บริษัท ช ทวี จำกัด (มหำชน)
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวมระหว่ ำงกำลและข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ ำงกำล
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560

รำยงำนกำรสอบทำนข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการของบริ ษทั ช ทวี จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริ ษทั ช ทวี จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และข้อมูลทางการเงินเฉพาะ
กิจการระหว่างกาลของบริ ษทั ช ทวี จากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่ วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของเจ้าของเฉพาะกิ จการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด
เฉพาะกิ จการสาหรับงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่ งผูบ้ ริ หารของ
กิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนอข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินรวม
และข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตกำรสอบทำน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วธิ ีการสอบถามบุคลากรซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเที ยบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้ มีขอบเขตจากัดกว่าการตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีทาให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สาคัญทั้งหมดซึ่ งอาจจะพบได้จากการตรวจสอบ
ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้
ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่ อว่าข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทาขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด

สุ ดวิณ ปัญญำวงศ์ ขันติ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534
กรุ งเทพมหานคร
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
หมายเหตุ
บาท
บาท
บาท
บาท
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุ ทธิ)
ลูกหนี้พนักงานตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี (สุ ทธิ)
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
สิ นค้าคงเหลือ (สุ ทธิ)
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

6
7

61,847,326
276,381,531

43,860,023
373,641,346

61,615,918
267,643,592

43,067,773
373,806,952

8
31 ค)
10
32 ก)
11

185,595
454,507,516
29,949,574

185,595
335,106,837
599,019
22,035,376

185,595
80,924,297
416,495,508
29,633,589

185,595
70,924,297
298,164,435
599,019
22,125,267

822,871,542

775,428,196

856,498,499

808,873,338

37,000,000
479,454
1,000,000
81,577,261
779,257,144
31,605,464
6,858,970
5,196,391
743,732

37,000,000
525,852
1,000,000
81,577,261
771,195,483
31,515,740
7,154,932
4,280,699
685,732

34,000,000
479,454
22,599,950
1,000,000
81,577,261
711,223,326
31,506,547
6,217,034
5,116,477
743,732

34,000,000
525,852
22,599,950
1,000,000
81,577,261
701,848,484
31,408,680
6,412,988
4,212,586
685,732

943,718,416

934,935,699

894,463,781

884,271,533

1,766,589,958

1,710,363,895

1,750,962,280

1,693,144,871

รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระคํ้าประกัน
ลูกหนี้พนักงานตามสัญญาเช่าการเงิน (สุ ทธิ)
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ถือจนครบกําหนด
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุ ทธิ)
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน (สุ ทธิ)
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (สุ ทธิ)
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
เงินมัดจํา

12
8
13
15
16
17
18
19

รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

กรรมการ ____________________________________________

กรรมการ _____________________________________________
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บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
หมายเหตุ
บาท
บาท
บาท
บาท
หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
- เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
- หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (สุ ทธิ)
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาส่ วนที่เกินกว่า
งานระหว่างทํา (สุ ทธิ)
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสิ นค้า
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

20
21

565,401,438
194,870,491

358,575,194
280,107,113

559,533,228
196,946,506

355,255,024
276,427,902

22
23

924,000
10,268,247

924,000
10,138,522

10,268,247

10,138,522

9 ข)
32 ก)

30,139,867
608,067
5,941,588
2,043,591

18,767,397
5,941,588
1,266,918
2,312,152

30,139,867
608,067
5,701,707
1,923,920

18,767,397
5,701,707
1,266,918
2,207,356

810,197,289

678,032,884

805,121,542

669,764,826

1,387,879
28,549,071
298,954,297
18,613,592

1,618,879
31,165,640
298,810,868
19,731,746

28,549,071
298,954,297
17,684,575

31,165,640
298,810,868
19,036,083

347,504,839

351,327,133

345,187,943

349,012,591

1,157,702,128

1,029,360,017

1,150,309,485

1,018,777,417

24

รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (สุ ทธิ)
หุน้ กู้ (สุ ทธิ)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

22
23
25
26
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บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
บาท
บาท
หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ (ต่อ)
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 1,187,889,978 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท

296,972,495

296,972,495

296,972,495

296,972,495

295,735,443
375,903,848
29,013,488
(5,633,115)

295,735,443
375,903,848
29,013,488
(5,633,115)

295,735,443
375,903,848
27,067,992
-

295,735,443
375,903,848
27,067,992
-

6,820,000
(92,954,724)

6,820,000
(20,838,590)

6,820,000
(104,874,488)

6,820,000
(31,159,829)

รวมส่ วนของบริษัทใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

608,884,940
2,890

681,001,074
2,804

600,652,795
-

674,367,454
-

รวมส่ วนของเจ้ าของ

608,887,830

681,003,878

600,652,795

674,367,454

1,766,589,958

1,710,363,895

1,750,962,280

1,693,144,871

ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 1,182,941,773 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ จากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ส่ วนลดจากการเพิม่ สัดส่ วนเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ
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บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 มีนาคม
31 มีนาคม
31 มีนาคม
31 มีนาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
หมายเหตุ
บาท
บาท
บาท
บาท
รายได้
รายได้ตามสัญญา
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
ต้นทุนงานตามสัญญา
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ
กําไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการขายสิ นทรัพย์
กําไรสุ ทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
ขาดทุนก่ อนภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
ขาดทุนสํ าหรับงวด

28

29

175,099,780
32,696,977
(180,305,700)
(38,112,479)

133,789,932
36,463,693
(109,293,552)
(19,780,281)

164,832,813
33,207,210
(186,973,989)
(33,181,546)

128,243,807
37,948,817
(103,743,997)
(19,866,978)

(10,621,422)
3,054,256
(13,019,757)
(44,729,500)
(31,010)
2,651,292
(10,581,053)

41,179,792
1,883,731
(8,662,989)
(39,835,061)
5,221,513
(8,519,204)

(22,115,512)
5,583,408
(12,329,137)
(38,243,291)
(31,010)
2,441,068
(10,475,913)

42,581,649
3,848,798
(7,805,602)
(37,579,058)
5,235,258
(8,364,252)

(73,277,194)
(4,541)

(8,732,218)
(384,151)

(75,170,387)
134,382

(2,083,207)
(120,210)

(73,281,735)

(9,116,369)

(75,036,005)

(2,203,417)

1,457,108

13,124

1,651,682

(736,240)

(291,421)

(2,625)

(330,336)

147,248

1,165,687

10,499

1,321,346

(588,992)

1,165,687

10,499

1,321,346

(588,992)

(72,116,048)

(9,105,870)

(73,714,659)

(2,792,409)

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์
หลังออกจากงาน
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับรายการจะไม่จดั ประเภท
รายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุน
ในภายหลัง
รวมรายการที่จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสํ าหรับงวด
- สุ ทธิจากภาษี
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลในหน้า 13 ถึง 61 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
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บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 มีนาคม
31 มีนาคม
31 มีนาคม
31 มีนาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
หมายเหตุ
บาท
บาท
บาท
บาท
การแบ่ งปันขาดทุน
ส่ วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

การแบ่ งปันขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

(73,281,836)
101

(9,115,580)
(789)

(75,036,005)
-

(2,203,417)
-

(73,281,735)

(9,116,369)

(75,036,005)

(2,203,417)

(72,116,134)
86

(9,105,142)
(728)

(73,714,659)
-

(2,792,409)
-

(72,116,048)

(9,105,870)

(73,714,659)

(2,792,409)

ขาดทุนต่ อหุ้น
ขาดทุนต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

30 ก)

(0.0619)

(0.0087)

(0.0634)

(0.0021)

ขาดทุนต่อหุน้ ปรับลด

30 ข)

(0.0619)

(0.0087)

(0.0634)

(0.0021)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลในหน้า 13 ถึง 61 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
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บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
ข้ อมูลทางการเงินรวม (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ส่ วนของผู้เป็ นเจ้ าของของบริษัทใหญ่
องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้ าของ
กําไรสะสม

ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ทุนจดทะเบียน

ส่ วนเกิน

จากการจ่ าย

ส่ วนลดจากการเพิม่

จัดสรรแล้ ว -

ที่ออกและชําระ

(ตํา่ กว่ า)

โดยใช้ ห้ ุน

เงินรับล่ วงหน้ า

สั ดส่ วนเงินลงทุน

ทุนสํ ารอง

เต็มมูลค่ าแล้ ว

มูลค่ าหุ้น

เป็ นเกณฑ์

ค่ าหุ้น

ในบริษัทย่ อย

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

206,127,675

317,327,131

29,013,488

44,677,801

(5,633,115)

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือต้ นงวด 1 มกราคม พ.ศ. 2559

รวมส่ วนของ
ผู้เป็ นเจ้ าของ ส่ วนได้ เสี ยที่ไม่ มี

ตามกฎหมาย ยังไม่ ได้ จัดสรร

รวมส่ วนของ

ของบริษัทใหญ่

อํานาจควบคุม

เจ้ าของ

บาท

บาท

บาท

บาท

6,820,000

98,663,085

696,996,065

4,974

697,001,039

การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของเจ้ าของสํ าหรับงวด
การใช้สิทธิ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (จดทะเบียนเพิ่มทุน)

27

22,350,525

22,327,276

-

(44,677,801)

-

-

-

-

-

เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้

27

-

-

-

2,174,905

-

-

-

2,174,905

-

-

-

-

-

-

-

10,438

10,438

61

10,499

-

-

-

-

-

-

(9,115,580)

(9,115,580)

(789)

(9,116,369)

228,478,200

339,654,407

29,013,488

2,174,905

6,820,000

89,557,943

690,065,828

4,246

690,070,074

2,174,905

กําไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ขาดทุนรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

(5,633,115)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลในหน้า 13 ถึง 61 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
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บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
ข้ อมูลทางการเงินรวม (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ส่ วนของผู้เป็ นเจ้ าของของบริษัทใหญ่
องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้ าของ
กําไรสะสม

ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ส่ วนเกิน

จากการจ่ าย

ส่ วนลดจากการเพิม่

จัดสรรแล้ ว -

ทุนจดทะเบียน

(ตํา่ กว่ า)

โดยใช้ ห้ ุน

สั ดส่ วนเงินลงทุน

ทุนสํ ารอง

ยังไม่ ได้ จัดสรร

ผู้เป็ นเจ้ าของ

ส่ วนได้ เสี ยที่ไม่ มี

รวมส่ วนของ

ที่ออกและชําระ

มูลค่ าหุ้น

เป็ นเกณฑ์

ในบริษัทย่ อย

ตามกฎหมาย

ยังไม่ ได้ จัดสรร

ของบริษัทใหญ่

อํานาจควบคุม

เจ้ าของ

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

295,735,443

375,903,848

29,013,488

(5,633,115)

6,820,000

(20,838,590)

681,001,074

2,804

681,003,878

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือต้ นงวด 1 มกราคม พ.ศ. 2560

รวมส่ วนของ

การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของเจ้ าของสํ าหรับงวด
กําไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ขาดทุนรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

-

-

-

-

-

1,165,702

1,165,702

(15)

1,165,687

-

-

-

-

-

(73,281,836)

(73,281,836)

101

(73,281,735)

6,820,000

(92,954,724)

608,884,940

2,890

608,887,830

295,735,443

375,903,848

29,013,488

(5,633,115)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลในหน้า 13 ถึง 61 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
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บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้ าของ
กําไรสะสม

ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ส่ วนเกิน

จัดสรรแล้ ว -

ทุนทีอ่ อก

(ตํา่ กว่ า)

โดยใช้ ห้ ุน เงินรับล่ วงหน้ า

และชําระแล้ ว

มูลค่ าหุ้น

เป็ นเกณฑ์

ค่ าหุ้น

ตามกฎหมาย

ยังไม่ ได้ จัดสรร

เจ้ าของ

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

206,127,675

317,327,131

27,067,992

44,677,801

6,820,000

67,056,308

669,076,907

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือต้ นงวด 1 มกราคม พ.ศ. 2559

จากการจ่ าย

ทุนสํ ารอง

รวมส่ วนของ

การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของเจ้ าของสํ าหรับงวด
การใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (จดทะเบียนเพิ่มทุน)

27

22,350,525

22,327,276

-

(44,677,801)

-

-

-

เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้

27

-

-

-

2,174,905

-

-

2,174,905

-

-

-

-

-

(588,992)

(588,992)

-

-

-

-

-

(2,203,417)

(2,203,417)

27,067,992

2,174,905

6,820,000

64,263,899

668,459,403

ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์
หลังออกจากงาน
ขาดทุนสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

228,478,200

339,654,407

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลในหน้า 13 ถึง 61 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
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บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (บาท)
องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้ าของ
กําไรสะสม

ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ส่ วนเกิน

จากการจ่ าย

จัดสรรแล้ ว -

ทุนทีอ่ อก

(ตํา่ กว่ า)

โดยใช้ ห้ ุน

ทุนสํ ารอง

และชําระแล้ ว

มูลค่ าหุ้น

เป็ นเกณฑ์

ตามกฎหมาย

ยังไม่ ได้ จัดสรร

เจ้ าของ

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

295,735,443

375,903,848

27,067,992

6,820,000

(31,159,829)

674,367,454

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือต้ นงวด 1 มกราคม พ.ศ. 2560

รวมส่ วนของ

การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของเจ้ าของสํ าหรับงวด
กําไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์
หลังออกจากงาน
ขาดทุนสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

-

-

-

-

1,321,346

1,321,346

-

-

-

-

(75,036,005)

(75,036,005)

27,067,992

6,820,000

(104,874,488)

600,652,795

295,735,443

375,903,848

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลในหน้า 13 ถึง 61 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
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บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 มีนาคม
31 มีนาคม
31 มีนาคม
31 มีนาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
หมายเหตุ
บาท
บาท
บาท
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจําหน่าย
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า
ค่าเผื่อผลขาดทุนตามสัญญา
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
(กําไร)ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของ
ตราสารอนุพนั ธ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้พนักงานตามสัญญาเช่าการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
- ดอกเบี้ยจ่ายเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
- ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
- การตัดจําหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุน้ กูร้ อตัดจ่าย
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
เครื่ องมือทางการเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
เงินมัดจํา
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาส่ วนที่เกินกว่างานระหว่างทํา
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
ก่อนดอกเบี้ยรับ ต้นทุนทางการเงินจ่ายและภาษีเงินได้จ่าย
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้พนักงานตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
- ดอกเบี้ยจ่ายเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิ ได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน

17
18

26
28
28

(73,277,194)

(8,732,218)

(75,170,387)

(2,083,207)

10,016,280
1,343,123
112,198
1,506,171
31,010

8,225,397
1,192,736
(300,000)
-

8,336,910
1,334,980
1,506,171
31,010

6,682,697
1,089,448
(100,000)
-

608,067
1,026,537
(78,717)
(5,697)

(7,206)
706,456
(948,515)
(5,697)

608,067
987,757
(1,329,652)
(5,697)

(7,206)
636,439
(1,992,358)
(5,697)

9,925,208
512,416
143,429

7,879,201
640,003
-

9,820,068
512,416
143,429

7,726,396
637,856
-

(48,137,169)

8,650,157

(53,224,928)

12,584,368

95,473,034
(119,512,877)
599,019
(7,914,198)
(58,000)
(84,263,189)
11,372,470
(268,561)

124,689,848
(73,022,277)
(106,367)
3,928,403
(790,997)
(17,780,162)
(117,311)

105,629,519
(118,331,073)
599,019
(7,508,322)
(58,000)
(78,178,197)
11,372,470
(283,436)

126,814,487
(80,221,531)
(106,367)
3,720,506
(598,497)
(16,057,970)
(123,703)

(152,709,471)
359,327
52,095
(687,583)

45,451,294
948,515
52,095
-

(139,982,948)
357,322
52,095
(687,583)

46,011,293
942,488
52,095
-

(8,509,246)
(2,182,610)

(615,656)
(1,067,497)

(8,404,106)
(2,170,809)

(462,851)
(1,065,247)

(163,677,488)

44,768,751

(150,836,029)

45,477,778

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลในหน้า 13 ถึง 61 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
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บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
ข้ อมูลทางการเงินรวม

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 มีนาคม
31 มีนาคม
31 มีนาคม
31 มีนาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
หมายเหตุ
บาท
บาท
บาท
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนระยะสั้น
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระคํ้าประกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- เงินสดรับ
- เงินสดจ่าย
เงินสดจ่ายซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

25

-

(97,754,047)
(34,261,311)

-

(97,754,047)
(34,061,311)

31 ค)
31 ค)
17
18

(19,870,302)
(852,847)

(8,531,415)
-

5,000,000
(15,000,000)
(19,833,879)
(852,847)

(2,000,000)
(7,230,246)
-

(20,723,149)

(140,546,773)

(30,686,726)

(141,045,604)

1,904,675,788
(1,699,057,588)
(2,999,260)
(231,000)
-

682,646,227
(615,096,041)
(3,251,845)
(231,000)
(1,633)
2,174,905

1,871,794,251
(1,668,724,091)
(2,999,260)
-

666,428,686
(599,534,486)
(3,036,399)
(1,633)
2,174,905

202,387,940

66,240,613

200,070,900

66,031,073

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด

17,987,303
43,860,023

(29,537,409)
49,296,449

18,548,145
43,067,773

(29,536,753)
48,498,762

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

61,847,326

19,759,040

61,615,918

18,962,009

9,421

25,294

9,421

25,294

เจ้าหนี้คงค้างจากการซื้ อสิ นทรัพย์ ณ วันที่ 31 มีนาคม

366,189

665,600

-

595,653

เจ้าหนี้คงค้างจากการซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 31 มีนาคม

580,000

-

580,000

-

3,922,260

563,893

3,922,260

563,893

เงินสดสุ ทธิ ได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
- เงินสดรับ
- เงินสดชําระคืน
จ่ายชําระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายเงินปั นผล
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุน้ จากการให้สิทธิ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
เงินสดสุ ทธิ ได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน

20
20
23
22

ข้ อมูลเพิม่ เติม
เงินปั นผลค้างจ่าย

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลในหน้า 13 ถึง 61 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
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บริษัท ช ทวี จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั ช ทวี จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั จำกัด ซึ่ งตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2537 และเมื่อวันที่
2 มกรำคม พ.ศ. 2556 บริ ษทั ได้ดำเนินกำรจดทะเบียนแปรสภำพเป็ นบริ ษทั มหำชนจำกัด กับกระทรวงพำณิ ชย์
บริ ษทั จดทะเบียนกับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอไอ เมื่อวันที่ 13 พฤษภำคม พ.ศ. 2556
บริ ษทั มีที่อยูต่ ำมที่ได้จดทะเบียนไว้ ดังนี้
สำนักงำนใหญ่ : 265 หมู่ 4 ถนนกลำงเมือง ตำบลเมืองเก่ำ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
สำขำที่ 1
: 96/25 หมู่ 3 ถนนวิภำวดีรังสิ ต แขวงตลำดบำงเขน เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ
สำขำที่ 2
: 66/5 หมู่ 2 ตำบลโป่ ง อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี
สำขำที่ 3
: 62/25 หมู่ 2 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ
ธุ รกิ จหลักของบริ ษทั และบริ ษ ทั ย่อย คื อ กำรผลิ ต ขำย และบริ กำรเกี่ ยวกับกำรประกอบรถพ่วงและยำนพำหนะและอุป กรณ์
แบบพิเศษ
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรรำยงำนข้อมูล จึงรวมเรี ยกบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยว่ำ “กลุ่มกิจกำร”
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั เมื่อวันที่ 12 พฤษภำคม
พ.ศ. 2560
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลที่นำเสนอนี้ได้มีกำรสอบทำนแต่ยงั ไม่ได้ตรวจสอบ

2

นโยบำยกำรบัญชี
2.1

เกณฑ์ ในกำรจัดทำข้ อมูลทำงกำรเงิน
ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลได้จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีไทย ฉบับที่ 34 เรื่ อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
ข้อมูลทำงกำรเงินหลัก (คือ งบแสดงฐำนะกำรเงิน งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้ำของ
และงบกระแสเงิ น สด)ได้น ำเสนอในรู ป แบบที่ ส อดคล้องกับ รู ป แบบของงบกำรเงิน ประจำปี ซึ่ งเป็ นไปตำมมำตรฐำน
กำรบัญชี ไทย ฉบับที่ 1 เรื่ อง กำรนำเสนองบกำรเงิน ส่ วนหมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินจัดทำเป็ นแบบย่อ บริ ษทั
ได้เปิ ดเผยหมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินเพิ่มเติ มตำมข้อกำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ที่ออกภำยใต้พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคู่กบั งบกำรเงินของรอบปี บัญชีสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลฉบับภำษำอังกฤษจัดทำขึ้นจำกข้อมูลทำงกำรเงิน
ระหว่ำงกำลภำษำไทยที่ จดั ทำตำมกฎหมำย ในกรณี ที่ มีเนื้ อควำมขัดแย้งกัน หรื อมี กำรตี ควำมแตกต่ำงกัน ให้ใช้ขอ้ มู ล
ทำงกำรเงินระหว่ำงกำลฉบับภำษำไทยเป็ นหลัก
นโยบำยกำรบัญชี ที่ใช้ในกำรจัดทำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเป็ นนโยบำยเดี ยวกันกับนโยบำยกำรบัญชี ที่ใช้ในกำร
จัดทำงบกำรเงินสำหรับงวดปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
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บริษัท ช ทวี จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.1

เกณฑ์ ในกำรจัดทำข้ อมูลทำงกำรเงิน (ต่อ)
รำยจ่ำยที่ เกิ ดขึ้ น เป็ นครั้ งครำวในระหว่ำงงวดปี บัญ ชี จะแสดงเป็ นค่ำใช้จ่ำยหรื อค่ำใช้จ่ำยรอกำรตัดบัญ ชี โดยใช้เกณฑ์
เดียวกับกำรแสดงรำยจ่ำยเป็ นค่ำใช้จ่ำยหรื อค่ำใช้จ่ำยรอกำรตัดบัญชี ณ วันสิ้ นงวดปี บัญชี
ภำษีเงินได้ระหว่ำงกำลตั้งค้ำงจ่ำยไว้โดยใช้อตั รำภำษีเดียวกับที่ใช้กบั ผลกำไรรวมทั้งปี ที่คำดว่ำจะได้

2.2

กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชี กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรตีควำมที่เกีย่ วข้ อง
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่มีกำรปรับปรุ งใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มต้ นในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560
ก) กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ปรับปรุงใหม่ ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ ำงมีสำระสำคัญ และเกี่ยวข้ องกับกลุ่มกิจกำร
มีดังต่ อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 11
(ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง กำรนำเสนองบกำรเงิน
เรื่ อง ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงำน
เรื่ อง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และกำรร่ วมค้ำ
เรื่ อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื่ อง เกษตรกรรม
เรื่ อ ง สิ น ทรั พ ย์ไม่ ห มุ น เวียนที่ ถื อ ไว้เพื่ อ ขำยและกำรด ำเนิ น งำน
ที่ยกเลิก
เรื่ อง งบกำรเงินรวม
เรื่ อง กำรร่ วมกำรงำน
เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจกำรอื่น
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บริษัท ช ทวี จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.2

กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชี กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรตีควำมที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่มีกำรปรับปรุ งใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มต้ นในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 (ต่อ)
ก) กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ปรับปรุงใหม่ ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ ำงมีสำระสำคัญ และเกี่ยวข้ องกับกลุ่มกิจกำร
มีดังต่ อไปนี้ (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรั บปรุ ง 2559) ได้ ให้ ความชัดเจนในหลายประเด็น ที่สาคัญดังต่ อไปนี ้
- ควำมมีสำระสำคัญ – กิจกำรไม่ควรรวมยอดหรื อแยกแสดงข้อมูลในรู ปแบบที่ทำให้ผูใ้ ช้งบกำรเงินเข้ำใจรำยกำร
ได้ลดลง หำกเป็ นรำยกำรที่มีสำระสำคัญ จะต้องเปิ ดเผยข้อมูลให้เพียงพอเพื่ออธิบำยผลกระทบที่มีต่อฐำนะกำรเงิน
หรื อผลกำรดำเนินงำน
- กำรแยกแสดงรำยกำรและกำรรวมยอด -รำยกำรบรรทัดที่ ระบุใน TAS 1 อำจจำเป็ นต้องแสดงแยกจำกกันหำก
เกี่ยวข้องต่อควำมเข้ำใจฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนิ นงำนของกิจกำร นอกจำกนี้ ยงั มีแนวปฏิบตั ิใหม่ของกำรใช้
กำรรวมยอด
- หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน - ยืนยันว่ำหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินไม่จำเป็ นต้องเรี ยงลำดับตำมลำดับกำรแสดง
รำยกำรในงบกำรเงิน
- รำยกำรกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นที่เกิดจำกเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสี ย - ส่ วนแบ่งกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นที่เกิด
จำกเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสี ยจะถูกจัดกลุ่มโดยพิจำรณำว่ำเป็ นรำยกำรที่จะถูกจัดประเภทใหม่ไปยังกำไรหรื อ
ขำดทุนในภำยหลังหรื อไม่ โดยแต่ละกลุ่มจะแยกแสดงเป็ นรำยกำรบรรทัดแยกต่ำงหำกในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2559) กำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ ได้กำหนดให้มีควำมชัดเจนขึ้นว่ำกำรคิด
ค่ำเสื่ อมรำคำที่ ดิน อำคำรและอุปกรณ์ โดยอ้ำงอิงกับรำยได้น้ ันไม่เหมำะสม และ แก้ไขขอบเขตให้พืชที่ให้ผลิตผล
ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทำงกำรเกษตรรวมอยูใ่ นขอบเขตของมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับนี้
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2559) กำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ ได้กำหนดให้มีควำมชัดเจนขึ้นสำหรับกำร
เลื อ กใช้อ ัต รำคิ ด ลดส ำหรั บ กำรประมำณผลประโยชน์ ห ลัง ออกจำกงำนว่ำให้ ใช้อ ัต รำผลตอบแทนของหนี้ สิ น
โดยพิจำรณำจำกสกุลเงินของหนี้ สินที่มีสกุลเงินที่สอดคล้องกับสกุลเงินของหนี้ สินผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
เป็ นสำคัญ ไม่ใช่พิจำรณำจำกประเทศที่หนี้สินนั้นเกิดขึ้น
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559) ได้มีกำรแก้ไขโดยให้ทำงเลือกเพิ่มในกำรบันทึกเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กำรร่ ว มค้ำ หรื อ บริ ษ ัท ร่ ว มในงบกำรเงิ น เฉพำะกิ จ กำรโดยใช้วิธี ส่ ว นได้เสี ยตำมมำตรฐำนกำรบัญ ชี ฉบับ ที่ 28
(ปรับปรุ ง 2559) เพิ่มเติมจำกเดิ มที่ให้ใช้วิธีรำคำทุน หรื อวิธีมูลค่ำยุติธรรม (เมื่อมีกำรประกำศใช้) ทั้งนี้ กำรเลือกใช้
นโยบำยบัญชี สำหรับเงินลงทุนแต่ละประเภท (บริ ษทั ย่อย กำรร่ วมค้ำ หรื อบริ ษทั ร่ วม) เป็ นอิสระจำกกัน โดยหำก
กิจกำรเลือกที่จะเปลี่ยนมำใช้วธิ ีส่วนได้เสี ยจะต้องทำโดยปรับปรุ งงบกำรเงินย้อนหลัง

15

บริษัท ช ทวี จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.2

กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชี กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรตีควำมที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่มีกำรปรับปรุ งใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มต้ นในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 (ต่อ)
ก) กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ปรับปรุงใหม่ ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ ำงมีสำระสำคัญ และเกี่ยวข้ องกับกลุ่มกิจกำร
มีดังต่ อไปนี้ (ต่อ)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559) ให้ทำงเลือกเพิม่ สำหรับกิจกำรที่ไม่ใช่กิจกำรที่ดำเนินธุรกิจเฉพำะด้ำน
กำรลงทุนที่มีส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมหรื อกำรร่ วมค้ำที่เป็ นกิ จกำรที่ดำเนิ นธุ รกิ จเฉพำะด้ำนกำรลงทุน โดยในกำร
บันทึ กบัญชี โดยใช้วิธีส่วนได้เสี ยในเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมหรื อกำรร่ วมค้ำที่ เป็ นกิ จกำรที่ ดำเนิ นธุ รกิ จเฉพำะด้ำน
กำรลงทุนนั้น จะมีทำงเลือกในกำรที่จะยังคงกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ร่ วมหรื อกำรร่ วมค้ำนั้นๆ
ด้วยวิธีมูลค่ำยุติธรรมตำมที่ บริ ษทั ร่ วมหรื อกำรร่ วมค้ำนั้นๆใช้อยู่ หรื อจะถอดกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมออกและแทน
ด้วยกำรจัดทำงบกำรเงินรวมของบริ ษทั ร่ วมหรื อกำรร่ วมค้ำที่เป็ นกิจกำรที่ดำเนินธุรกิจเฉพำะด้ำนกำรลงทุน
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559) กำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือได้กำหนดให้มีควำมชัดเจนถึงควำมหมำย
ของกำรอ้ำงอิ งในมำตรฐำน ไปยัง “ข้อมู ลที่ ได้เปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุ ประกอบงบกำรเงิ นระหว่ำงกำล หรื อที่ อื่น
ในรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล” ว่ำกิจกำรที่ใช้ประโยชน์ของข้อผ่อนปรนนี้ จะต้องอ้ำงอิงจำกงบกำรเงินระหว่ำงกำล
ไปถึงยังรำยงำนอื่นที่มีขอ้ มูลดังกล่ำวอย่ำงเฉพำะเจำะจง โดยที่ผใู ้ ช้งบกำรเงินต้องสำมำรถเข้ำถึงรำยงำนอื่นที่มีขอ้ มูลนั้น
ในลักษณะและเวลำเดียวกันกับงบกำรเงินระหว่ำงกำล
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2559) ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงโดยให้มีกำรสันนิ ษฐำนว่ำกำรตัดจำหน่ ำยของ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนโดยกำรอ้ำงอิงจำกรำยได้น้ นั ไม่เหมำะสม ข้อสันนิษฐำนนี้อำจตกไปหำกเข้ำข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้
คือสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนได้ถูกแสดงเหมือนเป็ นตัววัดของรำยได้ (นั่นคือรำยได้เป็ นปั จจัยที่เป็ นข้อจำกัดของมูลค่ำที่
จะได้รั บ จำกสิ น ทรั พ ย์) หรื อ สำมำรถแสดงได้ว่ำ รำยได้แ ละกำรใช้ป ระโยชน์ เชิ ง เศรษฐกิ จ ที่ ไ ด้จ ำกสิ น ทรั พ ย์
มีควำมสัมพันธ์กนั เป็ นอย่ำงมำก
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุ ง 2559) ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิทำงบัญชีสำหรับกำร
วัดมูลค่ำและรับรู ้รำยกำรของพืชเพื่อกำรให้ผลผลิตซึ่งสภำวิชำชีพบัญชีได้ออกประกำศเมื่อ พ.ศ. 2558
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2559) ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ควำมชัดเจนเพิ่มเติมในกรณี
ที่สินทรัพย์ (หรื อกลุ่มสิ นทรัพย์ที่จะจำหน่ ำย) ถูกจัดประเภทใหม่จำก “ที่ถือไว้เพื่อขำย” เป็ น “ที่มีไว้เพื่อจ่ำยให้แก่
ผูเ้ ป็ นเจ้ำของ” หรื อถูกจัดประเภทใหม่ในทำงตรงกันข้ำมนั้น ไม่ถือว่ำเป็ นกำรเปลี่ยนแปลงแผนกำรขำยหรื อแผนกำรจ่ำย
และไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตำมแนวทำงกำรบันทึกบัญชีสำหรับกำรเปลี่ยนแปลง
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บริษัท ช ทวี จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.2

กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชี กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรตีควำมที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่มีกำรปรับปรุ งใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มต้ นในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 (ต่อ)
ก) กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ปรับปรุงใหม่ ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ ำงมีสำระสำคัญ และเกี่ยวข้ องกับกลุ่มกิจกำร
มีดังต่ อไปนี้ (ต่อ)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559) ได้มีกำรปรับปรุ งให้ชดั เจนขึ้นเกี่ ยวกับ 1) ข้อยกเว้น
ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมว่ำให้ใช้กบั กิ จกำรที่ เป็ นบริ ษทั ใหญ่ข้ นั กลำงที่เป็ นบริ ษทั ย่อยของกิ จกำรที่ ดำเนิ นธุ รกิ จ
ด้ำนกำรลงทุนด้วยเหมือนกัน และ 2) กิจกำรที่ดำเนินธุรกิจด้ำนกำรลงทุนจะต้องนำบริ ษทั ย่อยที่ไม่ใช่กิจกำรที่ดำเนิ น
ธุ รกิ จด้ำนกำรลงทุนและบริ ษทั ย่อยดังกล่ำวให้บริ กำรหรื อมีกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่ องกับกำรลงทุน มำรวมในกำรจัดทำ
งบกำรเงินรวมด้วย
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2559) ได้กำหนดให้มีควำมชัดเจนมำกขึ้นสำหรับ 1) กำรซื้ อ
ส่ วนได้เสี ยในกำรดำเนิ นงำนร่ วมกัน ที่ กิจกรรมของกำรดำเนิ น งำนร่ วมกันนั้นประกอบกัน ขึ้น เป็ นธุ รกิ จ ให้ผูซ้ ้ื อ
นำหลักกำรบัญชีของกำรรวมธุรกิจมำถือปฏิบตั ิ และ 2) ในกรณี ที่ผรู ้ ่ วมดำเนินงำนมีกำรซื้ อส่ วนได้เสี ยในกำรดำเนินงำน
ร่ วมกันเพิ่มขึ้นนั้น ส่ วนได้เสี ยเดิมที่มีอยูใ่ นกำรดำเนิ นงำนร่ วมกันจะไม่ถูกวัดมูลค่ำใหม่ หำกร่ วมดำเนิ นงำนยังคงมี
กำรควบคุมร่ วมอยู่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559) ได้มีกำรกำหนดให้ชดั เจนยิง่ ขึ้นให้กิจกำรที่เป็ นกิจกำร
ที่ดำเนินธุรกิจด้ำนกำรลงทุน ต้องเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ย่อยที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ตำมที่กำหนดใน TFRS 12
แม้ไม่ได้มีกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
ผูบ้ ริ ห ำรของกลุ่ ม กิ จกำรได้ป ระเมิ น และพิ จำรณำว่ำมำตรฐำนที่ ป รั บ ปรุ งใหม่ ดังกล่ ำวข้ำงต้น ไม่ มีผลกระทบที่ มี
นัยสำคัญต่อกลุ่มกิจกำร
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บริษัท ช ทวี จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.2

กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชี กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรตีควำมที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่มีกำรปรับปรุ งใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มต้ นในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 (ต่อ)
ข) กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำน ที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงไม่มีสำระสำคัญและไม่มีผลกระทบ
ต่อกลุ่มกิจกำร มีดงั นี้
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 2
(ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 3
(ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง สิ นค้ำคงเหลือ
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
เรื่ อง นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบัญชี
และข้อผิดพลำด
เรื่ อง เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
เรื่ อง สัญญำก่อสร้ำง
เรื่ อง ภำษีเงินได้
เรื่ อง สัญญำเช่ำ
เรื่ อง รำยได้
เรื่ อง กำรบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลและกำรเปิ ดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล
เรื่ อง ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศ
เรื่ อง ต้นทุนกำรกูย้ มื
เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่ อง กำรบัญชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์เมื่อออกจำกงำน
เรื่ อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
เรื่ อง กำไรต่อหุน้
เรื่ อง กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
เรื่ อง ประมำณกำรหนี้สิน หนี้สินที่อำจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์
ที่อำจเกิดขึ้น
เรื่ อง อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
เรื่ อง กำรจ่ำยโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เรื่ อง กำรรวมธุรกิจ
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บริษัท ช ทวี จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.2

กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชี กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรตีควำมที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่มีกำรปรับปรุ งใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มต้ นในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 (ต่อ)
ข) กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำน ที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงไม่มีสำระสำคัญและไม่มีผลกระทบ
ต่อกลุ่มกิจกำร มีดงั นี้ (ต่อ)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 6
(ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 25
(ปรับปรุ ง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 27
(ปรับปรุ ง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 29
(ปรับปรุ ง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 31
(ปรับปรุ ง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 32
(ปรับปรุ ง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง สัญญำประกันภัย
เรื่ อง กำรสำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่
เรื่ อง ส่ วนงำนดำเนินงำน
เรื่ อง กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
เรื่ อง ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล – กรณี ที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องอย่ำง
เฉพำะเจำะจงกับกิจกรรมดำเนินงำน
เรื่ อง สัญญำเช่ำดำเนินงำน-สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่ำ
เรื่ อง ภำษีเงินได้-กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำรหรื อ
ของผูถ้ ือหุน้
เรื่ อง กำรประเมินเนื้อหำสัญญำเช่ำที่ทำขึ้นตำมรู ปแบบกฎหมำย
เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริ กำร
เรื่ อง รำยได้-รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ กำรโฆษณำ
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์
เรื่ อง กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจำกกำรรื้ อถอน กำรบูรณะ
และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ำยคลึงกัน
เรื่ อง กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรื อไม่
เรื่ อง สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจำกกองทุนกำรรื้ อถอน กำรบูรณะและกำร
ปรับปรุ งสภำพแวดล้อม
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บริษัท ช ทวี จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.2

กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชี กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรตีควำมที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่มีกำรปรับปรุ งใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มต้ นในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 (ต่อ)
ข) กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำน ที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงไม่มีสำระสำคัญและไม่มีผลกระทบ
ต่อกลุ่มกิจกำร มีดงั นี้ (ต่อ)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 104
(ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 105
(ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 107
(ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง กำรปรับปรุ งย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 29
(ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจ
ที่เงินเฟ้อรุ นแรง
เรื่ อง งบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ
เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทำนบริ กำร
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ
เรื่ อง ข้อจำกัดสิ นทรัพย์ตำมโครงกำรผลประโยชน์ ข้อกำหนด
เงินทุนขั้นต่ำและปฏิสมั พันธ์ของรำยกำรเหล่ำนี้ สำหรับมำตรฐำน
กำรบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงำน
เรื่ อง สัญญำสำหรับกำรก่อสร้ำงอสังหำริ มทรัพย์
เรื่ อง กำรจ่ำยสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้ำของ
เรื่ อง กำรโอนสิ นทรัพย์จำกลูกค้ำ
เรื่ อง ต้นทุนกำรเปิ ดหน้ำดินในช่วงกำรผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน
เรื่ อง เงินที่นำส่ งรัฐ
เรื่ อง กำรบัญชีสำหรับกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ที่มีปัญหำ
เรื่ อง กำรบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหนี้และตรำสำรทุน
เรื่ อง กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำหรับเครื่ องมือ
ทำงกำรเงิน
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บริษัท ช ทวี จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
3

กำรประมำณกำร
ในกำรจัดทำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ผูบ้ ริ หำรต้องใช้ดุลยพินิจ กำรประมำณกำรและข้อสมมติที่มีผลกระทบต่อกำรนำนโยบำย
กำรบัญชีมำใช้ และจำนวนเงินของสิ นทรัพย์และหนี้สิน รำยได้และค่ำใช้จ่ำย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอำจจะแตกต่ำงจำกกำรประมำณกำร
ในกำรจัดทำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ผูบ้ ริ หำรจะใช้ดุลยพินิจที่มีนยั สำคัญใน กำรนำนโยบำยกำรบัญชีของกลุ่มกิจกำรและ
แหล่งที่มำของข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับควำมไม่แน่นอนของกำรประมำณกำรที่มีอยูม่ ำใช้ เช่นเดียวกับงบกำรเงินรวมสำหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

4

มูลค่ ำยุติธรรม
4.1

กำรประมำณกำรมูลค่ ำยุติธรรม
ตำรำงต่อไปนี้ แสดงถึงเครื่ องมือทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมจำแนกตำมวิธีกำรประมำณมูลค่ำ ควำมแตกต่ำง
ของระดับข้อมูลสำมำรถแสดงได้ดงั นี้
•
•
•

ข้อมูลระดับที่ 1 ได้แก่ รำคำเสนอซื้ อขำย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลำดที่มีสภำพคล่องสำหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน
อย่ำงเดียวกัน
ข้อมูลระดับที่ 2 ได้แก่ ข้อมูลอื่นนอกเหนื อจำกรำคำเสนอซื้ อขำยซึ่ งรวมอยูใ่ นระดับ 1 ที่ สำมำรถสังเกตได้โดยตรง
(ได้แก่ ข้อมูลรำคำตลำด) หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมำจำกรำคำตลำด) สำหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
ข้อมูลระดับที่ 3 ได้แก่ ข้อมูลสำหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินซึ่ งไม่ได้อำ้ งอิงจำกข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้จำกตลำด
(ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้)

ตำรำงต่อไปนี้แสดงถึงสิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำและรับรู ้ดว้ ยมูลค่ำยุติธรรม ณ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
ข้ อมูลระดับที่ 1
บำท
สิ นทรัพย์
ตรำสำรอนุพนั ธ์ที่ใช้สำหรับกำร
บัญชีป้องกันควำมเสี่ ยง
รวมสิ นทรัพย์

-

หนีส้ ิ น
ตรำสำรอนุพนั ธ์ที่ใช้สำหรับกำร
บัญชีป้องกันควำมเสี่ ยง
รวมหนี้สิน

-

ข้ อมูลระดับที่ 2
บำท

-

608,067
608,067

ข้ อมูลระดับที่ 3
บำท

-

-

รวม
บำท

-

608,067
608,067
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บริษัท ช ทวี จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
4

มูลค่ ำยุติธรรม (ต่อ)
4.1

กำรประมำณกำรมูลค่ ำยุติธรรม (ต่อ)
ตำรำงต่อไปนี้แสดงถึงสิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
ข้ อมูลระดับที่ 1 ข้ อมูลระดับที่ 2 ข้ อมูลระดับที่ 3
บำท
บำท
บำท
สิ นทรัพย์
ตรำสำรอนุพนั ธ์ที่ใช้สำหรับกำรบัญชี
ป้องกันควำมเสี่ ยง
รวมสิ นทรัพย์

-

หนีส้ ิ น
ตรำสำรอนุพนั ธ์ที่ใช้สำหรับกำรบัญชี
ป้องกันควำมเสี่ ยง
รวมหนี้สิน

-

599,019
599,019

-

-

-

รวม
บำท

599,019
599,019

-

ไม่มีรำยกำรโอนระหว่ำงระดับ 1 และระดับ 2 ของลำดับชั้นมูลค่ำยุติธรรมในระหว่ำงงวด
ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงเทคนิคในกำรประเมินมูลค่ำในระหว่ำงงวด
4.2

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ ำสำหรับกำรวัดมูลค่ ำยุติธรรมระดับที่ 2
ตรำสำรอนุ พนั ธ์ที่ใช้สำหรับกำรบัญ ชี ป้องกันควำมเสี่ ยงซึ่ งมูลค่ำยุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 ได้แก่ สัญ ญำซื้ อขำยเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำวัดมูลค่ำยุติธรรมโดยอ้ำงอิงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศซึ่งมีกำรเสนอซื้ อขำยกันในตลำด
ที่มีสภำพคล่อง
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บริษัท ช ทวี จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
5

ข้ อมูลจำแนกตำมส่ วนงำนของกลุ่มกิจกำร
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559
รำยได้
รำยได้
รำยได้
รำยได้
รำยได้
รำยได้
ตำมสั ญญำ
จำกกำรขำย จำกกำรให้ บริกำร
รวม
ตำมสั ญญำ
จำกกำรขำย จำกกำรให้ บริกำร
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

รวม
บำท

รำยได้

175,099,780

2,987,766

29,709,211

207,796,757

133,789,932

3,759,322

32,704,371

170,253,625

กำไรขั้นต้น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร
และต้นทุนทำงกำรเงินที่ไม่ได้ปันส่ วน
รำยได้อื่นที่ไม่ได้ปันส่ วน
กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ไม่ได้ปันส่ วน
ขำดทุนจำกกำรตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ถำวร
ที่ยงั ไม่ได้ปันส่วน
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่ไม่ได้ปันส่ วน
กำไรเบ็ดเสร็ จอื่น
ขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับงวด
หัก ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม

(21,138,427)

3,225,031

7,291,974

(10,621,422)

24,496,380

3,548,192

13,135,320

41,179,792

ขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่

(68,330,310)
3,054,256
2,651,292

(57,017,254)
1,883,731
5,221,513

(31,010)
(4,541)
1,165,687
(72,116,048)
(86)
(72,116,134)

(384,151)
10,499
(9,105,870)
728
(9,105,142)
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บริษัท ช ทวี จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
5

ข้ อมูลจำแนกตำมส่ วนงำนของกลุ่มกิจกำร (ต่อ)
กลุ่มกิจกำรไม่ได้ปันส่ วนสิ นทรัพย์แยกตำมส่ วนงำน
รำยได้ของกลุ่มกิ จกำรจำกลูกค้ำรำยใหญ่ ในระหว่ำงงวดสำมเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มี นำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มี จำนวน
126.33 ล้ำนบำท และ 49.68 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
รำยได้ของกลุ่มกิจกำรแยกตำมเขตภูมิศำสตร์ โดยกำหนดจำกสถำนที่ต้ งั ของลูกค้ำสำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
และ พ.ศ. 2559 แสดงได้ดงั นี้
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบำท
พันบำท
ประเทศไทย
ประเทศมำเลเซีย
ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์
ประเทศอื่น ๆ
รวม

6

149,302
40,861
264
17,370
207,797

94,616
11,302
64,336
170,254

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บำท
บำท
บำท
บำท
เงินสดในมือ
เงินฝำกธนำคำร -ประเภทกระแสรำยวัน
- ประเภทออมทรัพย์
- ประเภทเงินฝำกประจำ
ดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระค้ ำประกัน
(หมำยเหตุ 12)

382,211
61,028,058
87,409
11,000

318,120
43,503,495
27,408
11,000

337,848
60,842,998
87,409
11,000

318,120
42,711,245
27,408
11,000

338,648
61,847,326

43,860,023

336,663
61,615,918

43,067,773

ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560 เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์ และเงินฝำกประจำระยะสั้นที่มีกำหนดระยะเวลำ 3 เดือน มีอตั รำ
ดอกเบี้ยร้อยละ 0.38 - 0.62 ต่อปี และร้อยละ 0.80 - 1.00 ต่อปี ตำมลำดับ (ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 0.028 - 1.00 ต่อปี
และ 0.80 - 1.50 ต่อปี ตำมลำดับ)
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บริษัท ช ทวี จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
7

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น (สุ ทธิ)
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บำท
บำท
บำท
บำท
ลูกหนี้กำรค้ำ
- บริ ษทั อื่น
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 31 ข))
หัก ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
- ลูกหนี้กำรค้ำ - บริ ษทั อื่น
งำนระหว่ำงทำส่ วนที่เกินกว่ำเงินรับล่วงหน้ำ
ตำมสัญญำ (สุ ทธิ) (หมำยเหตุ 9 ก))
ลูกหนี้อื่น - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 31 ข))
เงินประกันผลงำนค้ำงรับ
เงินทดรองจ่ำย
- บริ ษทั อื่น
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 31 ข))
ดอกเบี้ยค้ำงรับ
- บริ ษทั อื่น
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 31 ข))
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
ลูกหนี้เงินให้กยู้ มื พนักงำน

84,052,773
648,758
84,701,531

143,582,999
156,092
143,739,091

83,076,273
166,815
83,243,088

141,843,053
1,133,836
142,976,889

(3,280,525)
81,421,006

(3,280,525)
140,458,566

(2,304,025)
80,939,063

(2,304,025)
140,672,864

176,923,662
1,116,755
1,565,000

224,657,813
911,555
1,565,000

167,695,486
1,292,866
1,372,500

224,657,813
1,107,335
1,372,500

8,849,293
10,950

607,300
10,950

8,837,293
10,950

562,817
10,950

64,035
6,401,347
29,483
276,381,531

344,645
5,060,531
24,986
373,641,346

64,035
1,252,940
6,148,976
29,483
267,643,592

344,645
5,053,042
24,986
373,806,952
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บริษัท ช ทวี จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
7

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น (สุ ทธิ) (ต่อ)
ยอดคงเหลือของลูกหนี้กำรค้ำแยกตำมอำยุหนี้ที่คำ้ งชำระได้ดงั นี้
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บำท
บำท
บำท
บำท
ลูกหนี้ที่ยงั ไม่ถึงกำหนดชำระ
เกินกว่ำกำหนดเวลำชำระหนี้
1 - 30 วัน
31 - 60 วัน
61 - 90 วัน
91 - 180 วัน
181 - 365 วัน
มำกกว่ำ 365 วัน

15,889,995

102,239,377

15,407,580

102,508,245

9,817,040
2,043,302
35,756,642
13,805,780
3,815,770
3,573,002
84,701,531

16,831,738
14,974,622
609,163
2,287,086
2,798,882
3,998,223
143,739,091

9,817,512
2,043,302
35,756,642
13,805,780
3,815,770
2,596,502
83,243,088

16,777,168
14,974,622
609,163
2,287,086
2,798,882
3,021,723
142,976,889

ยอดคงเหลือของลูกหนี้กำรค้ำ - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน แยกตำมอำยุหนี้ที่คำ้ งชำระได้ดงั นี้
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บำท
บำท
บำท
บำท
ลูกหนี้ที่ยงั ไม่ถึงกำหนดชำระ
เกินกว่ำกำหนดเวลำชำระหนี้
1 - 30 วัน
31 - 60 วัน
61 - 90 วัน
91 - 180 วัน
181 - 365 วัน
มำกกว่ำ 365 วัน

492,666

128,400

10,252

1,106,144

128,400
27,692
648,758

27,692
156,092

471
128,400
27,692
166,815

27,692
1,133,836
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บริษัท ช ทวี จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
8

ลูกหนีพ้ นักงำนตำมสั ญญำเช่ ำกำรเงิน (สุ ทธิ)
ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ 2559 ลูกหนี้พนักงำนภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงินมีอำยุของสัญญำโดยเฉลี่ย 5 ปี และคิดดอกเบี้ยในอัตรำคงที่ตำมระบุในสัญญำ ซึ่ งจำนวนที่ถึง
กำหนดจ่ำยตำมสัญญำเป็ นดังนี้
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม/ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จำนวนเงินที่ถึงกำหนดจ่ ำยชำระตำมสั ญญำ
ไม่ เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
บำท
บำท
บำท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
ลูกหนี้พนักงำนตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ดอกเบี้ยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้
หัก ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ

208,380
(22,785)
185,595
185,595

208,380
(22,785)
185,595
185,595

538,315
(58,861)
479,454
479,454

590,410
(64,558)
525,852
525,852

746,695
(81,646)
665,049
665,049

798,790
(87,343)
711,447
711,447

ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 ลูกหนี้พนักงำนตำมสัญญำเช่ำกำรเงินของกลุ่มกิจกำรไม่มียอดหนี้คำ้ งชำระ
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บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
9

งำนระหว่ ำงทำตำมสั ญญำ
ก)

งำนระหว่ ำงทำส่ วนที่เกินกว่ ำเงินรับล่ วงหน้ ำตำมสั ญญำ (สุ ทธิ)
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บำท
บำท
บำท
บำท
งำนระหว่ำงทำตำมสัญญำ
กำไรตำมส่ วนงำนที่ทำเสร็ จ
ขำดทุนตำมส่ วนงำนที่ทำเสร็ จ
หัก เงินเรี ยกเก็บตำมสัญญำ
หัก ค่ำเผือ่ ผลขำดทุนตำมสัญญำ

ข)

267,868,456
19,172,927
(2,280,260)
284,761,123
(106,331,290)
178,429,833
(1,506,171)
176,923,662

256,524,161
40,300,902
296,825,063
(72,167,250)
224,657,813
224,657,813

261,206,637
16,605,570
(2,280,260)
275,531,947
(106,331,290)
169,200,657
(1,506,171)
167,694,486

256,524,161
40,300,902
296,825,063
(72,167,250)
224,657,813
224,657,813

เงินรับล่ วงหน้ ำตำมสั ญญำส่ วนที่เกินกว่ ำงำนระหว่ ำงทำ (สุ ทธิ)
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บำท
บำท
บำท
บำท
งำนระหว่ำงทำตำมสัญญำ
กำไรตำมส่ วนงำนที่ทำเสร็ จ
ขำดทุนตำมส่ วนงำนที่ทำเสร็ จ
หัก เงินเรี ยกเก็บตำมสัญญำ

9,359,101
155,597
(288,382)
9,226,316
(39,366,183)
(30,139,867)

18,366,588
1,036,771
19,403,359
(38,170,756)
(18,767,397)

9,359,101
155,597
(288,382)
9,226,316
(39,366,183)
(30,139,867)

18,366,588
1,036,771
19,403,359
(38,170,756)
(18,767,397)
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บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
10

สิ นค้ ำคงเหลือ (สุ ทธิ)
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บำท
บำท
บำท
บำท
สิ นค้ำสำเร็ จรู ป
สิ นค้ำระหว่ำงผลิต
วัตถุดิบ
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
หัก ค่ำเผือ่ สิ นค้ำล้ำสมัยและเคลื่อนไหวช้ำ
เงินมัดจำค่ำซื้อวัตถุดิบ
วัตถุดิบระหว่ำงทำง

11

21,872,795
54,876,493
344,534,228
13,604,307
(4,234,734)
430,653,089
15,903,860
7,950,567
454,507,516

16,944,895
56,092,759
215,723,063
9,350,996
(4,122,536)
293,989,177
10,089,595
31,028,065
335,106,837

19,215,206
45,437,221
319,569,892
12,707,903
(3,170,452)
393,759,770
15,325,015
7,410,723
416,495,508

14,287,306
43,874,983
197,666,877
8,739,471
(3,170,452)
261,398,185
10,066,752
26,699,498
298,164,435

ภำษีมูลค่ ำเพิม่
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บำท
บำท
บำท
บำท
ภำษีมูลค่ำเพิ่มรอขอคืน
ภำษีซ้ือยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ภำษีมูลค่ำเพิ่มรอนำส่ ง
ภำษีขำยยังไม่ถึงกำหนดชำระ

12

26,290,299
3,793,761
(65,715)
(68,771)
29,949,574

17,431,260
5,259,187
(581,607)
(73,464)
22,035,376

25,997,648
3,704,712
(68,771)
29,633,589

17,138,609
5,060,122
(73,464)
22,125,267

เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ติดภำระคำ้ ประกัน
ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560 เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ติดภำระค้ ำประกัน เป็ นเงินฝำกประจำที่มีกำหนดระยะเวลำ 12 เดือน มีอตั รำดอกเบี้ย
ร้อยละ 0.90 - 1.00 ต่อปี (วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 : เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ติดภำระค้ ำประกัน เป็ นเงินฝำกประจำที่มีกำหนด
ระยะเวลำ 3 - 12 เดือน มีอตั รำดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อปี ) เงินฝำกประจำดังกล่ำวใช้เป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
(หมำยเหตุ 20) บริ ษทั สำมำรถนำดอกเบี้ยรับมำใช้ในกำรดำเนินงำนได้
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บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
13

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั
สั ดส่ วนกำรถือหุ้น

ชื่ อบริษัท
บริ ษทั ช. ทวี เทอร์โมเทค จำกัด

ลักษณะธุรกิจ

จดทะเบียนใน

ผลิตตกแต่งประกอบและ
ซ่อมแซมตูส้ ำหรับบรรจุ
และบรรทุกสิ นค้ำ
ประเทศไทย

ทุนชำระแล้ ว (หุ้นสำมัญ)

วิธีรำคำทุน

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 มีนำคม
พ.ศ. 2560
ร้ อยละ

ตรวจสอบแล้ ว
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
ร้ อยละ

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 มีนำคม
พ.ศ. 2560
ล้ ำนบำท

ตรวจสอบแล้ ว
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
ล้ ำนบำท

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 มีนำคม
พ.ศ. 2560
บำท

ตรวจสอบแล้ ว
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
บำท

99.99

99.99

20

20

22,599,950

22,599,950
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บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
14

กำรดำเนินงำนร่ วมกัน
เมื่ อวันที่ 2 สิ งหำคม พ.ศ. 2556 บริ ษทั ได้ทำสัญ ญำร่ วมกับบริ ษทั แห่ งหนึ่ งเพื่อตั้ง “กิ จกำรร่ วมค้ำ ที เอสพี-ซี ทีวี” (ประเภทกำร
ด ำเนิ นงำนร่ วมกั น ) เพื่ อ ยื่ น เสนองำนโครงกำรติ ด ตั้ งระบบไฟฟ้ ำแสงสว่ ำ งหลอด LED ส ำหรั บ อำคำรในก ำกั บ ของ
กระทรวงกลำโหม โดยตำมสั ญ ญำบริ ษ ทั แบ่ งปั น ก ำไรหรื อ ขำดทุ น ของกิ จกำรร่ วมค้ำในอัต รำร้ อ ยละ 50 สัญ ญำนี้ มี อำยุห้ำปี
ซึ่งจะสิ้ นสุ ดในเดือนสิ งหำคม พ.ศ. 2561 และสำมำรถต่ออำยุได้อีกหนึ่งปี
ที่อยูข่ องกิจกำรร่ วมค้ำตำมที่จดทะเบียนตั้งอยูเ่ ลขที่ 96/25 หมู่ 3 ถนนวิภำวดีรังสิ ต แขวงตลำดบำงเขน เขตหลักสี่ กรุ งเทพมหำนคร
เมื่ อวันที่ 25 ธันวำคม พ.ศ. 2556 กิ จกำรร่ วมค้ำได้เข้ำทำสัญญำซื้ อขำยหลอด LED พร้ อมติดตั้งตำมโครงกำรติ ดตั้งระบบไฟฟ้ ำ
แสงสว่ำง LED สำหรับอำคำรในกำกับของกระทรวงกลำโหมกับสำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงกลำโหม มูลค่ำตำมสัญญำ
เป็ นเงิน 393 ล้ำนบำท กิจกำรร่ วมค้ำต้องปฏิบตั ิงำนตำมสัญญำไว้เสร็ จสิ้ นภำยในวันที่ 20 ธันวำคม พ.ศ. 2557 รวมทั้งต้องปฏิบตั ิตำม
เงื่อนไขอื่น ๆ ตำมที่ระบุในสัญญำ
ณ วัน ที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 กิ จ กำรร่ ว มค้ำ ที เอสพี - ซี ที วี ได้ถู ก ระงับ กำรปฏิ บ ัติ ต ำมสั ญ ญำกับ คู่ สั ญ ญำตำมค ำสั่ ง จำก
คณะกรรมกำรติดตำมและตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณภำครัฐ (คตร.) ซึ่ งให้กิจกำรร่ วมค้ำชะลอกำรดำเนิ นกำรตำมโครงกำรไว้ก่อน
อย่ำงไรก็ตำม ผูบ้ ริ หำรได้มีกำรเจรจำกับคู่สัญญำโดยคู่สัญญำยินยอมที่จะจ่ำยชำระเงินตำมสัญญำในส่ วนที่ติดตั้งเสร็ จสิ้ นแล้วทั้งจำนวน
และชำระค่ำสิ นค้ำส่ วนที่เหลือตำมรำคำทุนของสิ นค้ำ
อย่ำงไรก็ตำม เมื่อวันที่ 14 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 กิจกำรร่ วมค้ำได้รับหนังสื อยินยอมจำกทำงสำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหมให้
กิจกำรร่ วมค้ำเริ่ มดำเนินกำรตำมโครงกำรต่อให้แล้วเสร็ จ ซึ่งกิจกำรร่ วมค้ำ พีเอสพี - ซีทีวี ได้ดำเนินกำรส่ งมอบหลอด LED ส่ วนที่เหลือ
ทั้งหมดให้แก่ สำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหมแล้ว เมื่ อวันที่ 10 ตุลำคม พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ กิจกำรร่ วมค้ำ ที เอสพี - ซี ทีวี จะต้อง
คงสถำนะไว้อีกอย่ำงน้อยสำมปี ตำมเงื่อนไขกำรรับประกันผลงำนตำมที่ระบุในสัญญำ
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บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
15

เงินลงทุนในตรำสำรหนีท้ ี่ถือจนครบกำหนด
เงิ น ลงทุ น ในตรำสำรหนี้ ที่ ถื อ จนครบก ำหนด ณ วัน ที่ 31 มี น ำคม พ.ศ. 2560 และวัน ที่ 31 ธัน วำคม พ.ศ. 2559 ประกอบด้ว ย
รำยละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม/ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำคำทุน (บำท)
ต่ อหน่ วย

จำนวนหน่ วยที่ถือ

หลักทรัพย์

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 มีนำคม
พ.ศ. 2560

ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 ธันวำคม
31 มีนำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560

รำคำทุน
บำท

ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 ธันวำคม
31 มีนำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560

ตรวจสอบแล้ว
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559

หุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ อำยุ 10 ปี ครบกำหนด
วันที่ 18 พฤษภำคม พ.ศ. 2565

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000,000

1,000,000

เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ที่ถือจนครบกำหนดสำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560 มีกำรเปลี่ยนแปลงดังนี้

รำคำตำมบัญชีสุทธิตน้ งวด
กำรลงทุนเพิ่ม
กำรจำหน่ำยเงินลงทุน
รำคำตำมบัญชีสุทธิปลำยงวด

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 มีนำคม
พ.ศ. 2560
บำท

ข้ อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 มีนำคม
พ.ศ. 2560
บำท

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000
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บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
16

อสั งหำริมทรัพย์ เพื่อกำรลงทุน
อสังหำริ มทรั พย์เพื่อกำรลงทุ นสำหรั บงวดสำมเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มี น ำคม พ.ศ. 2560 ประกอบด้วยที่ ดิน ที่ ถือไว้และไม่ได้มี
วัตถุประสงค์ใช้ประกอบกิจกำรของกลุ่มกิจกำรมีกำรเปลี่ยนแปลงดังนี้
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม/
ข้ อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
บำท
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชีสุทธิต้นงวด

81,577,261
81,577,261

ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560
ซื้อสิ นทรัพย์
ค่ำเสื่ อมรำคำ
รำคำตำมบัญชีสุทธิปลำยงวด

81,577,261

สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชีสุทธิปลำยงวด

81,577,261
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บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
17

ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ (สุ ทธิ)
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560 มีกำรเปลี่ยนแปลงดังนี้

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
บำท

ข้ อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
บำท

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชีสุทธิต้นงวด

1,022,105,540
(250,910,057)
771,195,483

900,231,649
(198,383,165)
701,848,484

ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560
ซื้อสิ นทรัพย์
ตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ - รำคำทุน
- ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
ค่ำเสื่ อมรำคำ
รำคำตำมบัญชีสุทธิปลำยงวด

18,108,951
(89,745)
58,735
(10,016,280)
779,257,144

17,742,762
(89,745)
58,735
(8,336,910)
711,223,326

1,040,124,746
(260,867,602)
779,257,144

917,884,666
(206,661,340)
711,223,326

สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชีสุทธิปลำยงวด

ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั ได้นำที่ ดิน พร้อมสิ่ งปลูกสร้ ำงซึ่ งมี มูลค่ำตำมบัญชี สุทธิ
รวม 210 ล้ำนบำท และ 218 ล้ำนบำท ไปจดจำนองเพื่อเป็ นหลักประกันวงเงินสิ นเชื่ อของกลุ่มกิจกำรที่ได้รับจำกสถำบันกำรเงิน
ในประเทศ (หมำยเหตุ 20)

34

บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
18

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน (สุ ทธิ)
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ค่ำควำมเชี่ยวชำญ ค่ำเครื่ องหมำยกำรค้ำ และค่ำสิ ทธิบตั รระหว่ำงกำรจดทะเบียน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560 มีกำรเปลี่ยนแปลงดังนี้

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
บำท

ข้ อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
บำท

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
รำคำตำมบัญชีสุทธิต้นงวด

61,676,204
(30,160,464)
31,515,740

57,511,094
(26,102,414)
31,408,680

ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560
ซื้อสิ นทรัพย์
ค่ำตัดจำหน่ำย
รำคำตำมบัญชีสุทธิปลำยงวด

1,432,847
(1,343,123)
31,605,464

1,432,847
(1,334,980)
31,506,547

สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
รำคำตำมบัญชีสุทธิปลำยงวด

63,109,051
(31,503,587)
31,605,464

58,943,941
(27,437,394)
31,506,547
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บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
19

ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี (สุ ทธิ)
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560 ประกอบด้วยรำยละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บำท
บำท
บำท
บำท
สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ที่จะใช้ประโยชน์ภำยใน 12 เดือน
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ที่จะใช้ประโยชน์เกินกว่ำ 12 เดือน
หนีส้ ิ นภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ที่จะจ่ำยชำระภำยใน 12 เดือน
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ที่จะจ่ำยชำระเกินกว่ำ 12 เดือน
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (สุ ทธิ)

3,126,214

3,162,521

2,670,081

2,545,234

4,865,347
7,991,561

5,393,242
8,555,763

4,679,544
7,349,625

5,254,110
7,799,344

481,643

638,595

481,643

624,120

650,948
1,132,591

762,236
1,400,831

650,948
1,132,591

762,236
1,386,356

6,858,970

7,154,932

6,217,034

6,412,988

รำยกำรเคลื่อนไหวของภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับ งวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560 ประกอบด้วยรำยละเอียด
ดังนี้
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ข้ อมูลทำงกำรเงิน ข้ อมูลทำงกำรเงิน
รวม
เฉพำะกิจกำร
บำท
บำท
ยอดคงเหลือต้นงวด/ปี
เพิม่ /(ลด)ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
เพิ่ม/(ลด)ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ยอดคงเหลือปลำยงวด/ปี

7,154,932
(4,541)
(291,421)
6,858,970

6,412,988
134,382
(330,336)
6,217,034
36

บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
19

ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี (สุ ทธิ) (ต่อ)
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับงวดสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560 ประกอบด้วยรำยละเอียดดังนี้ (ต่อ)

สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่ำเผือ่ สิ นค้ำล้ำสมัยและเคลื่อนไหวช้ำ
กำไรจำกกำรขำยสิ นค้ำคงเหลือระหว่ำงกัน
ขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ประมำณกำรหนี้สินจำกกำรรับประกันสิ นค้ำ
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สัญญำเช่ำ
สิ นทรัพย์ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สัญญำเช่ำซื้อ

หนีส้ ิ นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกเครื่ องมือทำงกำรเงิน
สิ นทรัพย์ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สัญญำเช่ำ
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สัญญำเช่ำซื้อ

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
เพิม่ /(ลด)ใน
1 มกรำคม งบกำไรขำดทุน
เพิม่ /(ลด)ใน
พ.ศ. 2560
เบ็ดเสร็จ ส่ วนของผู้ถือหุ้น
บำท
บำท
บำท

31 มีนำคม
พ.ศ. 2560
บำท

656,105
824,507
183,593
1,188,318
4,171,439
402,981
1,128,820
8,555,763

22,439
(183,593)
121,613
(157,300)
(44,895)
(31,045)
(272,781)

(291,421)
(291,421)

656,105
846,946
121,613
1,188,318
3,722,718
358,086
1,097,775
7,991,561

(119,804)
(458,847)
(822,180)
(1,400,831)

119,804
52,781
95,655
268,240

-

(406,066)
(726,525)
(1,132,591)

7,154,932

(4,541)

(291,421)

6,858,970

37

บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
19

ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี (สุ ทธิ) (ต่อ)
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับงวดสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560 ประกอบด้วยรำยละเอียดดังนี้ (ต่อ)
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
เพิม่ /(ลด)ใน
1 มกรำคม งบกำไรขำดทุน
เพิม่ /(ลด)ใน
31 มีนำคม
พ.ศ. 2560
เบ็ดเสร็จ ส่ วนของผู้ถือหุ้น
พ.ศ. 2560
บำท
บำท
บำท
บำท
สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่ำเผือ่ สิ นค้ำล้ำสมัยและเคลื่อนไหวช้ำ
ขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ประมำณกำรหนี้สินจำกกำรรับประกันสิ นค้ำ
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สัญญำเช่ำ
สิ นทรัพย์ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สัญญำเช่ำซื้อ

หนีส้ ิ นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกเครื่ องมือทำงกำรเงิน
สิ นทรัพย์ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สัญญำเช่ำ
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สัญญำเช่ำซื้อ

460,805
634,090
1,140,341
4,032,307
402,981
1,128,820
7,799,344

121,613
(165,056)
(44,895)
(31,045)
(119,383)

(330,336)
(330,336)

460,805
634,090
121,613
1,140,341
3,536,915
358,086
1,097,775
7,349,625

(119,804)
(444,372)
(822,180)
(1,386,356)

119,804
38,306
95,655
253,765

-

(406,066)
(726,525)
(1,132,591)

6,412,988

134,382

(330,336)

6,217,034
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บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
19

ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี (สุ ทธิ) (ต่อ)
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีสำหรับรำยกำรขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ยกไปจะรับรู ้ไม่เกินจำนวนที่เป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำ
จะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทำงภำษีน้ นั ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจกำรและบริ ษทั ไม่ได้รับรู ้
สิ นทรั พย์ภำษี เงิน ได้รอตัดบัญ ชี ในงบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร จำนวน 33,109,580 บำท และ 28,946,842 บำท
(31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 : 18,985,222 บำท และ 14,560,026 บำท ตำมลำดับ) ตำมลำดับ ที่เกิดจำกรำยกำรขำดทุนในงบกำรเงินรวม
และงบกำรเงิ น เฉพำะกิ จกำรจำนวน 165,547,902 บำท และ 144,734,209 บำท (31 ธัน วำคม พ.ศ. 2559 : 94,926,113 บำท และ
72,800,130 บำท ตำมลำดับ) ที่สำมำรถยกไปเพื่อหักกลบกับกำไรทำงภำษีในอนำคต โดยรำยกำรขำดทุนดังกล่ำวประกอบด้วย
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บำท
บำท
บำท
บำท
ขำดทุนทำงภำษีที่จะสิ้ นสุ ดเวลำกำรหักกลบ
ปี พ.ศ. 2563
ขำดทุนทำงภำษีที่จะสิ้ นสุ ดเวลำกำรหักกลบ
ปี พ.ศ. 2564
ขำดทุนทำงภำษีที่จะสิ้ นสุ ดเวลำกำรหักกลบ
ปี พ.ศ. 2565
รวมขำดทุนทำงภำษี
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีไม่ได้รับรู ้

-

965,932

-

-

93,613,823

93,960,181

72,800,130

72,800,130

71,934,079
165,547,902

94,926,113

71,934,079
144,734,209

72,800,130

33,109,580

18,985,222

28,946,842

14,560,026

ตำมประกำศพระรำชกฤษฎี กำที่ ออกเมื่ อวันที่ 21 ธันวำคม พ.ศ. 2554 กำหนดให้บริ ษทั ใช้อตั รำภำษีเงินได้นิติบุคคลร้ อยละ 20
สำหรับสองรอบปี บัญ ชี ที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2556 ต่อมำเมื่ อวันที่ 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2557 ได้มีพระรำช
กฤษฎีกำใหม่ประกำศให้ขยำยระยะเวลำในกำรใช้อตั รำภำษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 สำหรับรอบปี บัญชีที่เริ่ มต้นในระหว่ำงวันที่
1 มกรำคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 ดังนั้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่คำดว่ำจะสำมำรถใช้ประโยชน์ได้เกินกว่ำ
12 เดือนหลังจำกปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 ได้ถูกวัดมูลค่ำโดยใช้อตั รำภำษีที่ร้อยละ 20
ณ วันที่ 22 มกรำคม พ.ศ. 2559 สภำนิติบญั ญัติแห่งชำติได้อนุมตั ิร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎำกรเพื่อลดอัตรำภำษี
เงิ น ได้นิ ติ บุ ค คลจำกร้ อ ยละ 30 ของก ำไรสุ ท ธิ เป็ นร้ อ ยละ 20 ของก ำไรสุ ท ธิ กำรแก้ไขดังกล่ ำวใช้บ ังคับ ส ำหรั บ บริ ษ ัท หรื อ
ห้ำงหุ ้น ส่ วนนิ ติบุคคลซึ่ งรอบระยะบัญ ชี เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 ดังนั้นภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญ ชี จึงได้ถูก
วัดมูลค่ำโดยใช้อตั รำภำษีที่ร้อยละ 20
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บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
20

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกสถำบันกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 ประกอบด้วยรำยละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 มีนำคม พ.ศ. 2560
ประเภทของเงินกู้ยืมระยะสั้ น

สกุลเงิน

สกุลเงิน
ต่ ำงประเทศ

บำทหรื อ อัตรำดอกเบีย้
เทียบเท่ ำ (ร้ อยละต่ อปี )

เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร

บำท

-

45,219,137
45,219,137

ตัว๋ สัญญำใช้เงิน

บำท

-

420,000,000

ตรวจสอบแล้ ว
31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
ครบกำหนด
สกุลเงิน
ชำระภำยใน ต่ ำงประเทศ

บำท

-

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ

-

100,182,301
-

-

5,116,703
5,116,703

7.12 - 7.68

-

2.50-5.75 พฤษภำคม - พฤศจิกำยน
พ.ศ. 2560

-

-

-

-

2.25-5.18
-

เมษำยน - กันยำยน
พ.ศ. 2560
-

-

30,147,688

2.25 - 5.25

681,032

24,518,847

4.88

100,182,301
ตัว๋ แลกเงิน

รวม

บำท

-

-

ครบกำหนด
ชำระภำยใน

7.12-7.68

420,000,000
ทรัสต์รีซีท เลตเตอร์ออฟเครดิต
และโดเมสติคเลตเตอร์
ออฟเครดิต

บำทหรื อ อัตรำดอกเบีย้
เทียบเท่ ำ (ร้ อยละต่ อปี )

เมษำยน - มิถุนำยน
พ.ศ. 2560
มีนำคม พ.ศ. 2560

54,666,535
-

-

-

565,401,438

298,791,956

3.85 - 4.00

มกรำคม - กุมภำพันธ์
พ.ศ. 2560

298,791,956
358,575,194

วงเงินสิ นเชื่อข้ำงต้นมีที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำง (หมำยเหตุ 17) และเงินฝำกประจำ (หมำยเหตุ 12) ซึ่งเป็ นกรรมสิ ทธิ์ของกลุ่มกิจกำร จดจำนองเป็ นหลักประกัน
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บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
20

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกสถำบันกำรเงิน (ต่อ)
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 ประกอบด้วยรำยละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 มีนำคม พ.ศ. 2560
สกุลเงิน

สกุลเงิน
ต่ ำงประเทศ

เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร

บำท

-

40,881,875
40,881,875

ตัว๋ สัญญำใช้เงิน

บำท

-

420,000,000

ประเภทของเงินกู้ยืมระยะสั้ น

บำทหรื อ อัตรำดอกเบีย้
เทียบเท่ ำ (ร้ อยละต่ อปี )
7.12 - 7.68

ตรวจสอบแล้ ว
31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
ครบกำหนด
สกุลเงิน
ชำระภำยใน ต่ ำงประเทศ
-

2.50 - 5.75 พฤษภำคม - พฤศจิกำยน
พ.ศ. 2560

-

2,831,534
2,831,534

-

-

420,000,000
ทรัสต์รีซีท เลตเตอร์ออฟเครดิต
และโดเมสติคเลตเตอร์
ออฟเครดิต
ตัว๋ แลกเงิน

รวม

บำทหรื อ อัตรำดอกเบีย้
เทียบเท่ ำ (ร้ อยละต่ อปี )
7.12 - 7.68
-

ครบกำหนด
ชำระภำยใน
-

-

บำท

-

98,651,353

2.25 - 5.25

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ

-

98,651,353

-

บำท

-

-

-

เมษำยน - สิ งหำคม
พ.ศ. 2560
-

-

29,112,687

2.25 - 4.78

681,032

24,518,847
53,631,534

4.88

-

298,791,956

3.85 - 4.00

559,533,228

เมษำยน - พฤษภำคม
พ.ศ. 2560
มีนำคม พ.ศ. 2560
มกรำคม - กุมภำพันธ์
พ.ศ. 2560

298,791,956
355,255,024

วงเงินสิ นเชื่อข้ำงต้นมีที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำง (หมำยเหตุ 17) และเงินฝำกประจำ (หมำยเหตุ 12) ซึ่งเป็ นกรรมสิ ทธิ์ของกลุ่มกิจกำร จดจำนองเป็ นหลักประกัน

41

บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
20

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกสถำบันกำรเงิน (ต่อ)
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินสำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560 มีกำรเปลี่ยนแปลงดังนี้
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม

เงินเบิกเกินบัญชี
บำท
รำคำตำมบัญชีสุทธิตน้ ปี
เงินกูย้ มื เพิ่ม
ชำระคืนเงินกูย้ มื
ตัดจ่ำยดอกเบี้ยจ่ำยรอตัดบัญชี
รำคำตำมบัญชีสุทธิปลำยปี

5,116,703
1,392,841,175
(1,352,738,741)
45,219,137

เงินเบิกเกินบัญชี
บำท
รำคำตำมบัญชีสุทธิตน้ ปี
เงินกูย้ มื เพิ่ม
ชำระคืนเงินกูย้ มื
ตัดจ่ำยดอกเบี้ยจ่ำยรอตัดบัญชี
รำคำตำมบัญชีสุทธิปลำยปี

2,831,534
1,360,455,585
(1,322,405,244)
40,881,875

ทรัสต์ รีซีทและ
โดเมสติคเลตเตอร์
ตั๋วสั ญญำใช้ เงิน
ออฟเครดิต
บำท
บำท
441,800,000
(21,800,000)
420,000,000

54,666,535
70,034,613
(24,518,847)
-

100,182,301

ตั๋วแลกเงิน
บำท
300,000,000
(300,000,000)

ตั๋วแลกเงิน
ดอกเบีย้ จ่ ำย
รอตัดบัญชี ตั๋วแลกเงิน(สุ ทธิ)
บำท
บำท
(1,208,044)
-

-

1,208,044

-

-

298,791,956
-

(300,000,000)
1,208,044
-

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ตั๋วแลกเงิน
ทรัสต์ รีซีทและ
โดเมสติคเลตเตอร์
ดอกเบีย้ จ่ ำย
ตั๋วสั ญญำใช้ เงิน
ออฟเครดิต
ตั๋วแลกเงิน
รอตัดบัญชี ตั๋วแลกเงิน(สุ ทธิ)
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
441,800,000
(21,800,000)
420,000,000

53,631,534
69,538,666
(24,518,847)
98,651,353

300,000,000
(300,000,000)
-

(1,208,044)
1,208,044
-

298,791,956
(300,000,000)
1,208,044
-

รวม
บำท
358,575,194
1,904,675,788
(1,699,057,588)
1,208,044
565,401,438

รวม
บำท
355,255,024
1,871,794,251
(1,668,724,091)
1,208,044
559,533,228
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บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
20

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกสถำบันกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560 วงเงินสิ นเชื่อที่กลุ่มกิจกำรได้รับจำกสถำบันกำรเงิน 7 แห่ง (วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 : 8 แห่ง) มีดงั นี้
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนำคม พ.ศ. 2560
31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
เหรียญ
เหรียญ
สหรัฐอเมริกำ
บำท
สหรัฐอเมริกำ
บำท
วงเงินเบิกเกินบัญชี
วงเงินกูย้ มื ระยะยำว
วงเงินกูย้ มื ระยะสั้น/ตัว๋ แลกเงิน
วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต/ ทรัสต์รีซีท/
โดเมสติคเลตเตอร์ออฟเครดิต
วงเงินซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
วงเงินหนังสื อค้ ำประกัน

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนำคม พ.ศ. 2560
31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
เหรียญ
เหรียญ
สหรัฐอเมริกำ
บำท
สหรัฐอเมริกำ
บำท

-

83,000,000
6,000,000
100,000,000

-

83,000,000
6,000,000
470,000,000

-

7,720,000
-

1,518,730,000
1,320,000,000
133,270,000

7,720,000
-

1,444,302,000
1,320,000,000
137,698,000

7,320,000
-

76,000,000
90,000,000
1,498,730,000
1,310,000,000
131,270,000

-

76,000,000
460,000,000

7,320,000
-

1,424,302,000
1,310,000,000
135,698,000

วงเงินสิ นเชื่ อคำ้ ประกันโดย
1)
2)
3)
4)
5)
6)

จดจำนองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำงของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (หมำยเหตุ 17)
เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ติดภำระค้ ำประกัน (หมำยเหตุ 12)
โอนผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์ในสิ่ งปลูกสร้ำงให้ธนำคำรเป็ นผูร้ ับประโยชน์
ค้ ำประกันโดยกรรมกำรของบริ ษทั และบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันบำงแห่ง
จดจำนองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำงของบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันบำงแห่ง
กรมธรรม์ประกันชีวติ ของบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

43

บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
21

เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ ื่น
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บำท
บำท
บำท
บำท
เจ้ำหนี้กำรค้ำ
- บริ ษทั อื่น
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 31 ข))
เจ้ำหนี้อื่น
- บริ ษทั อื่น
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 31 ข))
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
- ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนค้ำงจ่ำย
- ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยอื่นๆ
เงินมัดจำรับล่วงหน้ำ
เจ้ำหนี้เงินประกันผลงำน
รำยได้รับล่วงหน้ำ

93,063,509
66,078,273

121,921,518
115,786,125

82,728,878
79,807,834

109,346,717
126,957,072

3,300,537
910,000

2,927,349
200,000

3,300,537
910,000

2,599,155
200,000

15,605,207
11,328,733
560,981
3,922,260
100,991
194,870,491

22,868,112
12,366,458
513,499
3,509,052
15,000
280,107,113

14,834,566
10,780,459
560,981
3,922,260
100,991
196,946,506

21,423,679
11,863,728
513,499
3,509,052
15,000
276,427,902
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บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
22

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินสำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560 และสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559 มีกำรเปลี่ยนแปลงดังนี้
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บำท
บำท
บำท
บำท
รำคำตำมบัญชีสุทธิตน้ งวด/ปี
เงินกูย้ มื เพิ่ม
เงินกูย้ มื ชำระคืน
รำคำตำมบัญชีสุทธิปลำยงวด/ปี
หัก ส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

2,542,879
(231,000)
2,311,879
(924,000)
1,387,879

3,460,047
(917,168)
2,542,879
(924,000)
1,618,879

-

-

กลุ่ ม กิ จกำรมี เงิ น กู้ยืม ระยะยำวจำกสถำบัน กำรเงิ น เป็ นเงิ น กู้ยืม จำกธนำคำรพำณิ ชย์แห่ งหนึ่ งในประเทศไทยในสกุล เงิ น บำท
ดังต่อไปนี้ ในสกุลเงินบำทเป็ นวงเงินจำนวน 6 ล้ำนบำท เงินกูย้ ืมดังกล่ำวมีดอกเบี้ยในอัตรำ MLR ซึ่ งดอกเบี้ยมีกำหนดจ่ำยเป็ น
รำยเดื อน เงินกู้น้ ี มีกำหนดผ่อนชำระเงินต้นเป็ นงวดรำยเดื อนทั้งสิ้ น 84 งวด งวดละ 77,000 บำท เริ่ มผ่อนชำระเงินต้นงวดแรก
เดือนเมษำยน พ.ศ. 2556 บริ ษทั ได้จำนองที่ดินตำมหมำยเหตุ 17 เป็ นหลักทรัพย์ค้ ำประกันเงินกูย้ มื ดังกล่ำว ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
จำนวนเงินกูผ้ กู พันตำมสัญญำเงินกูย้ มื มีมูลค่ำค้ำงจำนวน 2,311,879 บำท (วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 : จำนวน 2,542,879 บำท)
23

หนีส้ ิ นตำมสั ญญำเช่ ำกำรเงิน (สุ ทธิ)
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บำท
บำท
บำท
บำท
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
หัก ดอกเบี้ยในอนำคตของสัญญำเช่ำกำรเงิน
หัก ส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

42,572,647
(3,755,329)
38,817,318
(10,268,247)
28,549,071

45,571,907
(4,267,745)
41,304,162
(10,138,522)
31,165,640

42,572,647
(3,755,329)
38,817,318
(10,268,247)
28,549,071

45,571,907
(4,267,745)
41,304,162
(10,138,522)
31,165,640
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บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
23

หนีส้ ิ นตำมสั ญญำเช่ ำกำรเงิน (สุ ทธิ) (ต่อ)
จำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยสำหรับสัญญำเช่ำกำรเงินข้ำงต้น มีดงั นี้
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บำท
บำท
บำท
บำท
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ภำยใน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

24

11,997,041
30,575,606
42,572,647

11,997,041
33,574,866
45,571,907

11,997,041
30,575,606
42,572,647

11,997,041
33,574,866
45,571,907

หนีส้ ิ นหมุนเวียนอื่น
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บำท
บำท
บำท
บำท
ภำษีหกั ณ ที่จ่ำยค้ำงจ่ำย
เงินประกันสังคมค้ำงจ่ำย

25

1,181,197
862,394
2,043,591

1,493,530
818,622
2,312,152

1,119,686
804,234
1,923,920

1,444,438
762,918
2,207,356

หุ้นกู้ (สุ ทธิ)
หุ ้นกู้ (สุ ทธิ ) ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560 เป็ นหุ ้นกูช้ นิ ดระบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่งประกอบด้วยรำยละเอียด ดังนี้
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บำท
บำท
บำท
บำท
หุน้ กู้ (สุ ทธิ)
หัก ส่ วนของหุน้ กูท้ ี่ถึงกำหนดไถ่ถอน
ในหนึ่งปี (สุ ทธิ)

298,954,297

298,810,868

298,954,297

298,810,868

298,954,297

298,810,868

298,954,297

298,810,868
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บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
25

หุ้นกู้ (สุ ทธิ) (ต่อ)
รำยกำรเคลื่อนไหวสำหรับหุน้ กู้ (สุ ทธิ) สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560 ประกอบด้วยรำยละเอียดดังนี้

รำคำตำมบัญชีตน้ ปี สุ ทธิ
เงินสดรับจำกหุน้ กู้
ค่ำใช้จ่ำยทำงตรงในกำรออกหุน้ กูร้ อตัดบัญชี
กำรตัดจำหน่ำยค่ำใช้จ่ำยทำงตรงในกำรออกหุน้ กู้
รำคำตำมบัญชีปลำยปี สุ ทธิ

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
บำท

ข้ อมูลกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
บำท

298,810,868
143,429
298,954,297

298,810,868
143,429
298,954,297

ตำมมติที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้น เมื่อวันที่ 21 เมษำยน พ.ศ. 2559 มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิให้บริ ษทั ออกและเสนอขำยหุ ้นกูม้ ูลค่ำ
ไม่เกิน 1,000 ล้ำนบำท
ต่อมำเมื่อวันที่ 16 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 บริ ษทั ได้เสนอขำยหุ ้นกูช้ นิ ดระบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผแู ้ ทน
ผูถ้ ือหุ ้นกู้ โดยเสนอขำยให้แก่ผลู ้ งทุนทัว่ ไป และ/หรื อผูล้ งทุนสถำบันจำนวน 300,000 หน่ วย มูลค่ำที่ตรำไว้หน่ วยละ 1,000 บำท
รวมทั้งสิ้ นมูลค่ำ 300 ล้ำนบำท (สุ ทธิจำกค่ำใช้จ่ำยทำงตรงในกำรออกหุน้ กูจ้ ำนวน 1.5 ล้ำนบำท เป็ นจำนวน 298.5 ล้ำนบำท) โดยมี
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ในอัตรำร้อยละ 4.95 และชำระดอกเบี้ยทุกไตรมำส โดยหุน้ กูด้ งั กล่ำวมีอำยุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่
16 ธันวำคม พ.ศ. 2561
ทั้งนี้ บริ ษทั มีหน้ำที่ตอ้ งปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดว่ำด้วยสิ ทธิและหน้ำที่ของผูอ้ อกหุน้ กู้ และผูถ้ ือหุน้ กูต้ ำมที่ระบุ
ไว้ในหนังสื อชี้ชวนเสนอขำยหุน้ กู้
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บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
26

ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน
รำยกำรเคลื่อนไหวสำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560 สำหรับภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน มีดงั นี้
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
ข้ อมูลทำงกำรเงิน
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
เฉพำะกิจกำร
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
บำท
บำท
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนยกมำต้นงวด
ต้นทุนบริ กำรปี ปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ขำดทุน/(กำไร)ตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
ผลประโยชน์พนักงำนจ่ำย

19,731,746
911,455
115,082
(1,457,108)
(687,583)
18,613,592

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนยกไปปลำยงวด
27

19,036,083
877,511
110,246
(1,651,682)
(687,583)
17,684,575

ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
บริ ษทั ออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สำมัญของบริ ษทั ในวันที่ 28 ตุลำคม พ.ศ. 2556 จำนวน 360,000,000 หน่วย
โดยไม่คิดมูลค่ำให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมในอัตรำส่ วนหุน้ สำมัญ 2 หุน้ ต่อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย
โดยเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้สั่งรับใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สำมัญของบริ ษทั
จำนวน 359,899,980 หน่วย เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญำตให้เริ่ มทำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 21 เมษำยน พ.ศ. 2559 พิจำรณำและอนุ มตั ิกำรปรับอัตรำกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญ และ
รำคำใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สำมัญครั้งที่ 1 (CHO-W1) เนื่องจำกกำรจ่ำยหุน้ ปั นผล เข้ำเงื่อนไขที่บริ ษทั ต้องปรับ
อัตรำกำรใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญ และรำคำใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ตำมรำยละเอียดดังต่อไปนี้
รำยละเอียด
อัตรำกำรใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญ
รำคำใช้สิทธิ

สิ ทธิเดิม
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยมีสิทธิ
ซื้อหุน้ สำมัญได้ 1 หุน้
0.50 บำทต่อหุน้

สิ ทธิหลังกำรปรับ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยมีสิทธิ
ซื้อหุน้ สำมัญได้ 1.1 หุน้
0.454 บำทต่อหุน้
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บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
27

ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 ใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สำมัญครั้งที่ 1 (CHO-W1) มีรำยละเอียดดังนี้
อัตรำกำรใช้สิทธิ :

ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย สำมำรถซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนได้ 1.1 หุน้ (อัตรำกำรใช้สิทธิอำจเปลี่ยนแปลง
ในภำยหลังตำมเงื่อนไขกำรปรับสิ ทธิ)

รำคำใช้สิทธิต่อหุน้ :

0.454 บำท ต่อหุน้ (รำคำกำรใช้สิทธิอำจเปลี่ยนแปลงในภำยหลังตำมเงื่อนไขกำรปรับสิ ทธิ)

ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ : ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิสำมำรถใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ได้ท้ งั จำนวนหรื อเพียงบำงส่ วนเมื่อครบ
กำหนดหนึ่งปี นับจำกวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ โดยวันกำหนดกำรใช้สิทธิคือ วันทำกำรสุ ดท้ำย
ของเดือนมีนำคม มิถุนำยน กันยำยนและธันวำคมของทุกปี โดยวันใช้สิทธิครั้งแรกคือวันที่ 30 ธันวำคม
พ.ศ. 2557 และวันใช้สิทธิครั้งสุ ดท้ำยคือวันที่ 27 ตุลำคม พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 มีผแู ้ สดงควำมจำนงในกำรใช้ใบสำคัญแสดงสิ ทธิในกำรซื้ อหุน้ สำมัญจำนวน 45,461,300 หุน้ และ
จ่ำยชำระเงินเป็ นจำนวนทั้งสิ้ น 22,710,359 บำท (สุ ทธิ จำกค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ ยวข้องในกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญจำนวน 20,291 บำท)
ได้ถูกบันทึกเป็ นเงินรับล่วงหน้ำค่ำหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 โดยบริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
กระทรวงพำณิ ชย์ เมื่อวันที่ 7 มกรำคม พ.ศ. 2558
ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 มีผูแ้ สดงควำมจำนงในกำรใช้ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ในกำรซื้ อหุ ้นสำมัญจำนวน
148,451,500 หน่ วย เป็ นเงิ น ทั้งสิ้ น จำนวน 74,062,006 บำท (สุ ท ธิ จำกค่ำใช้จ่ำยที่ เกี่ ยวข้องในกำรใช้สิ ท ธิ ซ้ื อหุ ้น สำมัญ จำนวน
163,744 บำท) โดยใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ในกำรซื้ อ หุ ้น สำมัญ จำนวน 59,049,400 หน่ ว ย เป็ นเงิ น ทั้งสิ้ น 29,384,205 บำท ได้ถู ก
จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนำธุ รกิจกำรค้ำกระทรวงพำณิ ชย์เมื่อวันที่ 3 เมษำยน พ.ศ. 2558 วันที่ 2 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 และ
วันที่ 6 ตุลำคม พ.ศ. 2558 ส่ วนที่เหลือจำนวน 89,402,100 หน่วย เป็ นเงินทั้งสิ้ น 44,677,801 บำท ได้ถูกบันทึกไว้เป็ นเงินรับล่วงหน้ำค่ำหุน้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 โดยบริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำกระทรวงพำณิ ชย์ เมื่อวันที่ 7 มกรำคม
พ.ศ. 2559
ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 มีผูแ้ สดงควำมจำนงในกำรใช้ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ในกำรซื้ อหุ ้นสำมัญจำนวน
177,385,748 หน่ วย เป็ นเงิ น ทั้งสิ้ น จำนวน 80,737,007 บำท (สุ ท ธิ จำกค่ำใช้จ่ำยที่ เกี่ ยวข้องในกำรใช้สิ ท ธิ ซ้ื อหุ ้น สำมัญ จำนวน
141,129 บำท) โดยใบส ำคัญ แสดงสิ ทธิ ในกำรซื้ อหุ ้น สำมัญ จำนวน 177,385,748 หน่ วย เป็ นเงิ น ทั้งสิ้ น 80,737,007 บำท ได้ถูก
จดทะเบี ยนเพิ่ ม ทุ น กับ กรมพัฒ นำธุ รกิ จกำรค้ำกระทรวงพำณิ ช ย์เมื่ อ วัน ที่ 5 เมษำยน พ.ศ. 2559, 8 กรกฎำคม พ.ศ. 2559 และ
2 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559
ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั ไม่มีใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ในกำรซื้ อหุ ้นสำมัญ (CHO-W1)
คงเหลือ เนื่องจำกสิ ทธิในกำรใช้ใบสำคัญแสดงสิ ทธิจำนวน 161,555,080 หน่วยได้หมดอำยุเมื่อวันที่ 27 ตุลำคม พ.ศ. 2559
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บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
28

รำยได้ อื่น
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
สำหรับงวดสำมเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บำท
บำท
รำยได้ค่ำบริ กำร
ดอกเบี้ยรับ
รำยได้อื่น

29

1,725,822
84,415
1,244,019
3,054,256

592,248
948,515
342,968
1,883,731

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
สำหรับงวดสำมเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บำท
บำท
3,027,522
1,335,349
1,220,537
5,583,408

1,507,775
1,998,055
342,968
3,848,798

ภำษีเงินได้
รำยกำรกระทบยอดภำษีเงินได้สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประกอบด้วยรำยละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
สำหรับงวดสำมเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บำท
บำท
ภำษีเงินได้ในงวดปั จจุบนั สำหรับกำไรทำงภำษี
สำหรับงวด
รำยกำรที่เกิดจำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
(หมำยเหตุ 19)
ภำษีเงินได้ (ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้)

(4,541)
(4,541)

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
สำหรับงวดสำมเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บำท
บำท

(574,105)

-

(574,105)

189,954
(384,151)

134,382
134,382

453,895
(120,210)
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บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
30

ขำดทุนต่ อหุ้น
ก)

ขำดทุนต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน
ขำดทุนต่อหุน้ ขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยกำรหำรขำดทุนส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สำมัญด้วยจำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
ที่ออกจำหน่ำยในระหว่ำงงวด
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนำคม
ส่ วนแบ่งขำดทุน
ที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ (บำท)
จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก (หุน้ )
ขำดทุนต่อหุน้ ขั้นพื้นฐำน (บำท)

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559

(73,281,836)
1,182,941,773

(9,115,580)
1,046,081,942

(75,036,005)
1,182,941,773

(2,203,417)
1,046,081,942

(0.0619)

(0.0087)

(0.0634)

(0.0021)

บริ ษทั คำนวณขำดทุนต่อหุน้ สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559 ขึ้นใหม่เพื่อประโยชน์ในกำรเปรี ยบเทียบ
ข้อมูลทำงกำรเงิน โดยใช้จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักที่ถือเสมือนว่ำได้ทำกำรเปลี่ยนแปลงจำนวนหุน้ สำมัญที่ออก
และเรี ยกชำระแล้วโดยให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ ้นสำมัญที่ออกและเรี ยกชำระแล้วจำกกำรจ่ำยหุ ้นปั นผล
ในระหว่ำงสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559
ข)

ขำดทุนต่ อหุ้นปรับลด
ขำดทุนต่อหุ ้นปรับลดคำนวณโดยปรับจำนวนหุ ้นสำมัญถัวเฉลี่ยที่ถือโดยบุคคลกลุ่มภำยนอกในระหว่ำงปี ปรับปรุ งด้วย
จ ำนวนหุ ้ น สำมัญ เที ย บเท่ ำปรั บ ลดโดยสมมุ ติ ว่ำหุ ้ น สำมัญ เที ย บเท่ ำปรั บ ลดได้แ ปลงเป็ นหุ ้ น สำมัญ ทั้งหมด บริ ษ ัท มี
หุ ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลดคือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสำมัญ (หมำยเหตุ 27) ส่ วนสิ ทธิ เลือกซื้ อหุ ้น บริ ษทั คำนวณ
จำนวนหุ ้นเทียบเท่ำปรับลดโดยเปรี ยบเทียบจำนวนหุน้ ที่จะซื้ อได้มีมูลค่ำยุติธรรม (กำหนดจำกรำคำถัวเฉลี่ยของหุน้ สำมัญ
ของบริ ษทั ระหว่ำงปี ) โดยพิจำรณำจำกตัวเงินที่ จะได้รับจำกกำรใช้สิทธิ กบั จำนวนหุ ้นที่ อำจต้องออกหำกมีกำรใช้สิทธิ
โดยไม่มีกำรปรับปรุ งกำไรแต่อย่ำงใด
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บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
30

ขำดทุนต่ อหุ้น (ต่อ)
ข)

ขำดทุนต่ อหุ้นปรับลด (ต่อ)
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559

สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนำคม
ส่ วนแบ่งขำดทุน
ที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ (บำท)
จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
ที่ออกจำหน่ำยและชำระแล้ว (หุน้ )
กำรใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ (หุน้ )
จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักที่ใช้
ในกำรคำนวณกำไรต่อหุน้ ปรับลด (หุน้ )

(73,281,836)

(9,115,580)

(75,036,005)

(2,203,417)

1,182,941,773
-

1,046,081,942
-

1,182,941,773
-

1,046,081,942
-

1,182,941,773

1,046,081,942

1,182,941,773

1,046,081,942

(0.0619)

(0.0087)

(0.0634)

(0.0021)

ขำดทุนต่อหุน้ ปรับลด (บำท)

ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560 จำนวนหุน้ สำมัญที่เพิม่ ขึ้นจำกกำรถือเสมือนว่ำมีกำรแปลงสภำพใบสำคัญแสดงสิ ทธิไม่ถือว่ำ
เป็ นหุน้ สำมัญเทียบเท่ำปรับลด เนื่องจำกกำรแปลงเป็ นหุน้ สำมัญดังกล่ำวไม่ทำให้ขำดทุนต่อหุน้ สำมัญเพิม่ ขึ้น
31

รำยกำรกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั หมำยถึง บุคคลหรื อกิจกำรที่มีอำนำจควบคุมบริ ษทั ถูกควบคุม โดยบริ ษทั ไม่ว่ำจะเป็ น
โดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม หรื ออยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ที่ทำหน้ำที่ถือหุน้ บริ ษทั ย่อยและกิจกำรที่เป็ น
บริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน นอกจำกนี้ บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึง บริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่งถือหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยง
ไม่ว่ำทำงตรงหรื อทำงอ้อม และมีอิทธิ พลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญกับบริ ษทั ผูบ้ ริ หำรสำคัญ กรรมกำรหรื อพนักงำนของบริ ษทั ตลอดทั้ง
สมำชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่ำว และกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่ำนั้น
ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560 สมำชิกในตระกูลทวีแสงสกุลไทยถือหุ ้นในบริ ษทั รวมเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 52.24 จำนวนหุ ้นที่เหลือ
ร้อยละ 47.76 ถือโดยบุคคลทัว่ ไป
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 สมำชิกในตระกูลทวีแสงสกุลไทยถือหุ ้นในบริ ษทั รวมเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 52.24 จำนวนหุ ้นที่ถือ
ร้อยละ 47.76 ถือโดยบุคคลทัว่ ไป
ในกำรพิ จ ำรณำควำมสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ำงบุ ค คลหรื อ กิ จ กำรที่ เกี่ ย วข้อ งกัน กับ บริ ษ ัท แต่ ล ะรำยกำร บริ ษ ัท ค ำนึ ง ถึ ง เนื้ อ หำของ
ควำมสัมพันธ์มำกกว่ำรู ปแบบทำงกฎหมำย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่สำคัญเปิ ดเผยในหมำยเหตุ 13
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บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
31

รำยกำรกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบริ ษทั กับบุคคลหรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ชื่ อบุคคลและกิจกำร
บริ ษทั ช. ทวี เทอร์โมเทค จำกัด

ประเภทธุรกิจ

ผลิต ตกแต่ง ประกอบและซ่อมแซม
ตูท้ ี่ใช้สำหรับบรรจุและบรรทุกสิ นค้ำ
กิจกำรร่ วมค้ำทีเอสพี-ซี ทีวี
จำหน่ำยและติดตั้งหลอดไฟฟ้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้ำ
กิจกำรร่ วมค้ำเจวีซีซี
ผลิต, ประกอบและซ่อมแซมรถโดยสำร
ที่ใช้ก๊ำซธรรมชำติ
กิจกำรร่ วมค้ำเจวีซีอี
ติดตั้งระบบตรวจสอบและติดตำมกำรปฏิบตั ิกำร
เดินรถ (GPS) รถโดยสำรประจำทำง
กิจกำรร่ วมค้ำเลคิเซ่ แอนด์ ช. ทวี
ติดตั้งระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงหลอด LED
กิจกำรร่ วมค้ำเจวีซีเคเค
จัดสร้ำงโรงคลุมสำหรับต่อเรื อตรวจกำรณ์
ไกลฝั่ง (OPVs)
กิจกำรร่ วมค้ำเจวีโอพีวี
ผลิตบล็อคต่ำง ๆ ตัวเรื อตรวจกำรณ์ไกลฝั่ง (OPVs)
บริ ษทั ทวีแสงไทย จำกัด
จำหน่ำยรถยนต์และอุปกรณ์อุตสำหกรรม
ห้ำงหุน้ ส่ วนจำกัด ขอนแก่น ช. ทวี
จำหน่ำยรถยนต์
บริ ษทั บำงกอก ซี ทีวี. อินเตอร์เทรด จำกัด
ผลิตและส่ งออกสิ นค้ำประเภทของใช้ในบ้ำน
บริ ษทั ขอนแก่น ช. ทวี (1993) จำกัด
ผลิตและจำหน่ำยรถพ่วง
บริ ษทั เอพีเอส มัลติ-เทรด จำกัด
จำหน่ำยเครื่ องจักรและอุปกรณ์ทำงกำรเกษตร
บริ ษทั โอเจ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
ให้เช่ำพื้นที่ขำยสังหำริ มทรัพย์
บริ ษทั ช. รวมทวี (หลักสี่ ) จำกัด
ซื้ อขำยรถยนต์ - ค้ำปลีก
บริ ษทั ขอนแก่นพัฒนำเมือง (เคเคทีที) จำกัด
ระดมทุนเพื่อก่อสร้ำงระบบขนส่ งมวลชน
ขนำดใหญ่ในจังหวัดขอนแก่น
บริ ษทั รวมทวี มอเตอร์เซลส์ จำกัด
ซื้ อขำยแลกเปลี่ยนรถ
บริ ษทั รวมทวี ขอนแก่น จำกัด
ตัวแทนจำหน่ำยรถ
บริ ษทั ช. รวมทวีลิสซิ่ ง แอนด์เรี ยลเอสเตท จำกัด รับจำนอง ขำย แลกเปลี่ยนรถ บ้ำน
ห้ำงหุน้ ส่ วนจำกัด ตั้งฮัว่ ซิ ง นครปฐม
จำหน่ำย ซ่อมรถและขำยอะไหล่
บริ ษทั วอลแลพ ทรัค แอนด์ บัส จำกัด
จำหน่ำยรถยนต์
บริ ษทั ตงฟง หำงโจว มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จำหน่ำยรถยนต์
บริ ษทั บำงจำกไบโอเอทำนอล จำกัด (ฉะเชิงเทรำ) ผลิตและจำหน่ำยเอทำนอลและก๊ำซชีวภำพจำก
ผลิตผลทำงกำรเกษตร

ลักษณะควำมสั มพันธ์
บริ ษทั ย่อย
กำรดำเนินงำนร่ วมกัน
กำรดำเนินงำนร่ วมกัน
กำรดำเนินงำนร่ วมกัน
กำรดำเนินงำนร่ วมกัน
กำรดำเนินงำนร่ วมกัน
กำรดำเนินงำนร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ และกรรมกำรร่ วมกัน
มีผเู ้ ป็ นหุน้ ส่ วนร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ และกรรมกำรร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ และกรรมกำรร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ และกรรมกำรร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ และกรรมกำรร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ และกรรมกำรร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ และกรรมกำรร่ วมกัน
มีกรรมกำรร่ วมกัน
มีกรรมกำรร่ วมกัน
มีกรรมกำรร่ วมกัน
มีผเู ้ ป็ นหุน้ ส่ วนร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
มีกรรมกำรร่ วมกัน
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บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
31

รำยกำรกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบริ ษทั กับบุคคลหรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ชื่ อบุคคลและกิจกำร

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะควำมสั มพันธ์

บริ ษทั อุบล ไบโอ เอทำนอล จำกัด
โรงงำนผลิตเอทำนอล น้ ำมันเชื้อเพลิงชีวภำพ
บริ ษทั สมำร์ท คอนซัลติ้ง แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ให้บริ กำรทำบัญชี ตรวจสอบบัญชีและ
ให้คำปรึ กษำด้ำนบัญชี
บริ ษทั สื่ อเสรี เพื่อกำรปฎิรูป จำกัด
ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกหนังสื อ
หนังสื อพิมพ์และเครื่ องเขียน
บริ ษทั เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน) สร้ำงและพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อขำย
คุณอัศนำ ทวีแสงสกุลไทย
-

มีกรรมกำรร่ วมกัน
มีกรรมกำรร่ วมกัน
มีกรรมกำรร่ วมกัน
มีกรรมกำรร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั

นโยบำยกำรกำหนดรำคำสำหรับแต่ละประเภทรำยกำรมีดงั นี้
ประเภทรำยกำร
รำยได้ตำมสัญญำ รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริ กำร
ซื้อ - ขำยสิ นทรัพย์ถำวร/สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ซื้อวัตถุดิบ
รำยได้ค่ำบริ หำร ค่ำเช่ำและรำยได้อื่น
รำยจ่ำยค่ำเช่ำ
ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ำย
ก)

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
รำคำที่ตกลงร่ วมกัน
รำคำที่ตกลงร่ วมกัน
รำคำที่ตกลงร่ วมกัน
รำคำตำมสัญญำ และ/หรื อ รำคำที่ตกลงร่ วมกัน
รำคำตำมสัญญำ
ร้อยละ 7 ต่อปี

รำยกำรบัญ ชี กับบุ คคลและกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกันที่ เกิ ดขึ้ นส ำหรั บงวดสำมเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มี นำคม พ.ศ. 2560 และ
พ.ศ. 2559
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 มีนำคม
31 มีนำคม
31 มีนำคม
31 มีนำคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บำท
บำท
บำท
บำท
บริษัทย่ อย
รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริ กำร
510,233
896,806
รำยได้ค่ำบริ หำร
641,700
641,700
รำยได้ค่ำเช่ำ
660,000
660,000
ดอกเบี้ยรับ
1,252,940
1,049,540
รำยได้อื่น
433,900
269,436
ซื้อวัตถุดิบ
(13,966,039)
(11,596,163)
รำยจ่ำยค่ำเช่ำ
(12,000)
(12,000)
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บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
31

รำยกำรกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ก)

รำยกำรบัญ ชี กับบุ คคลและกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกันที่ เกิ ดขึ้ นส ำหรั บงวดสำมเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มี นำคม พ.ศ. 2560 และ
พ.ศ. 2559 (ต่อ)
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 มีนำคม
31 มีนำคม
31 มีนำคม
31 มีนำคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บำท
บำท
บำท
บำท
บุคคลและกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกันอื่น ๆ
รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริ กำร
93,816
25,880
93,816
25,880
รำยได้ค่ำบริ หำร
71,075
71,075
รำยได้ค่ำเช่ำ
1,074,084
90,000
1,074,084
90,000
รำยได้อื่น
3,500
3,500
ซื้อวัตถุดิบ
(67,485,465)
(8,829,325)
(67,485,465)
(8,829,325)
รำยจ่ำยค่ำเช่ำ
(63,000)
(453,000)
(390,000)
รำยจ่ำยอื่น
(1,434,566)
(1,009,649)
(1,434,566)
(1,009,644)
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำรสำคัญ
- ผลประโยชน์ระยะสั้น
4,306,113
4,183,523
4,306,113
4,183,523
- ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
193,097
202,876
193,097
202,876

ข)

ยอดคงเหลือที่เกิดจำกกำรซื้ อ/ขำยสิ นค้ำและบริ กำรและอื่น ๆ ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
กับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันมีดงั นี้
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บำท
บำท
บำท
บำท
ลูกหนีก้ ำรค้ ำ (หมำยเหตุ 7)
3,836
977,744
บริ ษทั ย่อย
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอื่น ๆ
บริ ษทั วอลแลพ ทรัค แอนด์ บัส จำกัด
บริ ษทั รวมทวีขอนแก่น จำกัด
บริ ษทั ขอนแก่น ช. ทวี (1993) จำกัด
บริ ษทั ขอนแก่นพัฒนำเมือง
(เคเคทีที) จำกัด
รวม
ดอกเบีย้ ค้ำงรับจำกบริษทั ย่ อย (หมำยเหตุ 7)

6,887
27,692
485,779

27,692
-

6,887
27,692
-

27,692
-

128,400
648,758

128,400
156,092

128,400
166,815

128,400
1,133,836

-

-

1,252,940

-
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บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
31

รำยกำรกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ข)

ยอดคงเหลือที่เกิดจำกกำรซื้ อ/ขำยสิ นค้ำและบริ กำรและอื่น ๆ ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
กับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันมีดงั นี้ (ต่อ)
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บำท
บำท
บำท
บำท
ลูกหนีอ้ ื่น (หมำยเหตุ 7)
บริ ษทั ย่อย
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอื่น ๆ
บริ ษทั วอลแลพ ทรัค แอนด์ บัส จำกัด
กิจกำรร่ วมค้ำ ทีเอสพี ซีทีวี
รวม
เงินทดรองจ่ ำย (หมำยเหตุ 7)
บริ ษทั ย่อย
กิจกำรและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอื่น ๆ
กิจกำรร่ วมค้ำ ทีเอสพี ซีทีวี
รวม
เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำ (หมำยเหตุ 21)
บริ ษทั ย่อย
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอื่น ๆ
บริ ษทั ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จำกัด
บริ ษทั รวมทวีขอนแก่น จำกัด
บริ ษทั วอลแลพ ทรัค แอนด์ บัส จำกัด
ห้ำงหุน้ ส่ วนจำกัด ตั้งฮัว่ ซิง นครปฐม
รวม

-

-

176,111

195,780

1,116,755
1,116,755

669
910,886
911,555

1,116,755
1,292,866

669
910,886
1,107,335

-

-

-

-

10,950
10,950

300,350
48,087,540
635,439
17,054,944
66,078,273

10,950
10,950

284,300
2,492,535
54,740
112,954,550
115,786,125

10,950
10,950

10,950
10,950

13,729,561

11,170,947

300,350
48,087,540
635,439
17,054,944
79,807,834

284,300
2,492,535
54,740
112,954,550
126,957,072
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บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
31

รำยกำรกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ข)

ยอดคงเหลือที่เกิดจำกกำรซื้ อ/ขำยสิ นค้ำและบริ กำรและอื่น ๆ ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
กับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันมีดงั นี้ (ต่อ)
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บำท
บำท
บำท
บำท
เจ้ ำหนีอ้ ื่น (หมำยเหตุ 21)
บริ ษทั ย่อย
กิจกำรและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จำกัด
คุณอัศนำ ทวีแสงสกุลไทย
คุณสุ รเดช ทวีแสงสกุลไทย
รวม

ค)

-

-

-

-

50,000
500,000
360,000
910,000

200,000
200,000

50,000
500,000
360,000
910,000

200,000
200,000

รำยกำรเคลื่อนไหวระหว่ำงงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560 และสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
สำหรับเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันมีดงั นี้
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บำท
บำท
บำท
บำท
ยอดยกมำ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือ

-

-

70,924,297
15,000,000
(5,000,000)
80,924,297

58,600,000
24,963,762
(12,639,465)
70,924,297

ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 เงินให้กูย้ มื แก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันคงค้ำงเป็ นเงินให้กูย้ ืม
ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อยที่ไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบำทมีดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7 ต่อปี เงินกูด้ งั กล่ำวมีกำหนดชำระคืน
เมื่อทวงถำม
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บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
32

ภำระผูกพัน
ก)

สั ญญำซื้อขำยเงินตรำต่ ำงประเทศล่ วงหน้ ำ
ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 วันครบกำหนดชำระเงินของสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหน้ำที่เปิ ดสถำนะไว้มีอำยุระหว่ำง 3 เดือน และ 6 เดือน จำนวนเงินและอัตรำแลกเปลี่ยนที่จะได้รับตำมสัญญำมีดงั นี้
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม/ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จำนวนเงินตำมสัญญำ

สกุลเงินต่ ำงประเทศ
สัญญำซื้อเงินตรำ
ต่ ำงประเทศ
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
ยูโร
หยวน
มูลค่ำตำมสัญญำ
มูลค่ำยุติธรรม
กำไร(ขำดทุน)จำก
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำ
สัญญำขำยเงินตรำ
ต่ ำงประเทศ
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
ยูโร
มูลค่ำตำมสัญญำ
มูลค่ำยุติธรรม
กำไร(ขำดทุน)จำก
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำ
สิ นทรัพย์(หนี้สิน)
ตรำสำรอนุพนั ธ์

อัตรำแลกเปลีย่ นตำมสัญญำ

ยังไม่ ได้ตรวจสอบ
31 มีนำคม
พ.ศ. 2560

ตรวจสอบแล้ว
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559

ยังไม่ ได้ตรวจสอบ
31 มีนำคม
พ.ศ. 2560

ตรวจสอบแล้ว
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559

954,590
485,876
-

100,000
154,202
300,000

34.43 - 35.55
37.19 - 38.05
-

35.65
38.11 - 38.91
5.06

71,765

417,455
309,616

37.30 - 37.71

35.66 - 35.86
39.50 - 39.68

ยังไม่ ได้ตรวจสอบ
31 มีนำคม
พ.ศ. 2560
บำท

ตรวจสอบแล้ว
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
บำท

33,260,403
18,286,590
51,546,993
50,910,940

3,565,000
5,920,242
1,517,182
11,002,424
11,001,708

(636,053)

(716)

2,690,235
2,690,235
2,662,249

14,962,927
12,255,812
27,218,739
26,619,004

27,986

599,735

(608,067)

599,019

มู ลค่ำยุติธรรมของสัญ ญำซื้ อขำยเงิน ตรำต่ำงประเทศล่ วงหน้ำ กำหนดโดยใช้อตั รำที่ กำหนดโดยธนำคำรคู่สัญ ญำของ
กลุ่มกิจกำรเสมือนว่ำได้ยกเลิกสัญญำเหล่ำนั้น ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 และอยูใ่ น
ข้อมูลระดับ 2 ของลำดับขั้นมูลค่ำยุติธรรม

58

บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
32

ภำระผูกพัน (ต่อ)
ข)

ภำระผูกพันตำมหนังสื อคำ้ ประกัน
ตำมปกติของธุรกิจ กลุ่มกิจกำรได้มีกำรทำหนังสื อสัญญำค้ ำประกัน เพื่อใช้ในกำรค้ ำประกันสัญญำจ้ำงงำน และค้ ำประกันไฟฟ้ำ
ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจกำรมีหนังสื อสัญญำค้ ำประกัน ที่ออกในนำมของ
กลุ่มกิจกำรดังต่อไปนี้
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม/ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บำท
บำท
ค้ ำประกันสัญญำจ้ำงงำน
ค้ ำประกันไฟฟ้ำ

ค)

379,037,644
1,200,000
380,237,644

102,447,703
1,200,000
103,647,703

ภำระผูกพันตำมเลตเตอร์ ออฟเครดิต
กลุ่มกิจกำรได้มีกำรทำเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ออกโดยธนำคำรเพื่อใช้ในกำรซื้ อสิ นค้ำต่ำงประเทศ ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
และวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจกำรมีเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ออกในนำมของกลุ่มกิจกำรดังต่อไปนี้
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 มีนำคม พ.ศ. 2560
สกุลเงิน

เงินตรำ
ต่ ำงประเทศ

เลตเตอร์ออฟเครดิต
ที่ยงั ไม่ได้ใช้
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
ยูโร
หยวน

295,469
35
-

ตรวจสอบแล้ ว
31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
บำทหรื อ
เทียบเท่ ำ

สกุลเงิน

10,227,486 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
1,296
ยูโร
หยวน
10,228,782

เงินตรำ
ต่ ำงประเทศ

บำทหรื อ
เทียบเท่ ำ

236,966
3,537,720

9,036,980
18,454,516
27,491,496
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บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
32

ภำระผูกพัน (ต่อ)
ค)

ภำระผูกพันตำมเลตเตอร์ ออฟเครดิต (ต่อ)
กลุ่มกิจกำรได้มีกำรทำเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ออกโดยธนำคำรเพื่อใช้ในกำรซื้ อสิ นค้ำต่ำงประเทศ ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
และวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจกำรมีเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ออกในนำมของกลุ่มกิจกำรดังต่อไปนี้ (ต่อ)
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 มีนำคม พ.ศ. 2560

ง)

สกุลเงิน

เงินตรำ
ต่ ำงประเทศ

เลตเตอร์ออฟเครดิต
ที่ยงั ไม่ได้ใช้
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
ยูโร
หยวน

280,000
35
-

ตรวจสอบแล้ ว
31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
บำทหรื อ
เทียบเท่ ำ

สกุลเงิน

เงินตรำ
ต่ ำงประเทศ

บำทหรื อ
เทียบเท่ ำ

236,966
3,537,720

9,036,980
18,454,516
27,491,496

9,692,032 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
1,296
ยูโร
หยวน
9,693,328

ภำระผูกพันที่ต้องจ่ ำยตำมสั ญญำ
ณ วันที่ 31 มี นำคม พ.ศ. 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิ จกำรมี ภำระผูกพันเกี่ ยวกับสัญญำเช่ ำดำเนิ นงำน
เพื่อเช่ำที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำง ซึ่งจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยในอนำคตตำมสัญญำเช่ำดำเนินงำนที่ไม่สำมำรถยกเลิกได้มีดงั นี้

ถึงกำหนดชำระภำยในปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561
วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562
วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2563

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
พ.ศ. 2560
บำท

ข้ อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
พ.ศ. 2560
บำท

5,848,600
2,920,600
2,158,800
10,928,000

5,655,600
2,920,600
2,158,800
10,735,000
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บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
32

ภำระผูกพัน (ต่อ)
ง)

ภำระผูกพันที่ต้องจ่ ำยตำมสั ญญำ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มี นำคม พ.ศ. 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิ จกำรมี ภำระผูกพันเกี่ ยวกับสัญญำเช่ ำดำเนิ นงำน
เพื่อเช่ำที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำง ซึ่งจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยในอนำคตตำมสัญญำเช่ำดำเนินงำนที่ไม่สำมำรถยกเลิกได้มีดงั นี้ (ต่อ)

ถึงกำหนดชำระภำยในปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562

จ)

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ตรวจสอบแล้ ว
พ.ศ. 2559
บำท

ข้ อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
ตรวจสอบแล้ ว
พ.ศ. 2559
บำท

6,699,200
2,919,700
2,308,000
11,926,900

6,431,200
2,919,700
2,308,000
11,658,900

ภำระผูกพันรำยจ่ ำยฝ่ ำยทุน
ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพันรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนจำนวน 6,515,612 บำท (วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 :
8,255,612 บำท)

33

เหตุกำรณ์ ภำยหลังวันที่ในรำยงำน
ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี เมื่อวันที่ 20 เมษำยน พ.ศ. 2560 มีมติอนุมตั ิให้ลดทุนจดทะเบียน โดยบริ ษทั จะลดทุนจดทะเบียน
จำกจำนวน 1,187,889,978 หุ ้น มู ลค่ำที่ ตรำไว้หุ้น ละ 0.25 บำท รวมจำนวน 296,972,495 บำท เป็ นทุ น จดทะเบี ยนใหม่ จำนวน
1,182,941,773 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท รวมจำนวน 295,735,444 บำท โดยกำรตัดหุ ้นจดทะเบียนที่คงเหลือจำกกำรจ่ำย
หุ ้นปั นผล และใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หมดอำยุจำนวน 4,948,205 หุ ้น มูลค่ำที่ ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท รวมจำนวน 1,237,051 บำท
อย่ำงไรก็ตำมบริ ษทั ยังไม่ได้ดำเนินกำรจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
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