,000,000 บาทต่อปี และจะปรับค่าเช่าเพิ่มขึ้น
ในอัตราร้อยละ 10 ต่อปี ในทุก ๆ 3 ปี ซึ่ งบริ ษทั ย่อยได้รับรู ้สินทรัพย์ (สิ ทธิการใช้) และหนี้สินสาหรับสัญญา
เช่าดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของสิ นทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ข) ต้องทาประกันภัยคุม้ ครองทรัพย์สินและระบุให้เทศบาลเป็ นผูร้ ับผลประโยชน์
ค) ต้องจ่ายผลตอบแทนให้แก่เทศบาลเป็ นรายเดื อน ๆ ละ ไม่น้อยกว่า 83,333 บาท รวมแล้วไม่น้อยกว่าปี ละ
1,000,000 บาท นับจากวันที่ เริ่ มดาเนิ นการกาจัดขยะมูลฝอยชุมชน และจะปรับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ
10 ต่อปี ในทุก ๆ 3 ปี โดยเทศบาลจะหักจากค่ากาจัดขยะมูลฝอยที่บริ ษทั ย่อยทางอ้อมขอเบิกในแต่ละเดือน
ง) ต้องจ่ายผลตอบแทนจากรายได้จากการจาหน่ายเชื้อเพลิงพลังงาน (Refuse Derived Fuel) และรายได้จากการ
จาหน่ายผลผลิตประเภทอื่นที่เกิดจากการแปลงขยะมูลฝอยชุมชนให้แก่เทศบาลตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา
จ) เทศบาลตกลงชาระค่ากาจัดขยะให้บริ ษทั ย่อยทางอ้อมสาหรับปี ที่ 1 – 3 ในอัตราตันละ 250 บาท และจะ
ปรับปรุ งค่ากาจัดขยะในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ทุก 3 ปี
ฉ) กรรมสิ ทธิ์ ในสิ่ งก่อสร้าง อาคาร เครื่ องจักร และอุปกรณ์อื่นของระบบตามสัญญาให้ตกเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของ
เทศบาลนับแต่วนั สิ้นสุดสัญญาหรื อวันที่บอกเลิกสัญญา
37.

หนีส้ ินทีอ่ าจจะเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มบริ ษทั มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ดังต่อไปนี้

หนังสื อค้ าประกัน (ล้านบาท)
เลตเตอร์ออฟเครดิต (ดอลล่าร์สหรัฐ)
วงเงินสิ นเชื่อที่ยงั ไม่ได้ใช้จากสถาบันการเงิน
(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

36.58
333,208.04

36.17
744,412.00

3.67
333,208.04

3.26
744,412.00

572.63

920.33

552.63

900.33
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

38.

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเช่าจ่าย
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและอื่น ๆ
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็ จรู ป
และสิ นค้าระหว่างผลิต (เพิ่มขึ้น) ลดลง
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป

39.

276,675,649
110,914,056
1,497,527
25,636,161

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

263,481,239
20,883,833
1,951,027
20,029,661

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

(17,829,839)
815,501,889

15,118,617
674,010,581

(17,779,839)
691,042,123

18,426,148
562,132,078

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

39.1 นอกจากที่ กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23 เกี่ ยวกับหนี้ สินผิดนัดชาระ เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565
สถาบันการเงิ นดังกล่ าวได้ฟ้ องร้ องด าเนิ นคดี อาญาเพิ่ มเติ มกับบริ ษ ัทย่อย - บริ ษ ัท สกุลฎ์ซี อิ นโนเวชั่น จ ากัด และ
กรรมการของบริ ษทั ย่อย โดยศาลได้นดั ไต่สวนมูลฟ้อง ในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดของเช็คดังนี้
เลขทีเ่ ช็ค
00062185
00062186
00062187
01478259
01478260
01478261
39.2

วันทีเ่ ช็ค
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564
รวม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

บาท
1,664,183
1,664,183
1,664,183
332,836
332,836
332,836
5,991,057

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 บริ ษทั ย่อยทางอ้อม - บริ ษทั บลูโซลาร์ ฟาร์ม 3 จากัด ได้กยู้ ืมเงินจากสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ ง
จานวนรวม 172.99 ล้านบาท เพื่อชาระคืนเงินกูย้ มื เดิมกับสถาบันการเงินอีกแห่ งหนึ่ ง (Refinancing) และใช้สาหรับเป็ น
เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

หน้ า 88

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

40.

การจัดประเภทรายการทางบัญชี
กลุ่มบริ ษทั ได้มีการจัดประเภทรายการทางบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เพื่อให้สอดคล้อง
กับการแสดงรายการบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่ งไม่มีผลกระทบต่อกาไรสุ ทธิ และ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ตามที่ได้รายงานไปแล้ว การจัดประเภทรายการใหม่มีดงั ต่อไปนี้
(หน่ วย : บาท)
การจัดประเภทรายการใหม่
ตามทีเ่ คยรายงานไว้
งบการเงิน
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะบริษัท งบการเงินรวม
เฉพาะบริษัท
งบแสดงฐานะการเงิน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน สุทธิ

2,621,687,099
13,541,096

894,221,130
10,572,816

2,624,632,599
10,595,596

894,221,130
10,572,816
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