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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ช ทวี จ ากัด (มหาชน) 
 
ความเห็น 
 
ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ช ทวี จ ากัด (มหาชน)  และบริษทัย่อย 
(กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั ช ทวี จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ตามล าดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซ่ึง
ประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืนๆ 
 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ  ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรายงานของขา้พเจ้า 
ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดย
สภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตาม
ความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้
ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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ความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานต่อเน่ือง 
 
ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 ซ่ึงระบุวา่ กลุ่มบริษทัและบริษทัมีผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิ
เป็นจ านวนเงิน 238.7 ล้านบาท และ 207.8 ล้านบาท ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ ณ วนัเดียวกัน 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีขาดทุนสะสมเป็นจ านวนเงิน 112.9 ลา้นบาท และ 97.2 ลา้นบาท และมีหน้ีสินหมุนเวียนสูง
กว่าสินทรัพยห์มุนเวียนเป็นจ านวนเงิน 352.7 ล้านบาท และ 243.8 ล้านบาท ตามล าดับ ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 2  การด าเนินงานของกลุ่มบริษทัไดรั้บผลกระทบอย่างมากและอาจจะไดรั้บผลกระทบอย่าง
ต่อเน่ืองต่อไปอีกในอนาคตเน่ืองจากความไม่แน่นอนในภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจอนัเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัส COVID-19 สถานการณ์ดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้
สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัเก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีความเห็นของขา้พเจา้ไม่ได้
เปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองน้ี 
 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาใน
บริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี นอกจากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรคความไม่แน่นอนท่ีมี
สาระส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานต่อเน่ือง ขา้พเจ้าได้ก าหนดเร่ืองท่ีจะกล่าวต่อไปน้ีเป็นเร่ืองส าคญัในการ
ตรวจสอบเพื่อส่ือสารในรายงานของขา้พเจา้ 
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รายได้และต้นทุนของงานตามสัญญา 
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2(ค) 4(ค) 4(จ) 4(ฑ) และ 4(ท) 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่าวอย่างไร 
การรับรู้รายไดข้องงานตามสัญญา 
 
กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้ของงานตามสัญญาตามขั้ น
ความส าเร็จของงาน ซ่ึงถูกก าหนดโดยอัตราส่วนของ
ต้นทุนของงานตามสัญญาท่ีเกิดขึ้นของงานท่ีท าเสร็จ
จนถึงปัจจุบนั เทียบกบัประมาณการตน้ทุนของงานตาม
สัญญาท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นทั้งโครงการ 
 
ผู ้บริหารและวิศวกรของกลุ่มบริษ ัทจ า เป็นต้องใช้
ดุลยพินิจในการตั้ งประมาณการดังกล่าวรวมถึงการ
ปรับปรุงประมาณการต้นทุนของงานตามสัญญาท่ีอาจ
เกิดขึ้ นจนกว่าจะส่งมอบงานของแต่ละสัญญาอย่าง
เหมาะสม ดงันั้นขา้พเจา้จึงก าหนดใหข้ั้นความส าเร็จของ
งานและการประมาณการตน้ทุนของงานตามสัญญาเป็น
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ในเร่ืองดงักล่าว รวมถึง  
• ท าความเข้าใจกระบวนการการประมาณการ 

และการปรับปรุงประมาณการต้นทุนการ
ก่อสร้าง 

• สุ่มทดสอบประมาณการต้นทุนการก่อสร้างท่ี
ไดรั้บอนุมติัจากฝ่ายบริหาร ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจริง 
รายได้ของงานตามสัญญาและรายได้ท่ียงัไม่
เรียกช าระ กบัสัญญาและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  

• เปรียบเทียบขั้นความส าเร็จของงานท่ีประมาณ
โดยอตัราส่วนของตน้ทุนงานท่ีเกิดขึ้นแล้วกับ
ประมาณต้นทุนการก่อสร้างทั้ ง ส้ิน กับขั้ น
ความส าเร็จของงานท่ีไดจ้ากการส ารวจเน้ืองาน
ท่ีไดท้ าแลว้รวมถึงสุ่มทดสอบใบตรวจรับงาน
จากลูกคา้ 

• ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบตน้ทุนของงานตาม
สัญญาท่ีเกิดขึ้ นจริงกับประมาณการต้นทุน 
วิเคราะห์ก าไรขั้นตน้ ความคืบหนา้ของงานตาม
สัญญา และสอบถามฝ่ายบริหารถึงสาเหตุของ
ผลต่าง 

• ประเมินความเหมาะสมของวิธีการบนัทึกรายได ้
เน้ือหาและเง่ือนไขส าคัญของสัญญาท่ีท ากับ
ลูกคา้ตามมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 

• ทดสอบการค านวณขั้นความส าเร็จของงาน และ
รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ 

• สุ่มทดสอบตน้ทุนของงานตามสัญญาท่ีเกิดขึ้น
หลงัวนัส้ินงวด กบัเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

• การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 
ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 ซ่ึงไดอ้ธิบายถึงผลกระทบต่อกิจการจากการน านโยบายการ
บญัชีใหม่มาถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เก่ียวกบัการไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า เป็นคร้ังแรก การเปล่ียน
นโยบายการบนัทึกบญัชีท่ีดิน ในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จากราคาทุนเป็นราคาท่ีตีใหม่และการเปล่ียนนโยบายการ
บนัทึกบญัชีท่ีดินในอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจากราคาทุนเป็นวิธีมูลค่ายุติธรรม ทั้งน้ีความเห็นของขา้พเจ้า
ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองน้ี 
 
ข้อมูลอ่ืน  
 
ผูบ้ริหารเป็นผูร้ับผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน  ขอ้มูลอ่ืนประกอบด้วยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี  แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ าปี
จะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้
ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือการอ่าน
ขอ้มูลอ่ืนตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัท าแลว้ และพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูล
ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปได้ว่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคัญ 
ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและขอใหท้ าการแกไ้ข 
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็น
เพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็น
สาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
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ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม
บริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) 
และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั 
หรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 

ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษทัและบริษทั 
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่าง
สมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า
รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้
งบการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี 
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการ
ตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อ
เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคญั
ซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้
ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตาม
ขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
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• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง

บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร  
• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจาก

หลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลง
ไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของ
ขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยุด
การด าเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึง
การเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท า
ใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่   

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั  ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียว
ต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัใน
ระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและได้ส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกับความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้
ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ได้
อธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ือง
ดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้
เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อ
ส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 
 
 
 
 
(บงกช อ ่าเสง่ียม) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 3684 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
24 กุมภาพนัธ์ 2564 
 



บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 16,133                12,932                16,041                12,671                

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 6, 24 226,380              471,580              212,805              364,003              

สินทรัพยที์เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน 24 307,544              387,485              302,576              380,235              

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่บุคคลและกิจการ

   ทีเกียวขอ้งกนั 6 -                      111,067 132,533              267,718              

สินคา้คงเหลือ 8 743,385              652,247 696,108              610,010              

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 173,954              96,845 168,637              96,553                

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,467,396 1,732,156 1,528,700 1,731,190 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีติดภาระคาํประกนั 14 37,540 62,860 34,000 59,860 

เงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 24 25,000                25,000                25,000                25,000                

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 2,341                  2,459                  2,818                  2,818                  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                      -                      24,599 23,600 

ลูกหนีการคา้ไม่หมุนเวียน 6, 24 157,993              -                      102,062              -                      

สินทรัพยที์เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน 24 32,613                -                      32,613                -                      

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 12 89,040                -                      71,810                -                      

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 1,029,935           1,108,725           991,766              1,052,563           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 18,774                20,813                12,846                16,869                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21 -                      10,974                -                      9,982                  

เงินมดัจาํ 10 240,032              236,517              240,032              236,517              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 37,658                52,283                37,650                52,283                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,670,926 1,519,631 1,575,196 1,479,492 

รวมสินทรัพย์ 3,138,322 3,251,787 3,103,896 3,210,682 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(พนับาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสัน

   จากสถาบนัการเงิน 14 592,683              571,918              567,848              554,617              

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 6 211,089              199,380              194,707              192,941              

หนีสินทีเกิดจากสัญญา - หมุนเวียน 536                     1,999                  536                     1,625                  

เงินกูย้มืระยะสัน 14 10,827                298,146              10,827                298,146              

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 14 33,100                24,900                31,900                24,900                

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 14 4,546                  11,427                4,546                  11,427                

หุ้นกูท้ีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 14 931,754              299,035              931,754              299,035              

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 378                     2,213                  -                      1,825                  

ประมาณการหนีสินหมุนเวียน

   สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 15 14,837                -                      13,390                -                      

หนีสินหมุนเวียนอืน 20,327                8,328                  17,009                6,039                  

รวมหนีสินหมุนเวยีน 1,820,077           1,417,346           1,772,517           1,390,555           

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาว 14 221,996 -                      216,997 -                      

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 14 43,139 1,300 43,136 1,300 

หุ้นกู ้ 14 70,610 841,337 70,610 841,337 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21 30,505 -                      30,833 -                      

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียน

   สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 15 14,712 33,622 14,041 31,512 

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 380,962 876,259 375,617 874,149 

รวมหนีสิน 2,201,039 2,293,605 2,148,134 2,264,704 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(พนับาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 16

   ทุนจดทะเบียน 588,999 588,999 588,999 588,999 

   ทุนทีออกและชาํระแลว้ 330,475 327,222 330,475 327,222 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 16 532,833 524,895 532,833 524,895 

   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 29,013 29,013 27,068 27,068 

ส่วนลดจากการเพมิสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (5,633) (5,633) -                      -                      

กาํไร (ขาดทุน) สะสม  

   จดัสรรแลว้

      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 17 9,649 9,649 9,649 9,649 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (112,907) 73,034 (97,162) 57,144 

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 3, 17 153,852 -                      152,899 -                      

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 937,282 958,180 955,762 945,978 

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 1 2 -                      -                      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  937,283 958,182 955,762 945,978 

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,138,322 3,251,787 3,103,896 3,210,682 

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม 

(พนับาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้ 

รายไดต้ามสัญญา 350,411 1,185,393 324,046 1,114,563 

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 277,064 339,196 277,707 313,486 

รายไดอื้น 20,489 84,617 31,292 93,713 

รวมรายได้ 647,964              1,609,206           633,045              1,521,762           

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนงานตามสัญญา (307,937) (932,897) (283,355) (878,618)

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ (246,674) (262,836) (248,559) (243,719)

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (19,837) (32,385) (17,618) (28,723)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (167,841) (160,534) (148,441) (145,582)

รวมค่าใช้จ่าย (742,289)            (1,388,652)         (697,973)            (1,296,642)         

กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดําเนินงาน (94,325) 220,554 (64,928) 225,120 

ตน้ทุนทางการเงิน (144,609) (145,653) (143,342) (144,132)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 (118)                    (93)                      -                      -                      

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ (239,052)            74,808                (208,270)            80,988                

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 21 (309) 8,952 (469) 8,690 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี (238,743)            65,856                (207,801)            72,298                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไร

   หรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพยใ์หม่ 3 246,061 -                      244,870 -                      

กาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์

   พนกังานทีกาํหนดไว้ 15 16,473                4,477                  15,294                4,242                  

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

   ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (52,507)               (895)                    (52,033)               (848)                    

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี 210,027              3,582                  208,131              3,394                  

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (28,716)               69,438                330                     75,692                

(พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (238,742) 65,858 (207,801)            72,298                

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (1)                        (2)                        -                      -                      

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี (238,743)            65,856                (207,801)            72,298                

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (28,715) 69,440 330 75,692 

   ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (1)                        (2)                        -                      -                      

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (28,716)               69,438                330                     75,692                

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพนืฐานและต่อหุ้นปรับลด (บาท) 23 (0.1806)               0.0503                (0.1572)               0.0552                

(พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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ส่วนเกิน

มูลค่าหุน้ ส่วนลดจาก รวมส่วน ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน จากการจ่าย การเพมิสัดส่วน ของผูถ้ือหุน้ ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ มูลค่าหุน้ โดยใชหุ้น้ การลงทุน ทุนสาํรอง ของบริษทั ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ สามญั เป็นเกณฑ์ ในบริษทัยอ่ย ตามกฏหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ใหญ่ ควบคุม ของผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2562 327,222 524,895 29,013 (5,633) 6,820 6,423 888,740 4 888,744

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

   กาํไรสาํหรับปี -                       -                       -                       -                          -                       65,858                 65,858                     (2)                         65,856                 

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื -                       -                       -                       -                          -                       3,582                   3,582                       -                       3,582                   

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                       -                       -                       -                          -                       69,440                 69,440                     (2)                         69,438                 

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 17 -                       -                       -                       -                          2,829 (2,829)                 -                          -                       -                       

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2562 327,222 524,895 29,013 (5,633) 9,649 73,034 958,180 2 958,182 

บริษทั ช ทว ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

กาํไรสะสม

(พันบาท)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

งบการเงนิรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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องคป์ระกอบอนื

ของส่วนของผูถ้ือหุน้

ส่วนเกิน

มูลค่าหุน้ ส่วนลดจาก รวมส่วน ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน จากการจ่าย การเพมิสัดส่วน สาํรอง ของผูถ้ือหุน้ ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ มูลค่าหุน้ โดยใชหุ้น้ การลงทุน ทุนสาํรอง ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การตีราคา ของบริษทั ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ สามญั เป็นเกณฑ์ ในบริษทัยอ่ย ตามกฏหมาย (ขาดทุนสะสม) สินทรัพยใ์หม่ ใหญ่ ควบคุม ของผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2562 ตามทีรายงานในปีก่อน 327,222 524,895 29,013 (5,633) 9,649 73,034 -                          958,180 2 958,182

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                       -                       -                       -                          -                       (14,123) -                          (14,123) -                       (14,123)

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2563 ปรับปรุงใหม่ 327,222               524,895               29,013                 (5,633)                     9,649                   58,911                 -                          944,057               2                          944,059               

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนทีได้รับจากผู้ถอืหุ้น

      เพมิหุน้สามญั 16 3,253                   7,938                   -                       -                          -                       -                       -                          11,191 -                       11,191

    รวมเงนิทุนทีได้รับจากผู้ถอืหุ้น 3,253                   7,938                   -                       -                          -                       -                       -                          11,191                 -                       11,191                 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

   ขาดทุนสาํหรับปี -                       -                       -                       -                          -                       (238,742)             -                          (238,742)             (1)                         (238,743)             

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื 3 -                       -                       -                       -                          -                       13,178                 196,849                   210,027               -                       210,027               

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                       -                       -                       -                          -                       (225,564)             196,849                   (28,715)               (1)                         (28,716)               

โอนไปกาํไร (ขาดทุน) สะสม 12 -                       -                       -                       -                          -                       53,746                 (42,997)                   10,749                 -                       10,749                 

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2563 330,475 532,833 29,013 (5,633) 9,649 (112,907) 153,852 937,282 1 937,283 

บริษทั ช ทว ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

งบการเงนิรวม

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

ทุนเรือนหุน้ จากการจ่าย

ทีออกและ ส่วนเกิน โดยใชหุ้น้ ทุนสาํรอง   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั เป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ของผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 327,222                       524,895                       27,068                          6,820                         (15,719)                      870,286                    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

   กาํไรสาํหรับปี -                              -                              -                               -                            72,298                       72,298                      

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                              -                              -                               -                            3,394 3,394                        

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                              -                              -                               -                            75,692                       75,692                      

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 17 -                              -                              -                               2,829                         (2,829) -                            

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 327,222                       524,895                       27,068                          9,649                         57,144                       945,978                    

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของผูถื้อหุน้

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

ทุนเรือนหุน้ จากการจ่าย สาํรอง

ทีออกและ ส่วนเกิน โดยใชหุ้น้ ทุนสาํรอง   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การตีราคา รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั เป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) สินทรพัยใ์หม่ ของผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ตามทีรายงานในปีก่อน 327,222                       524,895                       27,068                          9,649                         57,144                       -                            945,978                    

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                              -                              -                               -                            (12,486)                      -                            (12,486)                     

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 ปรับปรุงใหม่ 327,222                       524,895                       27,068                          9,649                         44,658                       -                            933,492                    

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้น

      เพมิหุน้สามญั 16 3,253                           7,938                           -                               -                            -                            -                            11,191                      

    รวมเงินทุนทไีด้รับจากผู้ถือหุ้น 3,253                           7,938                           -                               -                            -                            -                            11,191                      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

   ขาดทุนสาํหรับปี -                              -                              -                               -                            (207,801)                    -                            (207,801)                   

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 3 -                              -                              -                               -                            12,235                       195,896                    208,131                    

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                              -                              -                               -                            (195,566)                    195,896                    330                           

โอนไปกาํไร (ขาดทุน) สะสม 12 -                              -                              -                               -                            53,746                       (42,997)                     10,749                      

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 330,475                       532,833                       27,068                          9,649                         (97,162)                      152,899                    955,762                    

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

(พันบาท)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั ช ทว ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี (238,743) 65,856 (207,801) 72,298 

ปรับรายการทีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ (309)                 8,952                (469) 8,690 

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 69,793 57,751 64,295              53,174              

ดอกเบียรบั (13,507) (17,256) (24,963)            (21,953)            

ตน้ทุนทางการเงิน 144,609            145,653            143,342            144,132            

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขนึจริงและอืนๆ (3,895)              (5,971)              6,056                (2,772)              

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน (กลบัรายการ) 19,525              (16,155)            11,094              (16,154)            

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ (กลบัรายการ) 53                     (568)                 161                   (137)                 

กาํไรจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์

   และอสงัหาริมทรพัยเ์พือการลงทุน (2,403)              (40,689)            (2,403)              (40,689)            

ค่าใชจ่้ายหนีสินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 27,792              11,189              25,035              10,152              

ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมทีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 118                   93                     -                   -                   

3,033                208,855            14,347              206,741            

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 100,549            265,017            65,705              303,936            

สินทรัพยที์เกิดจากสญัญา - หมุนเวียน 28,029              180,320            29,319              171,775            

สินคา้คงเหลือ (91,191)            50,235              (86,259)            37,315              

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (77,108)            24,957              (72,084)            24,923              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 5,136                (31,556)            5,144                (31,407)            

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 19,385              (232,993)          9,442                (214,560)          

หนีสินทีเกิดจากสญัญา - หมุนเวียน (1,463)              409                   (1,089)              189                   

หนีสินหมุนเวียนอืน 9,405                (1,106)              9,719                (2,414)              

จ่ายหนีสินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน (15,392)            -                   (13,822)            -                   

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน (19,617)            464,138            (39,578)            496,498            

ภาษีเงินไดรั้บคืน (จ่ายออก) 555                   (8,016)              555                   (8,016)              

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (19,062)            456,122            (39,023)            488,482            

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั ช ทว ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด
 

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีติดภาระคาํประกนัลดลง (เพมิขนึ) 25,320              (21,460)            25,860              (21,460)            

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนัลดลง (เพมิขนึ) 111,067            (111,067)          134,813            (184,848)          

เงินสดรับจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 254,802            122,266            254,802            122,266            

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,513                5,472                3,513                5,472                

เงินสดจ่ายเพอืลงทุนในตราสารทุนทีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด -                   (25,000)            -                   (25,000)            

เงินสดจ่ายเพอืลงทุนในบริษทัยอ่ย -                   -                   (999)                 -                   

เงินสดจ่ายเพอืซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (44,618)            (75,796)            (41,111)            (74,513)            

ดอกเบียรบั 786                   219                   3,838                808                   

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 350,870            (105,366)          380,716            (177,275)          

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสนัจาก

   สถาบนัการเงินเพมิขนึ (ลดลง) 20,765              (505,878)          13,231              (492,281)          

เงินกูย้มืระยะสนัเพิมขนึ (ลดลง) (74,277)            (488,988)          (74,277)            (469,321)          

ดอกเบียจ่าย (144,609) (150,829) (143,342) (144,724)

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า (6,881)              (11,838)            (6,881)              (11,838)            

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 14,404              -                   10,955              -                   

เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 161,000            815,997            161,000            815,997            

จ่ายชาํระคืนหุน้กู้ (299,009)          -                   (299,009)          -                   

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (328,607)          (341,536)          (338,323)          (302,167)          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึนสุทธิ 3,201                9,220                3,370                9,040                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 12,932              3,712                12,671              3,631                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัท ี31 ธันวาคม 16,133              12,932              16,041              12,671              

ข้อมูลงบกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเติม

รายการทีไม่ใช่เงินสด

โอนเงินกูย้มืระยะสนัเป็นเงินกูย้มืระยะยาว 213,042 -                   213,042 -                   

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ช ทวี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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หมำยเหตุ  สำรบัญ 
   

1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3  การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี  

4  นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  

5  ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

6  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

7  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
8  สินคา้คงเหลือ 
9  เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
10  การด าเนินงานร่วมกนั 
11  เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
12  อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
13  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
14  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
15  ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
16  ทุนเรือนหุน้ 
17  ส ารอง 
18  ส่วนงานด าเนินงาน 
19  ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 
20  ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
21  ภาษีเงินได ้
22  สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
23  ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 
24  เคร่ืองมือทางการเงิน 
25  การบริหารจดัการทุน 
26  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั    
27  เร่ืองอ่ืนๆ 
28  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
29  การจดัประเภทรายการใหม่ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการบริหารเม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2564 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
  

บริษทั ช ทวี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีท่ีอยูจ่ดทะเบียนดงัน้ี  
 
ส านกังานใหญ่ : 265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 
สาขาท่ี 1 : 96/25 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 
สาขาท่ี 2 : 66/5 หมู่ 2 ต าบลโป่ง อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี 
สาขาท่ี 3 : 62/25 หมู่ 2 ต าบลล าไทร อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
สาขาท่ี 4 : 37/30 หมู่ 1 ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 

 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอไอ เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2556 
 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหวา่งปีไดแ้ก่ นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย  
 
กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิต ขาย และบริการเก่ียวกบัการประกอบรถพ่วงและยานพาหนะและ
อุปกรณ์แบบพิเศษ รายละเอียดของบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 

  บริษัทถือหุ้นร้อยละ 
  31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 
ช่ือกิจกำร ลักษณะธุรกิจ 2563 2562 
บริษัทย่อยทางตรง    
บริษทั ช. ทวี เทอร์โมเทค จ ากดั ผลิต ตกแต่ง ประกอบและซ่อมแซม 

ตูท่ี้ใชส้ าหรับบรรจุและบรรทุกสินคา้ 
99.99 99.99 

บริษทั อมรรัตน์โกสินทร์ จ ากดั 
 

การขนส่งผูโ้ดยสารประจ าทาง  99.97  99.97 

  บริษทัยอ่ยทางตรงขา้งตน้เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย  



บริษัท ช ทวี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

 21 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินน้ีจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดย       
สภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัได ้มีการออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึง มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1  มกราคม 2563  การถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
ออกและปรับปรุงใหม่นั้น มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั  
 
กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงประกอบด้วยมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เ ร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS 9) รวมถึงมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็นคร้ังแรก
ซ่ึงได้เปิดเผยผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 
 
นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ใน
งวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบท่ีอาจ
เกิดขึ้นต่องบการเงินจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึงคาด
วา่ไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 
         

(ข) สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 
งบการเงินน้ีน าเสนอเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั 
 

(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 

ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใชว้ิจารณญาณ  การประมาณการ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ผลท่ีเกิดขึ้น
จริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวน
อยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
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(1) การใชว้ิจารณญาณ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชว้ิจารณญาณในการเลือกนโยบายการบญัชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดต่อจ านวนเงิน
ท่ีรับรู้ในงบการเงิน ประกอบดว้ยหมายเหตุขอ้ต่อไปน้ี 
 

4(ฎ) และ 13 สัญญาเช่า 
− การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
− กลุ่มบริษทัพิจารณาถึงความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิต่ออายสุัญญาเช่าหรือไม่ 
− กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิยกเลิกสัญญาเช่าหรือไม่ 

4(ท) และ18 การพิจารณาเก่ียวกบัการรับรู้รายไดว้่าในกรณีงานสั่งท าควรจะรับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง 
หรือควรจะรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 

5 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

(2) ขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ  
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงมีความเส่ียง
อย่างมีนยัส าคญัท่ีจะส่งผลให้ตอ้งมีการปรับปรุงท่ีมีสาระส าคญัในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน
ปีบญัชีถดัไป ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ต่อไปน้ี 
 

4(ฎ) การก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มท่ีใชใ้นการวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่า 
5 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
15 การวดัมูลค่าภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ก่ียวกบัขอ้สมมติหลกัในการ

ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
24 การวดัมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา

เก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีใช้ในการก าหนดอตัราสูญเสียถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก (Weighted-
average loss rate)  

24 การวดัมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีน าขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดม้าใช้ 
 

(ง) การใช้เกณฑ์ในการด าเนินงานต่อเนื่อง 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิเป็นจ านวนเงิน 238.7 ลา้นบาท และ 207.8 ลา้นบาท ส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ ณ วนัเดียวกัน กลุ่มบริษทัและบริษทัมีขาดทุนสะสมเป็นจ านวนเงิน 112.9  
ลา้นบาท และ 97.2 ลา้นบาท และมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกวา่สินทรัพยห์มุนเวียนเป็นจ านวนเงิน 352.7 ลา้นบาท และ 
243.8 ลา้นบาท ตามล าดบั การด าเนินงานของกลุ่มบริษทัไดรั้บผลกระทบอยา่งมากและอาจจะไดรั้บผลกระทบอย่าง
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ต่อเน่ืองต่อไปอีกในอนาคตเน่ืองจากความไม่แน่นอนในภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจอนัเป็นผลมาจากการแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัส COVID-19 สถานการณ์ดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัซ่ึงอาจเป็นเหตุให้
เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัเก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั 
 

ผูบ้ริหารมีการติดตามสถานการณ์ดงักล่าวและบริหารจดัการอยา่งใกลชิ้ดเพื่อใหม้ัน่ใจวา่จะมีรายไดแ้ละกระแสเงินสด
จากการด าเนินงานอย่างเพียงพอและต่อเน่ือง รวมทั้งเสริมสภาพคล่องให้แก่กลุ่มบริษทั โดยผูบ้ริหารของกลุ่ม
บริษทัเช่ือมัน่ว่ากลุ่มบริษทัและบริษทัจะสามารถหาแหล่งเงินทุนได้ในอนาคตอนัใกล้ งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัท าขึ้นโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัตามหลกัเกณฑ์การด าเนินงานต่อเน่ือง 
ซ่ึงมีขอ้สมมติว่ากิจการมีเงินทุนหมุนเวียนและวงเงินสินเช่ือเพียงพอส าหรับการด าเนินธุรกิจตามท่ีกลุ่มบริษทัและ
บริษทัตอ้งการ ดงันั้น งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจึงไม่ไดร้วมรายการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพยแ์ละ
การจดัประเภทรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใหม่ ซ่ึงอาจจ าเป็นหากกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่สามารถด าเนินงาน
ต่อเน่ืองต่อไปได ้

 

3 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน
และมาตรฐานการายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็นคร้ังแรกและการเปล่ียนนโยบายการ
บนัทึกบญัชีท่ีดิน ในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จากราคาทุนเป็นราคาท่ีตีใหม่และการเปล่ียนนโยบายการบนัทึกบญัชี
ท่ีดินในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจากราคาทุนเป็นวิธีมูลค่ายุติธรรม เน่ืองจากวิธีการดังกล่าวให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจทางธุรกิจมากขึ้นและเพื่อสะทอ้นมูลค่าท่ีแทจ้ริงของท่ีดิน ผลกระทบต่อส่วนของผูถื้อหุ้น
ตน้งวดจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี มีดงัน้ี 

 

 
งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร  

 (พันบาท) 

ผลกระทบต่อก าไรสะสม    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - ตามท่ีรายงาน 73,034  57,144 
ลดลงเน่ืองจาก    
การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม 
เคร่ืองมือทางการเงิน 

   

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน          (14,123)            (12,486) 
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 58,911  44,658 
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ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยวิธีปรับปรุงผลกระทบ
สะสมกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่ปรับปรุงขอ้มูลท่ีน าเสนอในปี 2562 และไม่
น าขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินมา
ถือปฏิบติักบัขอ้มูลเปรียบเทียบ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและ
หน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์
และการบัญชีป้องกันความเส่ียง โดยผลกระทบจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม
เคร่ืองมือทางการเงิน มีดงัน้ี 
 
(ก.1) การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 (“TFRS 9”) จดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
ราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) และมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน (FVTPL) โดยการจดัประเภทตาม TFRS 9 จะเป็นไปตามลกัษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพยท์าง
การเงินและโมเดลธุรกิจของกิจการในการบริหารจดัการสินทรัพยท์างการเงินนั้น ทั้งน้ี TFRS 9 ยกเลิกการจดั
ประเภทตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ และเงินลงทุนทัว่ไปตามท่ี
ก าหนดโดยมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 
 

ตาม TFRS 9 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายจะรับรู้ดอกเบ้ียรับและ
ดอกเบ้ียจ่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง เดิมกลุ่มบริษทัรับรู้ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ียตาม
สัญญา ซ่ึงไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระส าคญัในการน ามาปฏิบติัใชเ้ป็นคร้ังแรก 
 

การปฏิบติัใช ้TFRS 9 ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่อการจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงิน โดยส่วนใหญ่จดัประเภทและวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายซ่ึงใกลเ้คียงกบัมูลค่า
ตามบญัชี รายการท่ีจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีอ่ืนไดแ้ก่ 
 
- ตราสารอนุพนัธ์ วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน (FVTPL) 
- เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด กลุ่มบริษทัเลือกก าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) เพราะตั้งใจจะถือตราสารทุนน้ีเพื่อวตัถุประสงค์ทางกลยุทธ์ใน
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ระยะยาว ทั้งน้ี ผลก าไร (ขาดทุน) สะสมจากการวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวจะไม่ถูกจัด
ประเภทไปยงัก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
 

(ก.2) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินและสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 
 
TFRS 9 แนะน าวิธีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงิน 
ในขณะท่ี เดิมกลุ่มบริษทัประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการ
คาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ TFRS 9 ก าหนดให้ใชว้ิจารณญาณในการประเมินว่าการ
เปล่ียนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างไร และ
พิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนกั ทั้งน้ี การพิจารณาดอ้ยค่าดงักล่าวจะถือปฏิบติักบัสินทรัพยท์างการเงินท่ี
วดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาและเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าด้วย
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า ซ่ึงไม่รวมเงินลงทุนในตราสารทุน 
 
กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินการดอ้ยค่าตาม TFRS 9 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ส่งผลให้มีค่าเผื่อผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าเพิ่มขึ้น ดงัน้ี 
 

 

 
งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร  

 (พันบาท) 
ค่ำเผ่ือผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562    
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีการคา้ 2,450  1,474 
     
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีรับรู้เพ่ิมเติม  
   ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 ส าหรับ 

   

- ลูกหน้ีการคา้ 13,784  11,662 
- สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 339  332 
- เงินให้กูย้มืแก่บริษทัย่อย -  491 
ค่ำเผ่ือผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 16,573  13,959 

 
กลุ่มบริษัทเลือกท่ีจะรับรู้การเพิ่มขึ้นของผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 2563 
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ข. TFRS 16 สัญญาเช่า 
 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรกกบัสัญญาท่ีเคยระบุว่าเป็นสัญญาเช่า
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า (TAS 17) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบั
ท่ี 4 เร่ือง การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ (TFRIC 4) ด้วยวิธีปรับปรุงยอ้นหลงัโดยรับรู้
ผลกระทบสะสม (Modified retrospective approach)  
 
เดิมกลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอด
อายสุัญญาเช่าตาม TFRS 16 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินวา่สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ หาก
สัญญาประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นการเช่าและส่วนท่ีไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตาม
ราคาขายท่ีเป็นเอกเทศ (Transaction price) ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่า ส่งผลใหล้กัษณะของค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าดงักล่าวเปล่ียนแปลงไปโดยกลุ่มบริษทัรับรู้ค่า
เส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 
 
ในการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกใชข้อ้ยกเวน้ โดยใชอ้ตัราคิดลดอตัราเดียวส าหรับกลุ่มสัญญา
เช่าท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัอยา่งสมเหตุสมผล 
 

ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตาม TFRS 16 งบกำรเงินรวม   
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 (พันบาท) 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิ่มขึ้น 50,502  50,502 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (48,664)  (48,664) 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ลดลง (1,838)  (1,838) 

 
อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีอตัราร้อยละ 6.75 ต่อปี 
 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้บนัทึกเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่อยูใ่นส่วนงานการให้บริการ 
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ค. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีการบันทึกมูลค่าที่ดิน 
 

กลุ่มบริษทัเปล่ียนนโยบายการบนัทึกบญัชีท่ีดิน ในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จากราคาทุนเป็นราคาท่ีตีใหม่และการ
เปล่ียนนโยบายการบนัทึกบญัชีท่ีดินในอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจากราคาทุนเป็นวิธีมูลค่ายุติธรรม ตั้งแต่วนัท่ี 
1 มกราคม 2563 เน่ืองจากวิธีการดงักล่าวให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจทางธุรกิจมากขึ้นและเพื่อสะทอ้นมูล
ค่าท่ีแทจ้ริงของท่ีดิน ผลกระทบต่องบการเงินมีดงัน้ี 
 

 

 
งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร  

 (พันบาท) 
ตีราคาท่ีดินเพิ่มขึ้น 246,061  244,870 
ผลก าไรจากการตีราคาสินทรัพยใ์หม่ก่อนภาษี 246,061  244,870 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีเพิ่มขึ้น 49,212  48,974 

 
4 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
 

นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดังต่อไปน้ีได้ถือปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
ยกเวน้ท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 
 

(ก) เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 
 
งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย และการด าเนินงานร่วมกนั (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่ม
บริษทั”) และส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม 
 

บริษัทย่อย    
 
บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อ านาจเหนือกิจการนั้นท าให้
เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม  
นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
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ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
 
ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า
จากผูถู้กซ้ือ 
 
การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ท าให้กลุ่มบริษทัสูญเสียอ านาจการควบคุมจะบนัทึก
บญัชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของเจา้ของ 
 
การสูญเสียการควบคุม 
 
เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออก 
รวมถึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อยนั้น ก าไร
หรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อย
เดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 
 
ส่วนได้เสียในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย 
 

ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ไดแ้ก่ ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม 
 

บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัโดยมีอ านาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบั
นโยบายทางการเงินและการด าเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว   
 

ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมบนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมถึงตน้ทุน
การท ารายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของเงิน
ลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียความมี
อิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั หรือการควบคุมร่วม 
 

การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม  ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการกบับริษทัร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียใน
กิจการท่ีถูกลงทุนนั้น  ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าท่ี
เม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดขึ้น 
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การร่วมการงาน 
 

เงินลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจัดเป็นการด าเนินงานร่วมกัน หรือการร่วมคา้ โดยขึ้นอยู่กับสิทธิและภาระ
ผกูพนัตามสัญญาของผูเ้ขา้ร่วมการงานนั้นมากกวา่โครงสร้างรูปแบบทางกฎหมายของการร่วมการงาน 
 
การร่วมการงานจัดประเภทเป็นการด าเนินงานร่วมกันเม่ือกลุ่มกิจการมีสิทธิในสินทรัพย์และมีภาระผูกพัน  
ในหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร่วมการงานนั้น โดยรับรู้สิทธิโดยตรงในสินทรัพย ์หน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของการ
ด าเนินงานร่วมกัน และส่วนแบ่งในสินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่ายท่ีร่วมกันถือครองหรือก่อขึ้ น  
ซ่ึงรายการดงักล่าวจะแสดงรวมกบัรายการแต่ละบรรทดัในงบการเงิน 
 
กลุ่มกิจการไดป้ระเมินลกัษณะของการร่วมการงานท่ีมีและพิจารณาว่าเป็นการด าเนินงานร่วมกนั  
 

(ข) เงินตราต่างประเทศ  
 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั 
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น 
   
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
  
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงค่าใหรั้บรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 

  



บริษัท ช ทวี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

 30 

(ค) เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
 
 (ค.1) การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเม่ือเร่ิมแรก  

 
ลูกหน้ีการคา้ ตราสารหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูอ้อก และเจา้หน้ีการคา้รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือมีการออกตรา
สารเหล่านั้น สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินอ่ืน ๆ ทั้งหมดรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือกลุ่มบริษทั
เป็นคู่สัญญาตามขอ้ก าหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น 
 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับการ
จดัหาเงินท่ีมีนัยส าคญั หรือวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ) จะวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกด้วย
มูลค่ายติุธรรมบวกตน้ทุนการท ารายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกตราสาร ลูกหน้ีการคา้ท่ี
ไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับการจัดหาเงินท่ีมีนัยส าคัญวัดมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกด้วยราคาของการท ารายการ 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน วดัมูลค่าเม่ือ
เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

 
(ค.2) การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าภายหลัง  
 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การจัดประเภท 
 

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ไดแ้ก่ การวดั
มูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน 
 
สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเวน้แต่กลุ่มบริษทัมี
การเปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยท์างการเงิน ในกรณีดงักล่าวสินทรัพยท์างการเงินท่ีไดรั้บ
ผลกระทบทั้งหมดจะถูกจัดประเภทรายการใหม่โดยทนัทีเป็นต้นไปนับจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการจดั
ประเภท  
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สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดถู้กก าหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะถูกวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน               
ตดัจ าหน่ายหากเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ดงัต่อไปน้ี  
 
- ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ 
- ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และ
ดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้
 

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ไดถื้อไวเ้พื่อคา้ กลุ่มบริษทัอาจเลือกให้เงิน
ลงทุนดงักล่าวแสดงการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ซ่ึงการเลือกน้ี
สามารถเลือกไดเ้ป็นรายเงินลงทุนและเม่ือเลือกแลว้ไม่สามารถแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้  
 
สินทรัพยท์างการเงินทั้งหมดท่ีไม่ไดจ้ดัประเภทให้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตามท่ีไดอ้ธิบายไวข้า้งต้นจะวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ซ่ึง
รวมถึงสินทรัพยอ์นุพนัธ์ทั้งหมด ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัสามารถเลือกใหสิ้นทรัพยท์างการ
เงินท่ีเขา้ขอ้ก าหนดในการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ถูก
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน หากการก าหนดดงักล่าวช่วยขจดัหรือลดความไม่สอดคลอ้ง
อยา่งมีนยัส าคญัซ่ึงอาจเกิดขึ้นซ่ึงเม่ือเลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้
 
สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมินโมเดลธุรกิจ  

 
กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินโมเดลธุรกิจของสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือไวใ้นระดบัพอร์ตโฟลิโอ เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีดี
ท่ีสุดท่ีจะสะทอ้นวิธีการจดัการธุรกิจและเป็นขอ้มูลท่ีน าเสนอใหแ้ก่ผูบ้ริหาร ขอ้มูลท่ีใชใ้นการพิจารณารวมถึง  
 
- นโยบายและวตัถุประสงคข์องพอร์ตโฟลิโอและการด าเนินงานตามนโยบายดงักล่าวในทางปฏิบติั โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกลยุทธ์ของผูบ้ริหารเก่ียวกบัการรับดอกเบ้ียรับตามสัญญา การด ารงระดบัอตัราดอกเบ้ีย การจบัคู่
ระหว่างระยะเวลาของสินทรัพยท์างการเงินกบัระยะเวลาของหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือกระแสเงินสดออกท่ี
คาดการณ์หรือรับรู้กระแส  เงินสดผา่นการขายสินทรัพยท์างการเงิน 

- วิธีการประเมินผลการด าเนินงานของพอร์ตโฟลิโอและการรายงานใหผู้บ้ริหารของกลุ่มบริษทั 
- ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของโมเดลธุรกิจ (และสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือตามโมเดล
ธุรกิจ) และกลยทุธ์ในการบริหารจดัการความเส่ียง และ 

- ความถ่ี ปริมาณและเวลาท่ีขายในงวดก่อน เหตุผลท่ีขายและการคาดการณ์การขายในอนาคต 
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สินทรัพยท์างการเงินท่ีถือไวเ้พื่อคา้หรือใชใ้นการบริหารและประเมินผลงานดว้ยมูลค่ายุติธรรมจะถูกวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
 
สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบีย้จากยอด
คงเหลือของเงินต้นหรือไม่  

 

ส าหรับวตัถุประสงคข์องการประเมินน้ี 
 
“เงินตน้” หมายถึง มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก 
“ดอกเบ้ีย” หมายถึง ส่ิงตอบแทนจากมูลค่าเงินตามเวลาและความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัจ านวนเงินตน้ท่ี
คา้งช าระในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหน่ึงและความเส่ียงในการกูย้ืมโดยทัว่ไป และตน้ทุน (เช่น ความเส่ียง
ดา้นสภาพคล่องและค่าใชจ่้ายในการบริหาร) รวมถึงอตัราก าไรขั้นตน้ 

 
ในการประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียหรือไม่ กลุ่มบริษทัพิจารณา
ขอ้ก าหนดตามสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงรวมถึงการประเมินว่าสินทรัพยท์างการเงินประกอบด้วย
ขอ้ก าหนดตามสัญญาท่ีสามารถเปล่ียนแปลงระยะเวลาและจ านวนเงินของกระแสเงินสดตามสัญญาซ่ึงอาจท า
ใหไ้ม่เขา้เง่ือนไข ในการประเมิน กลุ่มบริษทัพิจารณาถึง  
 

- เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นซ่ึงเป็นเหตุใหมี้การเปล่ียนแปลงจ านวนเงินและเวลาของกระแสเงินสด 
- เง่ือนไขท่ีอาจเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียตามสัญญา ซ่ึงรวมถึงอตัราดอกเบ้ียผนัแปร และ 
- เง่ือนไขเม่ือสิทธิเรียกร้องของกลุ่มบริษทัถูกจ ากัดเฉพาะกระแสเงินสดจากสินทรัพยต์ามท่ีก าหนด ( เช่น 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีผูใ้หกู้ไ้ม่มีสิทธิไล่เบ้ีย) 

 
สินทรัพย์ทางการเงิน - การวัดมูลค่าภายหลังและก าไรและขาดทุน 

 
สินทรัพยท์างการเงิน
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไร
หรือขาดทุน 

 สินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม ก าไรและขาดทุนสุทธิ
รวมถึงรายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
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สินทรัพยท์างการเงิน
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคา
ทุนตดัจ าหน่าย 

 สินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยวิธีอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ราคาทุนตดัจ าหน่ายลดลงดว้ยผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
รายไดด้อกเบ้ีย ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนและผลขาดทุนจาก
การด้อยค่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตัด
รายการออกจากบญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

เงินลงทุนในตราสาร
ทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
อ่ืน 
 

 สินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรับรู้เป็น
รายไดใ้นก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่เงินปันผลดงักล่าวเป็นการคืนทุนของเงิน
ลงทุน ก าไรและขาดทุนสุทธิอ่ืนรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและจะไม่
ถูกจดัประเภทรายการใหม่ไปยงัก าไรหรือขาดทุน 

หนีสิ้นทางการเงิน - การจัดประเภทรายการ การวัดมูลค่าในภายหลังและก าไรและขาดทุน  
 
หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทุน หน้ีสินทางการเงินจะถูกจดัประเภทให้วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนหากให้ถือไวเ้พื่อคา้ 
ถือเป็นอนุพนัธ์หรือก าหนดให้วดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกด้วยวิธีดงักล่าว หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนจะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมและรับรู้ก าไรและขาดทุนสุทธิ รวมถึงดอกเบ้ียจ่าย
ในก าไรหรือขาดทุน หน้ีสินทางการเงินอ่ืนท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
ดอกเบ้ียจ่ายและก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการ
ตดัรายการออกจากบญัชีใหรั้บรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

 
(ค.3) การตัดรายการออกจากบัญชี 
 

สินทรัพย์ทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะได้รับกระแสเงินสดจาก
สินทรัพยท์างการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซ่ึงความเส่ียง
และผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงินได้ถูกโอนหรือในกรณีท่ีกลุ่ม
บริษทัไม่ไดท้ั้งโอนหรือคงไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดและไม่ไดค้งไว้
ซ่ึงการควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน  
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กลุ่มบริษัทเข้าท าธุรกรรมซ่ึงมีการโอนสินทรัพย์ท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ยงัคงความเส่ียงและ
ผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในสินทรัพยท่ี์โอนหรือบางส่วนของสินทรัพย ์ใน
กรณีน้ี สินทรัพยท่ี์โอนจะไม่ถูกตดัรายการออกจากบญัชี 

 

หนีสิ้นทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษัทตัดรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบัญชีเม่ือภาระผูกพนัตามสัญญาส้ินสุดลง ยกเลิก หรือ
หมดอายุ กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีหากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและกระแส
เงินสดจากการเปล่ียนแปลงหน้ีสินมีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญั โดยรับรู้หน้ีสินทางการเงินใหม่ดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมท่ีสะทอ้นเง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงแลว้ 
 

การตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชี ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีท่ีตดัรายการและส่ิงตอบแทนท่ี
ตอ้งจ่าย (รวมถึงสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดท่ีไดโ้อนไปหรือหน้ีสินท่ีรับมา) รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

 

(ค.4) การหักกลบ 
 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะหักกลบกนัเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจ านวน
สุทธิก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิบงัคบัใชต้ามกฎหมายในการหักกลบจ านวนเงินท่ีรับรู้และกลุ่มบริษทัตั้งใจท่ีจะ
ช าระดว้ยจ านวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั 
 

(ค.5) อนุพันธ์ 
 

อนุพนัธ์รับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรม และวดัมูลค่ายติุธรรมทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลก าไรหรือขาดทุนจาก
การวดัมูลค่ายติุธรรมใหม่จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที  

 
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
 
เงินลงทุนในตราสารทุนอ่ืน 
 
เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
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การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 
เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงก าไรหรือขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้จะถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 
ในกรณีท่ีบริษทัจ าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู ่การค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายไปและเงิน
ลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยู่ทั้งหมด 
 
อนุพันธ์ 
 
อนุพนัธ์รับรู้รายการเม่ือใชสิ้ทธิในอนุพนัธ์ดงักล่าว 
 

(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท      
เผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งช าระคืนเม่ือทวงถามถือเป็น
ส่วนหน่ึงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

(จ) ลูกหน้ีการค้า ลูกหน้ีอื่นและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 
 
ลูกหน้ีรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนตามสัญญา หากกลุ่มบริษทัรับรู้รายได้
ก่อนท่ีจะมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทน จ านวนส่ิงตอบแทนนั้นจะรับรู้เป็นสินทรัพยท่ี์เกิดจาก
สัญญา 
 
ลูกหน้ีวดัมูลค่าดว้ยราคาของรายการหักค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (2562: ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะ
สูญ) ซ่ึงประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ 
หน้ีสูญจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือเกิดขึ้น  
 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะไดรั้บหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
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(ฉ) สินค้าคงเหลือ 
 

    สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่   
 
 ตน้ทุนของสินคา้ค านวณโดยใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพ

หรือตน้ทุนอ่ืนเพื่อให้สินคา้อยู่ในสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั  ในกรณีของสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตท่ี
ผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้ค านวณโดยการใชต้น้ทุนมาตรฐานซ่ึงไดรั้บการปรับปรุงใหใ้กลเ้คียงกบัราคาทุนถวัเฉล่ีย รวม
การปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสมโดยค านึงถึงระดบัก าลงัการผลิตตามปกติ   
 

 มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็น
โดยประมาณในการขาย 

 

(ช) เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย 
 
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน   
ส่วนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 

 
การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหว่างจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีจะถูกบนัทึกในก าไรหรือ
ขาดทุน 
 
ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจ าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู่ การค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายไปและ
เงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมด 
 

(ซ) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าหรือจากมูลค่าท่ี
เพิ่มขึ้นหรือทั้งสองอย่าง ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการ
หรือใชใ้นการบริหารงาน   
 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนและวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม การ
เปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
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เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใชง้านของอสังหาริมทรัพยโ์ดยจดัประเภทไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ มูลค่ายติุธรรม 
ณ วนัท่ีมีการจดัประเภทใหม่ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพยต์่อไป 
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน คือผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จ าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เม่ือมีการขาย
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนท่ีเคยจดัประเภทเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 
(ฌ)) จ านวนเงินท่ีบนัทึกอยูใ่นส ารองการตีราคาสินทรัพยใ์หม่จะถูกโอนไปยงัก าไรสะสม 
 
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า   
 

(ฌ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 
 การรับรู้และการวัดมูลค่า 
 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธิของกิจการ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ยกเวน้ท่ีดินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยราคาท่ีตีใหม่ ราคาท่ีตีใหม่หมายถึงมูลค่ายุติธรรมซ่ึงก าหนดจากเกณฑ์การใชง้านของสินทรัพยท่ี์มีอยูจ่ริง 
ณ วนัท่ีมีการตีราคาใหม่หกัดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 
 
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกับการได้มาของสินทรัพย ์ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพื่อใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะ
สถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ซ่ึงไม่สามารถท างาน
ไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์นั้นใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 
 
ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั  
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ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  เม่ือมีการขายสินทรัพยท่ี์ตี
ราคาใหม่ จ านวนเงินท่ีบนัทึกอยูใ่นส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยจ์ะถูกโอนไปยงัก าไรสะสม 
 
สินทรัพย์ท่ีตีราคาใหม่ 
 
การตีราคาใหม่ด าเนินการโดยผูเ้ช่ียวชาญในการประเมินราคาท่ีมีความเป็นอิสระอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจว่า
ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ไดรั้บการประเมินไม่แตกต่างอยา่งเป็นสาระส าคญัจากมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีรายงาน 
 
มูลค่าของสินทรัพยส่์วนท่ีตีเพิ่มขึ้นจะบันทึกไปยงัก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและแสดงเป็น “ส ารองการตีราคา
สินทรัพยใ์หม่” ในองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นยกเวน้กรณีท่ีเคยประเมินมูลค่าของสินทรัพยล์ดลงและ
รับรู้ขาดทุนในก าไรหรือขาดทุนของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนันั้นแลว้ ในกรณีท่ีมูลค่าของสินทรัพยล์ดลงจากการตีราคา
ใหม่จะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนส าหรับมูลค่าท่ีลดลงเฉพาะจ านวนท่ีลดลงมากกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพยท่ี์เคยบนัทึกไวค้ร้ังก่อนในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนันั้น  ในกรณีท่ีมีการจ าหน่าย
สินทรัพยท่ี์ตีราคาใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยท่ี์จ าหน่ายจะโอนโดยตรงไปยงัก าไรสะสมและไม่
รวมในการค านวณก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์
 
การจัดประเภทไปยงัอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใชง้านจากอสังหาริมทรัพยท่ี์มีไวใ้ชง้านไปยงัอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ตอ้งวดัมูลค่า
อสังหาริมทรัพยน์ั้นใหม่ดว้ยมูลค่ายุติธรรมและจดัประเภทเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน หากเกิดก าไรจากการ
วดัมูลค่าใหม่ซ่ึงเป็นการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์เคยบนัทึกไว ้จ านวนท่ีเพิ่มขึ้นให้รับรู้
ในก าไรหรือขาดทุนในส่วนท่ีไม่เกินกว่าจ านวนท่ีท าให้มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยก์ลบัไปเท่ากบัมูลค่าท่ี
ควรจะเป็นก าไรส่วนท่ีเหลือรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงรายการ “ส ารองการตีราคาสินทรัพยใ์หม่” 
ในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น กรณีเกิดส่วนท่ีลดลงจากการวดัมูลค่าใหม่และหากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการ
ตีราคาเพิ่มขึ้นและมียอดคงคา้งอยู่ในบญัชี “ส ารองการตีราคาสินทรัพยใ์หม่” ในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 
ส่วนท่ีลดลงตอ้งรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และตอ้งน าไปลดส ารองการตีราคาสินทรัพยใ์หม่ ขาดทุนส่วนท่ี
เหลือรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
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ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลัง 
 
ต้นทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์  ถา้มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น 
และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่า
ตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน
เม่ือเกิดขึ้น 

 
ค่าเส่ือมราคา 
 
ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 
ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดง
ไดด้งัน้ี 

 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน   5 ปี 
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน   20 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์   5 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน   5 ปี 
ยานพาหนะ   5 - 10 ปี 
 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยู่ระหวา่งการก่อสร้าง 
 
วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสุดทุกส้ิน  
รอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

(ญ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใช้งานจ ากัด วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่าย
สะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
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รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ 
 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็น
สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น ค่าใชจ่้ายอ่ืน รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดขึ้นภายในรับรู้
ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 

 
ค่าตัดจ าหน่าย 
 
ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 
ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มี
ตวัตนซ่ึงไม่รวมค่าความนิยม โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะให้ประโยชน์
ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ส าหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบคือประมาณ 10 ปี 
 

วิธีการตดัจ าหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม  

 

(ฎ) สัญญาเช่า  
 
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
 
ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญา กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ กลุ่ม
บริษทัน าค านิยามของสัญญาเช่าตาม TFRS 16 มาใช้ในการประเมินว่าสัญญานั้นให้สิทธิในการควบคุมการใช้
สินทรัพยท่ี์ระบุหรือไม่ 
  
ในฐานะผู้เช่า 
 
ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า สัญญาท่ีมีส่วนประกอบท่ีเป็นสัญญาเช่า กลุ่ม
บริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาให้กบัแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามเกณฑ์ราคาขายท่ี
เป็นเอกเทศ  
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กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล ยกเวน้สัญญาเช่าซ่ึง
สินทรัพยมี์มูลค่าต ่าหรือสัญญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า และปรับปรุงเม่ือมี
การวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ต้นทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบด้วยจ านวนเงินท่ีรับรู้เม่ือ
เร่ิมแรกของหน้ีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยจ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือ
ก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลรวมกบัตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกและประมาณการตน้ทุนในการบูรณะและสุทธิจากส่ิงจูงใจ
ในสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ ค่าเส่ือมราคารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนั
ส้ินสุดของอายุสัญญาเช่า เวน้แต่สัญญาเช่าดงักล่าวมีการโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท่ี์เช่าให้กบักลุ่มบริษทั เม่ือ
ส้ินสุดสัญญาเช่า หรือตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ะทอ้นวา่กลุ่มบริษทั จะมีการใชสิ้ทธิในการซ้ือสินทรัพย ์ใน
กรณีน้ีสินทรัพยสิ์ทธิการใช้จะบนัทึกค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพยท่ี์เช่า ซ่ึงก าหนดตาม
เกณฑเ์ดียวกนักบัสินทรัพยแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 
คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า เวน้แต่อตัรานั้นไม่สามารถก าหนดได ้กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงิน
กูย้ืมส่วนเพิ่มของ กลุ่มบริษทั ค่าเช่ารวมถึงค่าเช่าคงท่ีหักส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าคา้งรับ จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตาม
สิทธิเลือกซ้ือ สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หาก กลุ่มบริษทัมีความ
แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใช้สิทธิ ค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ขึ้นอยู่กับดชันีหรืออตัราจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการ 

 
กลุ่มบริษทัก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มโดยน าอตัราดอกเบ้ียจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอกหลาย
แห่งและไดป้รับปรุงบางส่วนเพื่อใหส้ะทอ้นระยะเวลาของสัญญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยท่ี์เช่า 

 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูก
วดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายสุัญญาเช่า การเปล่ียนแปลง ค่าเช่า การเปล่ียนแปลงประมาณการจ านวนเงิน
ท่ีคาดว่าตอ้งจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ หรือการเปล่ียนแปลงการประเมินการใช้สิทธิเลือกซ้ือ สิทธิ
เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า เม่ือมีการวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ 
จะปรับปรุงกับมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ หรือรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลดมูลค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้ 
 
กลุ่มบริษทัแสดงสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้ไม่เป็นไปตามค านิยามของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเป็น  ท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์และแสดงรายการหน้ีสินตามสัญญาเช่าเป็นเงินกูย้มืระยะยาวในงบแสดงฐานะการเงิน 
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ในฐานะผู้ให้เช่า 
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า สัญญาท่ีมีส่วนประกอบท่ีเป็นสัญญาเช่ารายการ
หน่ึงหรือมากกว่าหรือมีส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีจะไดรั้บตามสัญญา
ใหก้บั แต่ละส่วนประกอบตามเกณฑร์าคาขายท่ีเป็นเอกเทศ  
 
เม่ือกลุ่มบริษทัเป็นผูใ้หเ้ช่า กลุ่มบริษทัจะพิจารณา ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าวา่ไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทน
ทั้งหมดหรือเกือบทั้ งหมดท่ีผูเ้ป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพยอ์า้งอิงไปให้แก่ผูเ้ช่าหรือไม่ หากมี สัญญาเช่า
ดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน หากไม่มี สัญญาเช่าดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเช่าท่ีไดรั้บจากสัญญาเช่าด าเนินงานเป็นรายไดค้่าเช่าดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า และ
แสดงเป็นส่วนหน่ึงของรายไดอ่ื้น ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้นเพื่อการไดม้าซ่ึงสัญญาเช่าด าเนินงานจะรวมเป็น
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ใหเ้ช่าและรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายสุัญญาเช่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนั
กบัรายไดค้่าเช่า ค่าเช่าท่ีอาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีท่ีไดรั้บ 
 
กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามขอ้ก าหนดการตดัรายการและการดอ้ยค่าตาม TFRS 9 กบัเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า (ดู
หมายเหตุขอ้ 4(ฏ)) กลุ่มบริษทัสอบทานมูลค่าคงเหลือท่ีไม่ไดรั้บประกันท่ีประมาณการไว ้ซ่ึงใช้ในการค านวณ   
เงินลงทุนขั้นตน้ตามสัญญาเช่าอยา่งสม ่าเสมอ 
 
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
 
ในฐานะผูเ้ช่า สัญญาเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์น
ท่ีเช่านั้นๆ ใหจ้ดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยท าสัญญาเช่าการเงินบนัทึก
เป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จ านวนใดจะ
ต ่ากว่า หักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใช้จ่ายทาง
การเงิน และส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตามสัญญา เพื่อท าให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือ
ของหน้ีสิน ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในก าไรหรือขาดทุน 
 
สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าอ่ืนไดจ้ดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานและค่าเช่าจ่ายบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดย
วิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ท่ีไดรั้บตามสัญญาเช่า  จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่า
เช่าทั้งส้ินตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าเช่าท่ีอาจเกิดขึ้นตอ้งน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตาม
ระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเช่า เม่ือไดรั้บการยนืยนัการปรับค่าเช่า 



บริษัท ช ทวี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

 43 

ในฐานะผูใ้ห้เช่า รายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
สัญญาเช่า ค่าใชจ่้ายเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของรายไดค้่าเช่าทั้งส้ิน
ตามสัญญา ค่าเช่าท่ีอาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดขึ้น 
 

(ฏ) การด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน 
 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
ตดัจ าหน่าย (รวมถึง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน รวมถึงเงินให้กูย้ืมแก่กิจการอ่ืน
และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั) สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา และไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
 
การวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้  
 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตดว้ยความน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนกั ผล
ขาดทุนดา้นเครดิตค านวณโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บ (เช่น ผลต่างระหว่างกระแสเงิน
สดท่ีกิจการจะตอ้งจ่ายตามสัญญาและกระแสเงินสดท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บ) ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดขึ้นคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน 
 
การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตนั้นค านวณดงัต่อไปน้ี 
 
- ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนท่ีคาด

ว่าจะเกิดขึ้นจากการผิดเง่ือนไขตามสัญญาท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้าภายหลังวนัส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน หรือ 

- ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายขุองสัญญา ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนท่ีคาดวา่
จะเกิดขึ้นจากการผิดเง่ือนไขตามสัญญาท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาทั้งหมดท่ีเหลืออยูข่องสัญญา 

 
ค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับลูกหน้ีการคา้ และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ี
ประมาณการโดยใชต้ารางการตั้งส ารอง ซ่ึงวิธีดงักล่าวมีการน าขอ้มูลผลขาดทุนท่ีเกิดขึ้นในอดีต การปรับปรุงปัจจยั
ท่ีมีความเฉพาะเจาะจงกับลูกหน้ีนั้น ๆ และการประเมินทั้ งข้อมูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันและข้อมูล
คาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทัว่ไปในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน 
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ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตส าหรับสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น
ดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพิ่มขึ้นอย่าง
มีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตนบัแต่การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิต ซ่ึงกรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผื่อผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายขุองสัญญา  
 
ระยะเวลาสูงสุดท่ีใชใ้นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากระยะเวลาท่ียาวท่ีสุดตาม
สัญญาท่ีกลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิต 
 
กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัส าคญัหากเกินก าหนดช าระ
มากกวา่ 30 วนั มีการเปล่ียนแปลงของอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีลดระดบัลงอยา่งมีนยัส าคญั มีการด าเนินงานท่ีถดถอย
อยา่งมีนยัส าคญัของลูกหน้ี หรือมีการเปล่ียนแปลงหรือคาดการณ์การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ีตลาด สภาวการณ์
ทางเศรษฐกิจหรือกฎหมายท่ีส่งผลในทางลบอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของลูกหน้ีในการจ่ายช าระภาระ
ผกูพนัใหก้บักลุ่มบริษทั 
 
กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเม่ือ 
 
- ผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายช าระภาระผูกพนัดา้นเครดิตให้แก่กลุ่มบริษทัไดเ้ต็มจ านวน อีกทั้งกลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิในการ

ไล่เบ้ีย เช่น การยดึหลกัประกนั (หากมีการวางหลกัประกนั) หรือ  
- สินทรัพยท์างการเงินคา้งช าระเกินกวา่ 90 วนั 

 
การประเมินการเพิ่มขึ้นของความเส่ียงดา้นเครดิตอยา่งมีนยัส าคญันั้นมีการประเมินทั้งแบบเป็นรายลูกหน้ีหรือแบบ
กลุ่ม ขึ้นอยู่กบัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน หากการประเมินความเส่ียงเป็นการประเมินแบบกลุ่มตอ้งมีการจดั
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินตามลักษณะความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั เช่น สถานการณ์คา้งช าระและอนัดบั
ความน่าเช่ือถือ 
 
ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นมีการประเมินใหม่ ณ ส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน เพื่อสะท้อนการ
เปล่ียนแปลงของความเส่ียงดา้นเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินนบัจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก การเพิ่มขึ้นของ
ค่าเผื่อผลขาดทุนแสดงเป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุน ค่าเผื่อผลขาดทุนแสดงเป็นรายการหักออก
จากมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน  
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สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต 
 
ณ วนัท่ีรายงาน กลุ่มบริษทัประเมินว่าสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายเกิดการดอ้ยค่าดา้น
เครดิตหรือไม่ สินทรัพยท์างการเงินมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือมากกว่าหน่ึง
เหตุการณ์ซ่ึงส่งผลกระทบเชิงลบต่อกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นในอนาคตของสินทรัพย์ทางการเงิน 
สถานการณ์ท่ีเป็นขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยท์างการเงินเกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตรวมถึง การท่ีลูกหน้ีประสบปัญหาทาง
การเงินอย่างมีนัยส าคญั การผิดสัญญา เช่น การคา้งช าระเกินกว่า 90 วนั มีความเป็นไปได้ท่ีลูกหน้ีจะเขา้สู่การ
ลม้ละลาย เป็นตน้ 
 
การตัดจ าหน่าย 
 
มูลค่าตามบญัชีขั้นต้นของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือกลุ่มบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลวา่จะไดรั้บคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยท่ี์มีการตดัจ าหน่ายแลว้ จะรับรู้เป็นการ
กลบัรายการการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีไดรั้บคืน 
 
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ใน
กรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน  
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึก
ในก าไรหรือขาดทุน  
 

เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย ซ่ึงไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และมีความ
ชดัเจนว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า ขาดทุนซ่ึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน
โดยไม่ตอ้งปรับกบัสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว ขาดทุนท่ีบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหวา่งราคาทุนท่ี
ซ้ือกบัมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพยห์ักขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินนั้นๆ ซ่ึงเคยรับรู้
แลว้ในก าไรหรือขาดทุน 

   

การค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหลกัทรัพยท่ี์ถือไวจ้นกว่าจะครบก าหนดท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  ค านวณ
โดยการหามูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
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มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ค านวณโดยอา้งอิงถึงมูลค่ายติุธรรม 
 

การกลับรายการด้อยค่า 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเพิ่มขึ้นในภายหลงั
และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส าหรับสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายและตราสารหน้ีท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การกลบัรายการจะ
ถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน ส่วนสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นตราสารทุนท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การ
กลบัรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

(ฐ) การด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ใน
กรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน ส าหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้
ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือยงัไม่พร้อมใชง้าน จะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกนั  
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด 
เงินสดสูงกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการ
การประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พิ่มของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นและมีการดอ้ยค่าในเวลา
ต่อมา ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
การค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึง
ภาษีเงินไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ 
ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
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การกลับรายการด้อยค่า 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ี
ออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลง
ประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมี
การบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
 

(ฑ) หนี้สินที่เกิดจากสัญญา 
 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาเป็นภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งโอนสินคา้หรือบริการให้กบัลูกคา้ หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญารับรู้เม่ือ
กลุ่มบริษทัไดรั้บช าระหรือมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนท่ีเรียกคืนไม่ไดจ้ากลูกคา้ก่อนท่ีกลุ่ม
บริษทัรับรู้รายไดท่ี้เก่ียวขอ้ง  

 
(ฒ) ผลประโยชน์ของพนักงาน  

 

โครงการสมทบเงิน 
 

ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก าไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ  

 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 

ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั 
 

การค านวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวน้ั้นจัดท าโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ีไดรั้บ
อนุญาตเป็นประจ าทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้
 
ในการวัดมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้สุทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตาม 
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที  กลุ่มบริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของ
หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้ปี 
โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและ
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การจ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการใน
ก าไรหรือขาดทุน 
 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดขึ้น 

 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง  
 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดขึ้นก่อน เม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถยกเลิก
ขอ้เสนอการให้ผลประโยชน์ดงักล่าวไดอี้กต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษทัรับรู้ต้นทุนส าหรับการปรับโครงสร้าง หาก
ระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกวา่ 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะถูก
คิดลดกระแสเงินสด 
 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือพนักงานท างานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ช าระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
 

(ณ) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 

กลุ่มกิจการบนัทึกผลตอบแทนพนักงานโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ โดยท่ีกลุ่มกิจการไดรั้บบริการจากพนักงานเป็นส่ิง
ตอบแทนส าหรับสิทธิการซ้ือหุ้นท่ีกิจการ (หรือผูถื้อหุ้นของกลุ่มกิจการ) มอบให้ มูลค่ายุติธรรมของบริการของ
พนักงานเพื่อแลกเปล่ียนกบัการให้สิทธิซ้ือหุ้นจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและส ารองอ่ืนใน
ส่วนของเจา้ของ จ านวนรวมท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายจะอา้งอิงจากมูลค่าของมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้น ณ วนัท่ี
กิจการ (หรือเจา้ของของกลุ่มกิจการ) แสดงความจ านงวา่จะมอบใหพ้นกังาน 
 
เม่ือมีการใช้สิทธิ กลุ่มกิจการจะออกหุ้นใหม่ ส่ิงตอบแทนท่ีได้รับสุทธิด้วยต้นทุนในการท ารายการทางตรงจะ
บนัทึกไปยงัทุนเรือนหุน้ (มูลค่าตามบญัชี) และส่วนเกินมูลค่าหุน้ 
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(ด) ประมาณการหน้ีสิน 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัจากการอนุมานท่ีเกิดขึ้น
ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจ านวนของภาระผูกพนัไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และมี
ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระผูกพนัดงักล่าว ประมาณ
การหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึง
ภาษีเงินได ้เพื่อใหส้ะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน  
ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มขึ้นเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 
 
ประมาณการค่าประกันความเสียหาย 
 
ประมาณการค่าประกนัความเสียหายจะบนัทึกเม่ือไดข้ายสินคา้หรือให้บริการแก่ลูกคา้แลว้ ประมาณการค่าใชจ่้าย
พิจารณาจากประวติัการจ่ายค่าประกนัความเสียหาย และปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดความ
เสียหายดงักล่าว   
 

(ต) การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 
มูลค่ายุติธรรมคือราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายช าระเพื่อโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพ
ปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่าในตลาดหลกั หรือตลาดท่ีให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลกั) ท่ี 
กลุ่มบริษทั สามารถเขา้ถึงไดใ้นวนัดงักล่าว มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินสะทอ้นผลกระทบของความเส่ียงท่ีไม่สามารถ
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของภาระผกูพนั 
 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้ก าหนดใหมี้การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงิน และสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่ใช่ทางการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หากสามารถ
หาได้ ตลาดจะถือว่ามี ‘สภาพคล่อง’ หากรายการของสินทรัพย์หรือหน้ีสินเกิดขึ้นอย่างสม ่าเสมอในจ านวนท่ี
เพียงพอซ่ึงสามารถใหข้อ้มูลราคาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 
หากไม่มีราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องกลุ่มบริษทัใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีใช้ขอ้มูลท่ีสามารถ
สังเกตไดท่ี้มีความเก่ียวขอ้งให้มากท่ีสุด และลดการใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดใ้ห้น้อยท่ีสุด การเลือกเทคนิค
การประเมินมูลค่าจะพิจารณาปัจจยัทั้งหมดท่ีผูร่้วมตลาดค านึงถึงในการก าหนดราคาของรายการ 
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หากสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขายกลุ่มบริษทัวดัมูลค่า
สินทรัพยแ์ละสถานการณ์เป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาเสนอซ้ือ และวดัมูลค่าหน้ีสินและสถานะการเป็นหน้ีสินดว้ยราคา
เสนอขาย 
 

หลกัฐานท่ีดีท่ีสุดส าหรับมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกคือราคาของการท า
รายการ เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนท่ีให้หรือไดรั้บ หากกลุ่มบริษทัพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีรับรู้
รายการเม่ือเร่ิมแรกแตกต่างจากราคาของการท ารายการและมูลค่ายุติธรรมไม่วา่จะไดม้าจากราคาเสนอซ้ือเสนอขาย
ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเหมือนกนัหรือโดยใชเ้ทคนิคการวดัมูลค่าซ่ึงใชข้อ้มูลท่ีไม่
สามารถสังเกตไดซ่ึ้งตดัสินว่าไม่มีนัยส าคญัต่อการวดัมูลค่า ท าให้เคร่ืองมือทางการเงินวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกด้วย
มูลค่ายุติธรรมปรับดว้ยผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกและราคาของการท ารายการ 
และรับรู้เป็นรายการรอตดับญัชีซ่ึงจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑ์ท่ีเหมาะสมตลอดอายุของเคร่ืองมือทาง
การเงินแต่ตอ้งไม่ชา้กวา่การวดัมูลค่ายติุธรรมท่ีใชห้ลกัฐานสนบัสนุนทั้งหมดจากขอ้มูลท่ีสังเกตไดใ้นตลาดหรือเม่ือ
รายการดงักล่าวส้ินสุดลง 
 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัใช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี 
 

• ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
อยา่งเดียวกนั 

• ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) ส าหรับ
สินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

• ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่
สามารถสังเกตได)้ 

 

หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกันตามล าดับชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนขึ้น 
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(ถ) ทุนเรือนหุ้น 
 
หุ้นสามัญ 
 
หุ้นสามญัจดัประเภทเป็นทุน ตน้ทุนส่วนเพิ่มท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการออกหุ้นสามญัและสิทธิซ้ือหุ้น (สุทธิจาก
ผลกระทบทางภาษี) รับรู้เป็นรายการหกัจากส่วนของทุน  
 

(ท) รายได้ 
 
รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาด
วา่จะมีสิทธิไดรั้บซ่ึงไม่รวมจ านวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม ภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ และ
ส่วนลดตามปริมาณ 

 
รายได้ตามสัญญา 
 
รายได้ตามสัญญาประกอบด้วยจ านวนเม่ือเร่ิมแรกตามท่ีตกลงไว้ในสัญญาบวกจ านวนท่ีเก่ียวข้องกับการ
เปล่ียนแปลงสัญญาอนัเกิดจากการดดัแปลงงาน การเรียกร้องค่าเสียหาย หรือการจ่ายเงินเพื่อจูงใจหากมีความเป็นไป
ไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะก่อให้เกิดรายไดแ้ละสามารถวดัมูลค่าไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ เม่ือสามารถประมาณผลของงานตาม
สัญญาไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ รายไดแ้ละตน้ทุนตามสัญญาจะถูกรับรู้ก าไรหรือขาดทุนตามสัดส่วนของขั้นความส าเร็จ
ของงานดว้ยวิธีอตัราส่วนของตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นแลว้จนถึงปัจจุบนักบัประมาณการตน้ทุนทั้งส้ินตลอดช่วงเวลาหน่ึง 
ทั้งน้ี ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดขึ้นในระหวา่งปีท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมในอนาคต จะแสดงอยูภ่ายใตสิ้นคา้คงเหลือ 
 
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
 
รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดขึ้นเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ให้กบั
ลูกคา้ส าหรับสัญญาท่ีให้สิทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ รายได้จะรับรู้ในจ านวนท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ใน
ระดบัสูงมากว่าจะไม่มีการกลบัรายการอยา่งมีนยัส าคญัของรายไดท่ี้รับรู้สะสม ดงันั้น รายไดท่ี้รับรู้จะปรับปรุงดว้ย
ประมาณการรับคืนสินคา้ซ่ึงประมาณการจากขอ้มูลในอดีต 
 
รายได้จากการให้บริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึงโดยอ้างอิงกับขั้นความส าเร็จของงาน ซ่ึงประเมินโดยใช้วิธี
อตัราส่วนของตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นแลว้จนถึงปัจจุบนักบัประมาณการตน้ทุนทั้งส้ิน ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
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รายได้อ่ืน 
 
รายไดอ่ื้นประกอบดว้ยเงินปันผล ดอกเบ้ียรับและอ่ืนๆ โดยเงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่ม
บริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

 
(ธ) ดอกเบี้ย 

 
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563  
 
อัตราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง 
 
ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงคืออตัราท่ีใช้
คิดลดประมาณการการจ่ายช าระเงินหรือรับเงินในอนาคตตลอดอายท่ีุคาดการณ์ไวข้องเคร่ืองมือทางการเงินของ 
 
- มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน หรือ 
- ราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสินทางการเงิน 
 
ในการค านวณดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่าย อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะน ามาใชก้บัมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์
(เม่ือสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต) หรือราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสิน อย่างไรก็ตามส าหรับสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตภายหลงัการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก รายไดด้อกเบ้ียจะค านวณโดยการใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงกบัราคาทุนตดัจ าหน่ายของสินทรัพยท์างการเงิน หากสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าเครดิตอีกต่อไป การค านวณ
รายไดด้อกเบ้ียจะเปล่ียนกลบัไปค านวณจากมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์
 
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
 

ดอกเบ้ียรับรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนในอตัราท่ีระบุในสัญญา 
 

ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในท านองเดียวกนับนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดขึ้น ยกเวน้ใน
กรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย์ อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง 
หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะน ามาใชเ้องหรือเพื่อขาย 
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(น) ภาษีเงินได้ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง
งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งใน
การรวมธุรกิจ หรือ รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือได้รับช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุน
ประจ าปีท่ีต้องเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ  
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนท่ีใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจาก  
ผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปน้ี การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็น
รายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่าง
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อยและการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล้ 
 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเ กิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่ม
บริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 
 

ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี กลุ่มบริษทัค านึงถึงผลกระทบ
ของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระ กลุ่ม
บริษทัเช่ือว่าได้ตั้งภาษีเงินได้คา้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผล
กระทบจากหลายปัจจยั รวมถึงการตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ีอยู่บน
พื้นฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูล
ใหม่ๆ อาจจะท าให้กลุ่มบริษัทเปล่ียนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษี เงินได้ค้างจ่ายท่ีมีอยู่   
การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัมาหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัและภาษี    
เงินได้น้ีประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันส าหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกนั 
ส าหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัด้วย
ยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมี
จ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึงการ
กลับรายการผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเก่ียวขอ้ง ดังนั้นก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตหลังปรับปรุงการกลับรายการ  
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีพิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษทัย่อยในกลุ่มบริษทัแลว้อาจมีจ านวนไม่เพียงพอท่ีจะ
บนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดท้ั้งจ านวน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะ
ถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

 

(บ) ก าไรต่อหุ้น  
 

กลุ่มบริษทัแสดงก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและปรับลดส าหรับหุ้นสามญั ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหาร
ก าไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนักท่ีออกจ าหน่ายระหว่างปี
ปรับปรุงดว้ยจ านวนหุ้นสามญัท่ีซ้ือคืน ก าไรต่อหุน้ปรับลดค านวณโดยการหารก าไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญั
ท่ีปรับปรุงดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายและปรับปรุงดว้ยจ านวนหุ้นสามญัท่ีซ้ือคืน และ
ผลกระทบของตราสารท่ีอาจเปล่ียนเป็นหุน้สามญัปรับลดทั้งหมด 
 

(ป) บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน หมายถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและ
ทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทั หรือบุคคลหรือ
กิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัเดียวกันกับกลุ่มบริษทั หรือกลุ่ม
บริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในการตดัสินใจ
ทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น  
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(ผ) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั  จะแสดงถึง
รายการท่ีเกิดขึ้นจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล รายการท่ี
ไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่เป็นรายการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและตน้ทุนทางการเงินรวมถึงรายการ
อ่ืนๆ  
 

5 ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
 

ในช่วงตน้ปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าใหป้ระเทศไทยและหลาย
ประเทศไดป้ระกาศมาตรการป้องกันหลายประการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค  เช่น การสั่งให้มีการปิด
สถานประกอบการหรือลดเวลาการประกอบกิจการเป็นการชัว่คราว การให้มีระยะห่างทางสังคม เป็นตน้ ซ่ึงส่งผล
กระทบอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจโลก การผลิต การกระจายสินคา้ตลอดจนผลการด าเนินงานของหลายกิจการใน
วงกวา้ง 
 
ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 สถานการณ์ของการแพร่ระบาดดงักล่าวยงัไม่ส้ินสุด ท าให้เกิดความไม่แน่นอนใน
การประมาณการผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น กลุ่มบริษทัจึงเลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการ
ผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 
(ก) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 

กลุ่มบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาตามวิธีการอย่างง่าย (Simplified 
approach) โดยใชข้อ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตในอดีตมาพิจารณาอตัราการสูญเสีย (loss rate) และไม่น าขอ้มูลท่ี
มีการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-looking information) มาพิจารณา 
 

(ข) การวัดมูลค่ายติุธรรม 
 
กลุ่มบริษทัเลือกวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด  ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
 
กลุ่มบริษทัเลือกไม่น าสถานการณ์ COVID-19 ท่ีอาจจะกระทบต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมของท่ีดิน กลุ่มบริษทัจึง
ใชร้าคาประเมินท่ีผูป้ระเมินราคาไดป้ระเมินล่าสุดเป็นมูลค่ายติุธรรม 
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6 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีรายการระหวา่งกนัท่ีมีนยัส าคญักบักลุ่มบริษทั ในระหวา่งปีมีดงัต่อไปน้ี 
 
ช่ือบุคคลหรือกิจกำร 

 

ประเทศที่จัดตั้ง 
/สัญชำติ 

ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ไทย เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ และกรรมการบริษทั  
สมาชิกในตระกูลทวีแสงสกุลไทย ไทย เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ถือหุน้รวมกนัร้อยละ 44.17 

ในบริษทั และเป็นบุคคลท่ีมีอ านาจและความ
รับผิดชอบการวางแผน สั่งการและควบคุม
กิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางออ้มทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษทั 
(ไม่วา่จะท าหนา้ท่ีใน ระดบับริหารหรือไม่) 

บริษทั ช. ทวี เทอร์โมเทค จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย และ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั อมรรัตนโกสินทร์ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย และ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เคแอลอาร์ที จ ากดั ไทย เป็นบริษทัร่วม และ/หรือมีกรรมการร่วมกนั  
กิจการร่วมคา้เจวีซีซี ไทย เป็นการด าเนินงานร่วมกนั 
กิจการร่วมคา้เลคิเซ่ แอนด ์ช. ทวี ไทย เป็นการด าเนินงานร่วมกนั (ปัจจุบนัไม่มีการ

ด าเนินธุรกิจแลว้และอยูใ่นระหวา่งการขอ
อนุมติัปิดกิจการ) 

กิจการร่วมคา้เจวีซีเคเค ไทย เป็นการด าเนินงานร่วมกนั (ปัจจุบนัไม่มีการ
ด าเนินธุรกิจแลว้และอยูใ่นระหวา่งการขอ
อนุมติัปิดกิจการ) 

กิจการร่วมคา้เจวีโอพีวี ไทย เป็นการด าเนินงานร่วมกนั 
กิจการร่วมคา้ซีเคเคเอม็ ไทย เป็นการด าเนินงานร่วมกนั 
กิจการร่วมคา้กลุ่มร่วมท างาน SCN-

CHO 
ไทย การร่วมงานระหวา่งบริษทั และผูร่้วมด าเนินงาน

อ่ืน และมีผูบ้ริหารของบริษทัเป็นกรรมการ  
บริษทั ทวีแสงไทย จ ากดั ไทย เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ถือหุ้นโดยผูถื้อหุ้น     

รายใหญ่ และมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั บางกอก ซีทีวี. อินเตอร์เทรด 

จ ากดั 
ไทย เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ถือหุ้นโดยผูถื้อหุ้น     

รายใหญ่ และมีกรรมการร่วมกนั 



บริษัท ช ทวี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

 57 

ช่ือบุคคลหรือกิจกำร 

 
ประเทศที่จัดตั้ง 

/สัญชำติ 
ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทั ขอนแก่น ช. ทวี (1993) จ ากดั ไทย เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ถือหุ้นโดยผูถื้อหุ้น     
รายใหญ่ และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เอพีเอส มลัติ-เทรด จ ากดั ไทย เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ถือหุ้นโดยผูถื้อหุ้น     
รายใหญ่ และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั โอเจ ดีเวลอปเมนท ์จ ากดั ไทย เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ถือหุ้นโดยผูถื้อหุ้น     
รายใหญ่ และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ช. รวมทวี (หลกัส่ี) จ ากดั ไทย เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ถือหุ้นโดยผูถื้อหุ้น     
รายใหญ่ และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ขอนแก่นพฒันาเมือง (เคเคทีที) 
จ ากดั 

ไทย เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ถือหุ้นโดยผูถื้อหุ้น     
รายใหญ่ และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั รวมทวี มอเตอร์เซลส์ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั และมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั รวมทวี ขอนแก่น จ ากดั ไทย เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ช. รวมทวีลิสซ่ิง แอนดเ์รียล
เอสเตท จ ากดั 

ไทย เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั และมีกรรมการร่วมกนั 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ตั้งฮัว่ซิง นครปฐม ไทย เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั และมีผูเ้ป็นหุ้นส่วน
ร่วมกนั 

บริษทั เยอรมนั ทรัค แอนด ์บสั จ ากดั 
(เดิมช่ือ บริษทั วอลแลพ ทรัค 
แอนด ์บสั จ ากดั) 

ไทย เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั และมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั ไอพ่น โลจิสติกส์ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ถือหุ้นโดยผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ และมีกรรมการร่วมกนั 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั โรงสีทวีแสงไทย
หนองเรือ 

ไทย เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เคเคทีที โฮลด้ิง จ ากดั ไทย เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ถือหุ้นโดยผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ และมีกรรมการร่วมกนั 
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
รายไดต้ามสัญญา ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสัญญา 
รายไดจ้ากขายสินคา้และใหบ้ริการ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสัญญา 
รายไดค้่าบริหาร คา่เช่าและ รายไดอ่ื้น ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสัญญา 
ซ้ือวตัถุดิบ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสัญญา 
ซ้ือและขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสัญญา 

ค่าใชจ่้ายค่าบริหาร ค่าเช่า และรายจ่ายอ่ืน ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ และดอกเบ้ียจ่าย ดอกเบ้ียรับ ร้อยละ 7-7.5 ต่อปี  

ดอกเบ้ียจ่าย ร้อยละ 7 ต่อปี 
 
รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี  
   
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
รายไดต้ามสัญญา -  -  -  1,509 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ -  -  1,576  7,494 
รายไดค้่าบริหาร -  -  1,702  1,325 
รายไดค้่าเช่า -  -  1,729  2,185 
ดอกเบ้ียรับ -  -  12,982  12,030 
รายไดอ่ื้น -  -  2,124  3,054 
ซ้ือวตัถุดิบ -  -  8,271  16,268 
บุคคลหรือกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        
รายไดต้ามสัญญา -  341,067  -  326,459 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 63,558  65,663  63,558  65,663 
รายไดค้่าบริหาร -  2,980  -  2,980 
รายไดค้่าเช่า 360  487  360  487 
ดอกเบ้ียรับ 19,013  13,197  12,071  8,250 
ซ้ือวตัถุดิบ 26,818  43,863  26,818  43,855 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ค่าเช่า 1,812  1,560  1,560  1,560 
ดอกเบ้ียจ่าย -  2,699  -  2,515 
ค่าใชจ่้ายคา่บริหารและอ่ืนๆ 561  4,143  561  4,143 
        

ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
ผลประโยชน์ระยะสั้นของผูบ้ริหาร 12,670  20,446  12,670  20,446 
ผลประโยชน์ระยะยาวของผูบ้ริหาร 1,175  1,432  1,175  1,432 
        

 ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

ลูกหน้ีการค้า   
     

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  -  3,597 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
- บริษทั ขอนแก่น ช. ทวี (1993) จ ากดั        
   : ส่วนท่ีหมุนเวียน 40,800  -  27,540  - 
   : ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 153,649  221,604  97,719  140,871 

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนๆ 12,980  32,232  12,980  32,223 
 207,429  253,836  138,239  176,691 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  

(2562: ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ) (774)  -  (565)  - 
สุทธ ิ 206,655  253,836  137,674  176,691 
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ในเดือนมกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงร่วมกนักบับริษทั ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จ ากดั ส าหรับการ
รับช าระเงินรายเดือนตามมูลค่าหน้ีท่ียงัคงคา้งอยู ่ดงัน้ี 
 
- การรับช าระส าหรับบริษทั เดือนละ 2.3 ลา้นบาท เป็นระยะเวลา 71 เดือน และงวดสุดทา้ยจ านวนเงิน 4.52 ลา้นบาท 
- การรับช าระส าหรับบริษทั ช. ทวี เทอร์โมเทค จ ากดั (บริษทัย่อย) เดือนละ 1.1 ลา้นบาท เป็นระยะเวลา 71 เดือน 

และงวดสุดทา้ยจ านวนเงิน 2.27 ลา้นบาท 
 
นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัจะไดรั้บดอกเบ้ียจากการผิดนัดช าระเพิ่มเติมท่ีอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของมูลค่าหน้ีท่ีคงคา้ง 
โดยบริษทั ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จ ากดั สามารถเลือกท่ีจะช าระเงินค่าหน้ีทั้งจ านวนก่อนส้ินสุดแผนการรับช าระได ้
ดอกเบ้ียคา้งรับจากการผิดนดัช าระแสดงไวใ้นบญัชีลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐานะทางการเงิน 
 
ลูกหน้ีอื่น   

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  36,551  20,279 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - บริษทั ขอนแก่น  

ช. ทวี (1993) จ ากดั 
38,846  14,090  26,162  14,090 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,261  25,092  11,261  12,877 
รวม 50,107  39,182  73,974  47,246 

 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน   
     

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 อตัราดอกเบ้ีย 2563  2562  2563  2562 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
กรรมการ         
นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย 8 -  111,067  -  - 
บริษัทย่อย         
บริษทัยอ่ย - บริษทั ช. ทว ี         

เทอร์โมเทค จ ากดั 7 -  -  132,533  267,718 
 



บริษัท ช ทวี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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ในระหวา่งปี 2562 บริษทัยอ่ยไดท้ าสัญญาเงินให้กูเ้งินยืมระยะสั้นกบักรรมการในวงเงิน 120 ลา้นบาท เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมี
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 8 ต่อปี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เงินให้กูย้ืมกรรมการดงักล่าวมียอดคงเหลือเป็นจ านวนเงิน 
111 ลา้นบาท กรรมการให้ค ารับรองว่าไดน้ าเงินดงักล่าวไปใชใ้นโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทั 
ซ่ึงกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์หากมีความส าเร็จในโครงการ ทั้งน้ี เงินใหกู้ย้มืแก่กรรมการจ านวนเงิน 111 ลา้นบาท 
ไดรั้บช าระคืนทั้งจ านวนแลว้ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 
2562 มีดงัน้ี 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
  2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
กรรมกำร         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  111,067  -  -  - 
เพิ่มขึ้น  -  154,005  -  - 
ลดลง  (111,067)  (42,938)  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม  -  111,067  -  - 

         
  บริษัทย่อย   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  -  267,718  82,870 
เพิ่มขึ้น  -  -  70,242  312,744 
ลดลง  -  -  (205,157)  (127,896) 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  -  (270)  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม  -  -  132,533  267,718 

 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น   

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  497  3,584 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,659  9,087  7,659  9,087 
รวม 7,659  9,087  8,156  12,671 
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สัญญาส าคัญที่ท ากับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สัญญาส าคญัท่ีท ากบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี  
 
(ก) บริษทัมีสัญญาการเช่าพื้นท่ีกบั บริษทั ขอนแก่น ช. ทวี (1993) จ ากดั เพื่อใชใ้นการด าเนินงานส าหรับการจอด

รถขนส่งมวลชน โดยมีอตัราค่าเช่าตามท่ีตกลงกัน มีก าหนดระยะเวลา 3 ปี ซ่ึงจะครบก าหนดภายในเดือน
พฤศจิกายน 2564  
 

(ข) บริษทัมีสัญญาเช่าอาคารส านกังานกบักรรมการของบริษทั สัญญาสามารถต่ออายุไดเ้ป็นรายปี จนกว่าฝ่ายหน่ึง
ฝ่ายใดจะบอกเลิกเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 

(ค) บริษทัมีสัญญาเช่าอาคารส านักงานกับบริษทัย่อยแห่งหน่ึง โดยมีก าหนดระยะเวลา 4 ปี ซ่ึงจะครบก าหนด
ภายในเดือนกรกฎาคม 2565 

 
(ง) บริษทัมีสัญญาเช่าอาคารส านักงานกับบริษทัย่อยแห่งหน่ึง โดยมีก าหนดระยะเวลา 3 ปี ซ่ึงจะครบก าหนด

ภายในเดือนธนัวาคม 2564 
 

(จ) บริษทัมีสัญญาจา้งบริหารจดัการกบับริษทัยอ่ย โดยจะให้บริการความช่วยเหลือในการด าเนินงาน ตลอดจนให้
ค าแนะน าทางธุรกิจ 
 

(ฉ) บริษทัมีสัญญากบับริษทั ขอนแก่น ช. ทวี (1993) จ ากดั เพื่อขอวงเงินสินเช่ือร่วมกนักบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 
เป็นจ านวนเงินรวม 70 ลา้นบาท โดยน าท่ีดินของบริษทั ขอนแก่น ช. ทวี (1993) จ ากดั มูลค่าตามบญัชีจ านวนเงิน 
101 ลา้นบาทไปค ้าประกนักบัสถาบนัการเงิน และบริษทัตกลงจ่ายค่าธรรมเนียมจ านวนเงิน 0.6 ลา้นบาทต่อปี 
ให้กับ บริษทั ขอนแก่น ช. ทวี (1993) จ ากดั 
 

(ช) บริษทัมีสัญญาใหเ้งินกูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในวงเงิน 270 ลา้นบาท มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7 ต่อปี 
ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 
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7 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
  

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
เงินสดในมือ  1,854  365  1,787  296 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั  7,824  12,388  7,799  12,196 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์  6,455  179  6,455  179 
รวม  16,133  12,932  16,041  12,671       

 
8 สินค้ำคงเหลือ 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
สินคา้ส าเร็จรูป 21,773  22,140  21,680  22,048 
สินคา้ระหวา่งผลิต 470,574  375,356  462,028  366,674 
วตัถุดิบ 229,802  245,199  190,986  212,016 
วสัดุส้ินเปลือง 12,510  12,829  11,905  12,152 
สินคา้ระหวา่งทาง 19,356  7,299  19,356  6,806 
รวม 754,015  662,823  705,955  619,696 
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (10,630)  (10,576)  (9,847)  (9,686) 
สุทธ ิ 743,385  652,247  696,108  610,010 
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9 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,459  2,552  2,818  2,818 
ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิ        
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (118)  (93)  -  - 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2,341  2,459  2,818  2,818 



บริษัท ช ทวี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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 เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 และเงินปันผลรับส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 
       งบกำรเงินรวม 
 สัดส่วนความเป็น        มูลค่าตาม  เงินปันผลรับส าหรับปี 
 เจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  วิธีส่วนไดเ้สีย  ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัทร่วม                    
บริษทั เคแอลอาร์ที จ ากดั 49  49  5,750      5,750  2,818  2,818  2,341  2,459  -  - 

 
       งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 สัดส่วนความเป็น            เงินปันผลรับส าหรับปี 
 เจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน – สุทธิ  ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัทร่วม                        
บริษทั เคแอลอาร์ที จ ากดั 49  49  5,750      5,750  2,818  2,818       -     -  2,818    2,818  -  - 

  
กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 
บริษทัร่วมจดทะเบียนจดัตั้งและด าเนินธุรกิจในประเทศไทย  



บริษัท ช ทวี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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10 กำรด ำเนินงำนร่วมกัน 
 

ในปี 2560 บริษัทได้ท าสัญญาร่วมกับบริษัทแห่งหน่ึงซ่ึงถือเป็นผูด้  าเนินงานอ่ืน (Other joint operator) เพื่อตั้ ง 
“กิจการร่วมค้ากลุ่มร่วมท างาน SCN-CHO” (“SCN-CHO”) ประเภทการด าเนินงานร่วมกัน เพื่อจัดซ้ือรถยนต์
โดยสารปรับอากาศใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) จ านวน 489 คนั และบริการซ่อมแซมและบ ารุงรถยนต์โดยสารเป็น
ระยะเวลา 10 ปี นับตั้ งแต่วนัเร่ิมเดินรถยนต์โดยสารแต่ละคนัเป็นต้นไปให้กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ      
(“ขสมก.”) โดยตามสัญญาบริษทัแบ่งปันผลก าไรหรือขาดทุนของกิจการร่วมคา้กลุ่มร่วมท างานในอตัราร้อยละ 50 
กิจการร่วมคา้วางเงินมดัจ าเพื่อเป็นหลกัประกนัสัญญาในนาม SCN-CHO ให้แก่ขสมก. จ านวนเงิน 426 ลา้นบาท 
(เฉพาะส่วนของบริษทัจ านวนเงิน 213 ลา้นบาท) ซ่ึงเงินมดัจ าดงักล่าวถูกจดัประเภทภายใตสิ้นทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
ในงบแสดงฐานะทางการเงิน 
 
รายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของการด าเนินงานร่วมกนัซ่ึงรวมอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
ส าหรับแต่ละปีมีดงัน้ี 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562 
 (พันบาท) 
สินทรัพยห์มุนเวียน 24,186  26,623 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 213,042  213,042 
หน้ีสินหมุนเวียน (2,777)  (217,401) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (213,042)  - 
รวมสินทรัพย์สุทธิ 21,409  22,264 

 
รายการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของการด าเนินงานร่วมกนัซ่ึงรวมอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562 
 (พันบาท) 
รายได ้ 76,283  312,490 
ค่าใชจ้่าย (76,765)  (274,020) 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี (482)  38,470 



บริษัท ช ทวี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 และเงินปันผลรับส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 สัดส่วนความ 
เป็นเจา้ของ 

  
ทุนช าระแลว้ 

  
ราคาทุน 

  
การดอ้ยค่า 

 เงินปันผลรับส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษัทย่อย                    
บริษทั ช. ทวี เทอร์โมเทค จ ากดั 99  99  20,000  20,000  22,600  22,600  -  -  -  - 
บริษทั อมรรัตนโกสินทร์ จ ากดั 99  99  1,999  1,000  1,999  1,000  -  -  -  - 
         24,599  23,600  -  -  -  - 

 
ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดมี้การลงทุนเพิ่มเติมในบริษทั อมรรัตนโกสินทร์ จ ากดั เป็นจ านวนเงินประมาณ 1 ลา้นบาท 
 
บริษทัยอ่ยทั้งหมดจดทะเบียนจดัตั้งและด าเนินธุรกิจในประเทศไทย 

 



บริษัท ช ทวี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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12 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ราคาทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  81,577  -  81,577 
โอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 353,128  -  335,899  - 
โอนไปท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  (2,266)  -  (2,266) 
จ าหน่าย (254,800)  (79,311)  (254,800)  (79,311) 
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรม (9,288)  -  (9,289)  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 89,040  -  71,810  - 

 
ในระหว่างปี 2563 บริษทัไดข้ายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนซ่ึงเป็นท่ีดินจ านวนหน่ึงให้แก่บุคคลภายนอก ซ่ึงมี
มูลค่าตามบญัชีจ านวนเงิน 254.8 ลา้นบาท บริษทัไดรั้บช าระเงินแลว้ทั้งจ านวน และโอนผลก าไรจากการตีราคา
สินทรัพยใ์นส่วนท่ีขายแลว้จ านวนเงิน 43 ลา้นบาทไปยงัก าไรขาดทุนสะสม 
 
ในระหว่างปี 2562 บริษทัไดข้ายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนซ่ึงเป็นท่ีดินจ านวนหน่ึงให้แก่บุคคลภายนอก ซ่ึงมี
มูลค่าตามบญัชีจ านวนเงิน 79.3 ลา้นบาท บริษทัไดรั้บช าระเงินแลว้ทั้งจ านวน และบนัทึกก าไรจากการขายสินทรัพย์
จ านวนเงิน 40.7 ลา้นบาท ในบญัชีรายไดอ่ื้นในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยวิธีมูลค่าตลาดส าหรับ
การใชป้ระโยชน์ปัจจุบนั มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายุติธรรมอยู่
ในระดบัท่ี 3 
 

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ  ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ที่มีนัยส ำคัญ 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูลที่ไม่
สำมำรถสังเกตได้ที่มีนัยส ำคัญและ 

กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 
วิธีมูลค่าตลาด ราคาเสนอขายและราคาซ้ือขายจริงของ

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเปรียบเทียบท่ี
คลา้ยคลึงกนั ปรับดว้ยปัจจยัความต่างอ่ืน ๆ 

มูลค่ายุติธรรมท่ีประมาณการไวจ้ะ
เพิ่มขึ้ น (ลดลง) หากราคาท่ีดิน
สูงขึ้น (ลดลง) 

 
 



บริษัท ช ทวี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

 69 

13 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 

การซ้ือ จ าหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 
 ท่ีดิน 

และส่วนปรับปรุงท่ีดิน  
อาคารและส่ิงปลูก

สร้างอ่ืน  
เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์  
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง 

และเคร่ืองใชส้ านกังาน  
 

ยานพาหนะ  
สินทรัพยร์ะหว่าง
ก่อสร้างและติดตั้ง  

 
รวม 

 (พันบาท) 
รำคำทุน               
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 371,094  376,160  191,402  25,373  109,966  361,405  1,435,400 
เพ่ิมขึ้น 2,266  7,056  6,883  3,967  3,470  40,301  63,943 
โอน -  -  786  16,054  -  (16,840)  - 
จ าหน่าย -  -  (37,932)  (1,116)  (853)  (14)  (39,915) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 
 1 มกรำคม 2563 373,360  383,216 

 
161,139  44,278  112,583  384,852  1,459,428 

การรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการถือ
ปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรก  
(ดูหมายเหตุข้อ 3(ข)) 50,502  - 

 

-  -  -  -  50,502 
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 423,862  383,216  161,139  44,278  112,583  384,852  1,509,930 
โอนไปอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (353,128)  -  -  -  -  -  (353,128) 
เพ่ิมขึ้น -  660  15,785  889  4,053  23,232  44,619 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคา 246,062  -  -  -  -  -  246,062 
โอน  -  2,638  293  86  17,316  (20,333)  - 
จ าหน่าย -  -  (1,734)  (140)  -  -  (1,874) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 316,796  386,514  175,483  45,113  133,952  387,751  1,445,609 



บริษัท ช ทวี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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 งบกำรเงินรวม 
 ท่ีดิน 

และส่วนปรับปรุงท่ีดิน  
อาคารและส่ิงปลูก

สร้างอ่ืน  
เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์  
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง 

และเคร่ืองใชส้ านกังาน  
 

ยานพาหนะ  
สินทรัพยร์ะหว่าง
ก่อสร้างและติดตั้ง  

 
รวม 

 (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคาสะสม              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 4,319  126,569  139,441  17,095  50,112  -  337,536 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 78  18,292  17,089  3,874  12,926  -  52,259 
จ าหน่าย -  -  (37,846)         (652)       (594)  -     (39,092) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ  

1 มกรำคม 2563 4,397  144,861 
 

118,684  20,317  62,444  -  350,703 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 7,563  18,631  19,542  6,571  13,428  -  65,735 
จ าหน่าย -  -  (627)  (137)  -  -  (764) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 11,960  163,492  137,599  26,751  75,872  -  415,674 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

         



บริษัท ช ทวี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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 งบกำรเงินรวม 
 ท่ีดิน 

และส่วนปรับปรุงท่ีดิน  
อาคารและส่ิงปลูก

สร้างอ่ืน  
เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์  
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง 

และเคร่ืองใชส้ านกังาน  
 

ยานพาหนะ  
สินทรัพยร์ะหว่าง
ก่อสร้างและติดตั้ง  

 
รวม 

 (พันบาท) 
มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี              
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562              
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 368,963  238,355  42,455  23,961  14,582  384,852  1,073,168 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -  -  -  -  35,557  -  35,557 
 368,963  238,355  42,455  23,961  50,139  384,852  1,108,725 

              
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563  - ปรับปรุงใหม่              
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 368,963  238,355  42,455  23,961  14,582  384,852  1,073,168 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 50,502  -  -  -  35,557  -  86,059 

 419,465  238,355  42,455  23,961  50,139  384,852  1,159,227 

              
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563              
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 261,818  223,022  37,884  18,362  28,929  387,751  957,766 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 43,018  -  -  -  29,151  -  72,169 
 304,836  223,022  37,884  18,362  58,080  387,751  1,029,935 

 
 
 
 
 
 



บริษัท ช ทวี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

 72 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ท่ีดิน 

และส่วนปรับปรุงท่ีดิน  
อาคารและส่ิงปลูก

สร้างอ่ืน  
เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ 
 เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง 
 และเคร่ืองใชส้ านกังาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพยร์ะหว่าง
ก่อสร้างและติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 
รำคำทุน               
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 353,483  321,190  142,934  24,509  108,465  361,391  1,311,972 
เพ่ิมขึ้น 2,266  7,056  6,377  3,812  3,470  39,679  62,660 
โอน -  -  786  16,054  -  (16,840)  - 
จ าหน่าย -  -  (446)  (770)        (853)  -  (2,069) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 
 1 มกรำคม 2563 355,749  328,246 

 
149,651  43,605  111,082  384,230  1,372,563 

การรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการถือ
ปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรก  
(ดูหมายเหตุข้อ 3(ข)) 50,502  - 

 

-  -  -  -  50,502 
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 406,251  328,246  149,651  43,605  111,082  384,230  1,423,065 
โอนไปอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (335,899)  -  -  -  -  -  (335,899) 
เพ่ิมขึ้น -  660  14,487  889  4,053  21,022  41,111 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคา 244,871  -  -  -  -  -  244,871 
โอน  -  2,638  293  86  17,316  (20,333)  - 
จ าหน่าย -  -  (1,734)  (140)  -  -  (1,874) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 315,223  331,544  162,697  44,440  132,451  384,919  1,371,274 

 
 
 
    

 

         



บริษัท ช ทวี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ท่ีดิน 

และส่วนปรับปรุงท่ีดิน  
อาคารและส่ิงปลูก

สร้างอ่ืน  
เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ 
 เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง 
 และเคร่ืองใชส้ านกังาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพยร์ะหว่าง
ก่อสร้างและติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคาสะสม              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 3,841  110,126  94,572  16,382  48,611  -  273,532 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  15,543  15,467  3,792  12,926  -  47,728 
จ าหน่าย -  -  (375)  (291)        (594)  -  (1,260) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ  

1 มกรำคม 2563 3,841  125,669 
 

109,664  19,883  60,943  -  320,000 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 7,484  15,883  16,989  6,488  13,428  -  60,272 
จ าหน่าย -  -  (627)  (137)  -  -  (764) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 11,325  141,552  126,026  26,234  74,371  -  379,508 

              
              
              
 
 
 
 
 
 
 
    

 

         



บริษัท ช ทวี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ท่ีดิน 

และส่วนปรับปรุงท่ีดิน  
อาคารและส่ิงปลูก

สร้างอ่ืน  
เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ 
 เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง 
 และเคร่ืองใชส้ านกังาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพยร์ะหว่าง
ก่อสร้างและติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 
มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี              
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562              
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 351,908  202,577  39,987  23,722  14,583  384,230  1,017,007 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -  -  -  -  35,556  -  35,556 
 351,908  202,577  39,987  23,722  50,139  384,230  1,052,563 

              
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563  - ปรับปรุงใหม่              
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 351,908  202,577  39,987  23,722  14,583  384,230  1,017,007 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 50,502  -  -  -  35,556  -  86,058 
 402,410  202,577  39,987  23,722  50,139  384,230  1,103,065 

              
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563              
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 260,880  189,992  36,671  18,206  28,929  384,919  919,597 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 43,018  -  -  -  29,151  -  72,169 
 303,898  189,992  36,671  18,206  58,080  384,919  991,766 

 



บริษัท ช ทวี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

 75 

ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัและบริษทัก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดค้ิดค่าเส่ือม
ราคาเตม็จ านวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีจ านวนเงิน 174.60 ลา้นบาท และ 161.73 
ลา้นบาท ตามล าดบั (2562: 129.11 ล้านบาท และ 122.16 ล้านบาท ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดน้ าท่ีดินเป็นจ านวนเงิน 297.5 ลา้นบาท และ 280.2 ลา้นบาท 
ตามล าดบั (โดยแสดงภายใตอ้สังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน เป็นจ านวนเงิน  64.9 ลา้นบาท และ 17.2 ลา้นบาท 
ตามล าดบั) ไปเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินกูย้มืกบัสถาบนัการเงิน 
 

เทคนิคการประเมินมูลค่าและขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดท่ี้มีนยัส าคญัท่ีใช้ในการวดัมูลค่าดว้ยราคาท่ีตีใหม่
ของท่ีดินเป็นเทคนิคเดียวกนักบัท่ีใช้วดัมูลค่ายุติธรรมของท่ีดินท่ีบนัทึกในอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ 
วนัท่ีรายงาน (ดูหมายเหตุขอ้ 12) 
 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ในฐานะผู้เช่า 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 

งบกำรเงินรวม 
 งบกำรเงิน       

เฉพำะกิจกำร 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์สิทธิการใช้    
ท่ีดิน 43,018  43,018 
รวม 43,018  43,018 
 

ในระหวา่งปี 2563 ไม่มีการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยสิ์ทธิการใชข้องกลุ่มบริษทัและบริษทัท่ีเป็นสาระส าคญั 
 

กลุ่มบริษทัเช่าพื้นท่ีหลายแห่งเป็นระยะเวลา 3 ถึง 10 ปี โดยมีสิทธิต่ออายสุัญญาเช่าเม่ือส้ินสุดอายสุัญญา ค่าเช่า
ก าหนดช าระเป็นรายเดือนคงท่ีตามท่ีระบไุวใ้นสัญญา 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

จ านวนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน          
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้        
- ท่ีดิน 7,484  -  7,484  - 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 1,369  -  1,369  - 
 

ในปี 2563 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทัและบริษทัมีจ านวนเงิน 6.9 ลา้นบาท 
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14 หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
ส่วนท่ีหมุนเวียน         
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูยื้มระยะส้ันจาก

สถาบนัการเงิน 
    

 
    

- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั  592,683  571,918  567,848  554,617 
เงินกูยื้มระยะส้ัน         

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  10,827  -  10,827  - 
- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั  -  298,146  -  298,146 

เงินกูย้ืมระยะยาวส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปี 
- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 

 

25,350 

 

24,900 

 

24,900 

 

24,900 
- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั  7,750  -  7,000  - 

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 

 
4,546 

 
11,427 

 
4,546 

 
11,427 

หุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  931,754  299,035  931,754  299,035 
รวมส่วนท่ีหมุนเวียน  1,572,910  1,205,426  1,546,875  1,188,125 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน         
เงินกูย้ืมระยะยาว         

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  2,249  -  -  - 
- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั  219,747  -  216,997  - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า (2562: หนีสิ้นตาม 
สัญญาเช่าการเงิน) 

 
43,139 

 
1,300 

 
43,136 

 
1,300 

หุ้นกู ้  70,610  841,337  70,610  841,337 
รวมส่วนท่ีไม่หมนุเวียน  335,745  842,637  330,743  842,637 

 
  



บริษัท ช ทวี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

 77 

รายละเอียดของหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยแต่ละประเภท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังน้ี 
 
- เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 

3.97 - 7.50 ต่อปี 
 
- เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืนส่วนท่ีมีหลกัประกนั มีดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 9 ต่อปี เงินกูย้มืดงักล่าวมีก าหนด
ช าระคืนภายในเดือนกรกฎาคม ปี 2564 

 
- เงินกูย้มืระยะยาว 

: ส่วนท่ีมีหลกัประกนั มีดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2 - 11.5 ต่อปี เงินกูย้ืมดงักล่าวมีก าหนดช าระคืนภายในเดือน
เมษายน ปี 2568 

: ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั มีดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2 - 12 ต่อปี เงินกูย้ืมดงักล่าวมีก าหนดช าระคืนภายในเดือน
มกราคม ปี 2566 
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หุ้นกู้  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  2563  2562  2563  2562 

  (พันบาท) 
1) หุ้นกู้ระยะยาว ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่ มี
หลักประกัน จ านวน 201,100 หน่วย มูลค่าท่ีตราไว้
หน่วยละ 1,000 บาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 6.5 ต่อ
ปีช าระดอกเบ้ียทุกไตรมาส มีอายุ 2 ปี ครบก าหนดไถ่
ถอนเดือนกนัยายน 2563 

        

   : ส่วนท่ีหมุนเวียน  -  199,035  -  199,035 
         

2) หุ้ น กู้ ร ะ ยะ ส้ัน  ป ระ เ ภทไ ม่ด้อ ย สิท ธิ และ มี
หลกัประกนั ในจ านวนท่ีเหลือ 100,000 หน่วย มูลค่าท่ี
ตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 
7.25 ต่อปี และไดมี้การท าสัญญาต่ออายุหุ้นกูม้าอย่าง
ต่อเน่ือง ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 2563 ไดมี้การท า
สัญญาต่ออายุหุ้นกูไ้ปอีก 183 วนั ครบก าหนดไถ่ถอน
ในเดือนธันวาคม 2563 หุ้นกูน้ี้มีหุ้นสามญัของบริษทัที่
ถือโดยกรรมการและท่ีดินของบริษทัเป็นหลกัประกนั 

        

   : ส่วนท่ีหมุนเวียน  -  100,000  -  100,000 
         

3) หุ้นกู้ระยะยาว ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่ มี
หลกัประกนั 

3.1) จ านวน 545,300 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 
1,000 บาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 6.75 ต่อปี ช าระ
ดอกเบ้ียทุก 3 เดือน มีอายุ 2 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนใน
เดือนกุมภาพนัธ์ 2564 

        
 
 

   : ส่วนท่ีหมุนเวียน    
   : ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 

 544,880 
- 

                        - 
542,812 

 544,880 
- 

                        - 
542,812 

         

3.2) จ านวน 300,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 
1,000 บาท อัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 7 ต่อปี ช าระ
ดอกเบ้ียทุก 3 เดือน มีอายุ 2 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนใน
เดือนตุลาคม 2564 

        

   : ส่วนท่ีหมุนเวียน 
   : ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 

 296,874 
- 

 - 
298,525 

 296,874 
- 

 - 
298,525 
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หุ้นกู้  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  2563  2562  2563  2562 

  (พันบาท) 
3.3) จ านวน 71,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไว้หน่วยละ 
1,000 บาท อัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 7 ต่อปี ช าระ
ดอกเบ้ียทุก 3 เดือน มีอายุ 2 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนใน
เดือนกนัยายน 2565 

        

   : ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน  70,610  -  70,610  - 
         
4) หุ้ น กู้ ร ะ ยะ ส้ัน  ป ระ เ ภทไม่ ด้อ ย สิท ธิและ มี
หลกัประกนั อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปีช าระดอกเบ้ีย
ทุกเดือน มีอายุ 6 เดือน ครบก าหนดไถ่ถอนเดือน
มิถุนายน 2564 

        

   : ส่วนท่ีหมุนเวียน  90,000  -  90,000  - 

รวม  1,002,364  1,140,372  1,002,364  1,140,372 

หัก ส่วนท่ีหมุนเวียน  (931,754)  (299,035)  (931,754)  (299,035) 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน - สุทธ ิ  70,610  841,337  70,610  841,337 

 
หุน้กูท่ี้ออกใหม่ในระหวา่งปี 2563 มีดงัน้ี 

- หุน้กูร้ะยะยาวประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้โดยเสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนัและ
ผูล้งทุนรายใหญ่ จ านวน 71,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท รวมทั้งส้ิน 71 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ร้อยละ 7 ต่อปี ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน มีอาย ุ2 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนกนัยายน 2565 
 

- หุน้กูร้ะยะสั้นประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและมีหลกัประกนั มูลค่า 90 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปี ช าระดอกเบ้ีย
ทุกเดือน มีอาย ุ6 เดือน ครบก าหนดไถ่ถอนเดือนมิถุนายน 2564 
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หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดของหลกัประกนัซ่ึงเป็น
สินทรัพยด์งัน้ี 

 
  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
เงินฝากสถาบนัการเงิน  37,540  62,860  34,000  59,860 
ท่ีดิน  297,461  317,608  280,232  301,569 
อาคาร  58,979  78,631  58,979  78,631 
รวม  393,980  459,099  373,211  440,060 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูย้ืมท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช้จากสถาบนัการเงินเป็นจ านวนเงิน 435 ลา้นบาท 
(31 ธันวาคม 2562: 678.5 ล้านบาท) 
 
ตามท่ีบริษทัและบริษทั สแกน อินเตอร์ จ ากดั (มหาชน) (“SCN”) ไดต้กลงเขา้ท าสัญญาร่วมท างานโครงการซ้ือรถ
โดยสารปรับอากาศใชเ้ช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) พร้อมซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถโดยสารจ านวน 489 คนัใน
ปี 2560 กลุ่มร่วมท างาน SCN-CHO ไดรั้บเงินกูย้มืจาก SCN ซ่ึงน ามาใชใ้นการวางเงินหลกัประกนัรถเมล ์จ านวนเงิน 
426 ลา้นบาท (คิดเป็นส่วนของกลุ่มบริษทัจ านวนเงิน 213 ลา้นบาท) แก่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ซ่ึงภายใต้
สัญญาดงักล่าว การวางหลกัประกนัรถเมลจ์ะมีก าหนดระยะเวลา 10 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2560 โดยองคก์าร
ขนส่งมวลชนจะคืนหลกัประกนัโดยไม่มีดอกเบ้ียให้แก่กลุ่มร่วมท างาน SCN-CHO ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีกลุ่ม
ร่วมท างาน SCN-CHO พน้จากขอ้ผกูพนัตามสัญญาซ้ือขายรถเมลแ์ลว้ 

 
ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 กลุ่มบริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงร่วมกนัว่า กลุ่มร่วมท างาน SCN-CHO จะคืนเงิน
หลกัประกนัรถเมล์พร้อมค่าตอบแทนให้แก่ SCN ภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ีกลุ่มร่วมท างาน SCN-CHO ไดรั้บเงิน
หลกัประกนัรถเมลค์ืนจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงจดัประเภทรายการเงินกูย้ืมดงักล่าว
จ านวนเงิน 213 ลา้นบาท เป็นส่วนท่ีไม่หมุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
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15 ประมำณกำรหนีสิ้นส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
 

 
 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง 14,837  -  13,390  - 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ 14,712  33,622  14,041  31,512 
รวม 29,549  33,622  27,431  31,512 

  

ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง 
 

ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีแผนให้พนกังานออกจากงานตามท่ีตกลงร่วมกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
มีประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งมีจ านวนเงิน 14.8 ลา้นบาท และ 13.3 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวมี้ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความ
เส่ียงของช่วงชีวิต ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากตลาด (เงินลงทุน) 

  

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัตาม 

   โครงการผลประโยชน์ 

  
งบกำรเงินรวม 

 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  33,622  26,910  31,512  25,602 
         

รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน         
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  6,639  4,068  6,340  3,467 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั  532  916  505  855 
ผลกระทบจากการปรับปรุง

พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 
  

-  
 

6,205  
 

-  
 

5,830 
ขาดทุนจากการลดขนาดโครงการ  20,621  -  18,190  - 
  27,792  11,189  25,035  10,152 
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มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัตาม 
   โครงการผลประโยชน์ 

  
งบกำรเงินรวม 

 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน         
ก าไรจากการประมาณตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 

(16,473)  
 

(4,477)  
 

(15,294)  
 

(4,242) 
         

ผลประโยชน์จ่าย  (15,392)  -  (13,822)  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม  29,549  33,622  27,431  31,512 

 
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน เกิดขึ้นจาก 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ (1,902)  (1,645)  (963)  (1,505) 
ขอ้สมมติทางการเงิน (1,394)  252  (1,148)  258 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ (13,177)  (3,084)  (13,183)  (2,995) 
รวม (16,473)  (4,477)  (15,294)  (4,242) 
 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไดถู้กปรับปรุงและก าหนดใหน้ายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยให้
ลูกจา้งท่ีถูกเลิกจา้งเพิ่มเติม หากลูกจา้งท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้นไป ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่า
ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กลุ่มบริษทัจึงแกไ้ขโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานเพื่อให้สอดคลอ้งกบั
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัปรับปรุงในระหว่างปี 2562 จากการแกไ้ขโครงการดงักล่าวท าให้กลุ่มบริษทั
รับรู้ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และตน้ทุนบริการในอดีตเพิ่มขึ้นใน
ระหว่างปีส้ินสุดวนัเดียวกนัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจ านวน 6.2 ลา้นบาท และ 5.83 ลา้นบาท 
ตามล าดบั 
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ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกั) ไดแ้ก่ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด  1.50  3.03 - 3.07  1.50  3.03 
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต  3.00 - 5.00  4.50 - 4.80  3.00 - 5.00  4.80 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 6 - 36  5 - 35  6 - 36  5 - 35 
 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็น 13 ปี 
(2562: 14 ปี) 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัของโครงการ
ผลประโยชน์เป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เพิ่มขึ้น  ลดลง  เพิ่มขึ้น  ลดลง 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563        
อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1)  (1,244)   1,436    (1,169)   1,349  
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต   

(เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 1,467    (1,296)  1,380   (1,219) 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน  

(เปล่ียนแปลงร้อยละ 10)  (943)   1,056    (888)   995  
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เพิ่มขึ้น  ลดลง  เพิ่มขึ้น  ลดลง 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562        
อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1)    (3,122)  3,625  (2,880)  3,342 
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต   

(เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 
 

       3,975 
  

        (3,471) 
  

        3,670 
  

        (3,208) 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน  

(เปล่ียนแปลงร้อยละ 10) (1,983)  2,187  (1,830)  2,018 
 
แม้ว่าการวิเคราะห์น้ีไม่ได้ค านึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใต้โครงการ
ดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่างๆ 

 

16 ทุนเรือนหุ้น 
 

 มูลค่าหุ้น  2563  2562 
 ต่อหุ้น  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 

 (บาท)  (พันหุ้น/พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม    
-  หุ้นสามญั 0.25  2,355,996  588,999  1,841,118  460,280 
ลดทุนจดทะเบียนโดยการตดัหุ้น 0.25  -  -    (532,231)  (133,058) 
เพ่ิมทุนจดทะเบียนโดยการออกหุน้ใหม่ 0.25  -  -  1,047,109  261,777 
หุ้นสำมัญ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 0.25  2,355,996  588,999  2,355,996  588,999 
          

หุ้นท่ีออกและช าระแล้ว          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
-  หุ้นสามญั 0.25  1,308,887  327,222  1,308,887  327,222 
ออกหุ้นใหม่จากการใชใ้บส าคญั 
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 0.25 

 
13,014 

 
3,253 

 
- 

 
- 

หุ้นสำมัญ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 0.25  1,321,901  330,475  1,308,887  327,222 
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ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น 
 

กลุ่มบริษทัไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั CHO-W2 โดยเร่ิมท าการซ้ือขายเม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 
2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 
  

จ านวนหน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ 
   ท่ีเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

 
:  649,415,238  

อตัราการใชสิ้ทธิ  
  (ใบส าคญัแสดงสิทธิ : หุน้สามญัใหม่) 

 
: 1 : 1 

ราคาการใชสิ้ทธิ (บาทต่อหุ้น) : 0.86 
อายใุบส าคญัแสดงสิทธิ : 1 ปี 6 เดือน นบัแต่วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
วนัใชสิ้ทธิคร้ังแรก : 30 ธนัวาคม 2562 
วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย : 30 ธนัวาคม 2563 

 

ในระหวา่งปี 2563 กลุ่มบริษทัไดช้ าระเพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน ซ่ึงส่งผล
ให้มีหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น 13,014,520 หุ้น เป็นจ านวนเงินประมาณ 11 ล้านบาท (มูลค่าหุ้นสามญั 3 ลา้นบาทและ
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 8 ลา้นบาท) ทั้งน้ี การใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวไดห้มดอายุแลว้ในวนัท่ี 30 
ธนัวาคม 2563 
 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มูลค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้
น้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

รายการเปลี่ยนแปลงในทุนเรือนหุ้นส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย 
 

การลดทุนจดทะเบียน  
 

เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัใหบ้ริษทัลดทุนจดทะเบียนจากจ านวน 1,841,118,481 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 460,279,620.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 
1,308,886,517 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 327,221,629.25 บาท ซ่ึงเป็นส่วนท่ีเหลือจาก
การออกและเสนอขาย และไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพตามเง่ือนไขและระยะเวลาท่ีก าหนด 532,231,964 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 133,057,991 บาท 
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บริษทัไดด้ าเนินการจดทะเบียนลดทุนดงักล่าวกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้แลว้เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562 
 
การเพ่ิมทุนจดทะเบียน 
 
เมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจ านวน 1,308,886,517 หุ้น 
มูลค่า ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 327,221,629.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 
2,355,995,730 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 588,998,932.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญั
ใหม่จ านวน 1,047,109,213 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 261,777,303.25 บาท เพื่อรองรับ
การเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไปและการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน 

 

บริษทัไดด้ าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนดงักล่าวกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้แลว้เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2562 
 
17 ส ำรอง 

 

ส ารองประกอบดว้ย 
 

การจัดสรรก าไร และก าไรสะสม 
 

ส ำรองตำมกฎหมำย 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะต้องจัดสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

ส ำรองกำรตีรำคำสินทรัพย์ใหม่ 
 

ส ารองการตีราคาสินทรัพยใ์หม่ประกอบดว้ยผลรวมของการเปล่ียนแปลงสุทธิของการตีราคาท่ีดินท่ีแสดงใน
งบการเงินดว้ยการตีราคาใหม่จนกระทัง่มีการขายหรือจ าหน่าย 
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18 ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

ผูบ้ริหารพิจารณาว่า กลุ่มบริษทัมี 3 ส่วนงานท่ีรายงาน ซ่ึงเป็นหน่วยธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัท่ีลกัษณะธุรกิจท่ี
แตกต่างกนั การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี 
 

• ส่วนงานรายได้ตามสัญญา เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐาน กลุ่มผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษ และงานโครงการ 
• ส่วนงานรายได้จากการขาย เช่น การขายอะไหล่และการขายรถต้นแบบ 
• ส่วนงานรายได้จากการให้บริการ เช่น ศูนย์ซ่อมบริการ 
 

ผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานวดัโดยใชร้ายไดแ้ละก าไรขั้นตน้ของส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการ
ภายในและสอบทาน โดยผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชร้ายได้
และก าไรขั้นตน้ในการวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน
และสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั  ทั้งน้ีการก าหนดราคาระหว่างส่วนงานเป็นไป
ตามการซ้ือขายตามปกติธุรกิจ  
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    รายไดข้องกลุ่มกิจการจากลูกคา้รายใหญ่ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีจ านวนเงิน 324.05 ลา้นบาท และ 501.64 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

ข้อมูลตามส่วนงานที่รายงาน 
 

 งบกำรเงินรวม 

 รายไดต้ามสัญญา  รายไดจ้ากการขาย  รายไดจ้ากการใหบ้ริการ  รวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
รายได ้ 350,411  1,185,393  7,534  48,613  269,530  290,583  627,475  1,524,589 
ก าไรขั้นตน้ 42,474   252,496        3,734  8,589  26,656  67,771  72,864  328,856  

               
ค่าใชจ่้ายในการจดัจ าหน่ายและบริหาร

และตน้ทุนทางการเงินท่ีไม่ไดปั้นส่วน 
            

(332,287) 
 

(338,572) 
รายไดอ่ื้น             20,489        84,617 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม             (118)  (93) 
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้             (239,052)        74,808 
                
เงินลงทุนในบริษทัร่วม             2,341  2,459 
สินทรัพยส่์วนงาน             3,138,322  3,251,787 
หน้ีสินส่วนงาน             2,201,039  2,293,605 
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    รายไดข้องกิจการจากลูกคา้รายใหญ่ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีจ านวนเงิน 324.05 ลา้นบาท และ 501.64 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

ข้อมูลตามส่วนงานที่รายงาน 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 รายไดต้ามสัญญา  รายไดจ้ากการขาย  รายไดจ้ากการใหบ้ริการ  รวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
รายได ้ 324,046  1,114,563  8,939  22,310  268,768  291,176  601,753  1,428,049 
ก าไรขั้นตน้ 40,691  235,945  2,901  2,412  26,247  67,355  69,839  305,712  

               
ค่าใชจ่้ายในการจดัจ าหน่ายและบริหาร

และตน้ทุนทางการเงินท่ีไม่ไดปั้นส่วน 
            

(309,401) 
 

(318,437) 
รายไดอ่ื้น             31,292  93,713 
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้             (208,270)  80,988 

                
เงินลงทุนในบริษทัร่วม             2,818  2,818 
สินทรัพยส่์วนงาน             3,103,896  3,210,682 
หน้ีสินส่วนงาน             2,148,134  2,264,704 
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ส่วนงานภูมิศาสตร์  

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีส่วนงานภูมิศาสตร์ในประเทศและต่างประเทศจากการส่งออกโดยน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบั
การจ าแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ส าหรับรายการรายไดต้ามสัญญาและจากการขายและการให้บริการท่ีมีมูลค่าเป็น
สาระส าคญั โดยแบ่งตามส่วนงานแยกตามท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกคา้ไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562 
 (พันบาท) 

ประเทศไทย 572,608  1,399,912 
ประเทศเวียดนาม 20,895  41,438 
ประเทศเกาหลี 9,319  5,784 
ประเทศฮ่องกง 5,881  26,573 
ประเทศญ่ีปุ่ น 1,578  29,123 
อ่ืนๆ 17,194  21,759 

รวม 627,475  1,524,589 
 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีใชใ้นการด าเนินงานทั้งหมดอยูใ่นประเทศไทย 
 

19 ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน 
 

   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 

เงินเดือนและค่าแรง  161,051  232,508  151,726  216,861 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ 15 27,792  11,189  25,035  10,152 
โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้  5,709  10,160  5,332  9,470 
อ่ืนๆ   2,985  7,746  2,913  7,160 
รวม  197,537  261,603  185,006  243,643 
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โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้ 
 
กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนักงานของกลุ่มบริษทับนพื้นฐานความสมคัรใจของพนักงานใน
การเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 2 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษทัจ่าย
สมทบในอตัราร้อยละ 2 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
 

20 ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 
  

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและ
งานระหวา่งท า 

  
(94,851) 

  
(284,796) 

  
(94,986) 

  
(286,637) 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป  458,932  1,223,877  435,851  1,172,312 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน 19 197,537  261,603  185,006  243,643 
ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย  58,700  57,751  51,874  53,174 
อ่ืนๆ  121,971  130,217  120,228  114,150 
รวมต้นทุนขำย ต้นทุนในกำรจัดจ ำหน่ำย
และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

  
742,289 

  
1,388,652 

  
697,973 

  
1,296,642 

 

21 ภำษีเงินได้ 
  

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั  -  (8,068)  -  (7,697) 
         

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี          
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว     309  (884)  469  (993) 
         

รวมภำษีเงินได้  309  (8,952)  469  (8,690) 
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 งบกำรเงินรวม 

ภาษีเงินได้ 

2563  2562 

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้  

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น             
การตีราคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 246,061  (49,212)  196,849  -  -  - 
ก าไรจากการประมาณตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 16,473  (3,295)  13,178  4,477  (895)  3,582 

รวม 262,534  (52,507)  210,027  4,477  (895)  3,582 

            
รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น            
การตีราคาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการ
ลงทุน (53,746)  10,749  (42,997)  -  -  - 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ภาษีเงินได้ 

2563  2562 

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้  

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น             
การตีราคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 244,870  (48,974)  195,896  -  -  - 
ก าไรจากการประมาณตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 15,294  (3,059)  12,235  4,242  (848)  3,394 

รวม 260,164  (52,033)  208,131  4,242  (848)  3,394 

            
รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น            
การตีราคาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการ
ลงทุน (53,746)  10,749  (42,997)  -  -  - 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษีที่แท้จริง งบกำรเงินรวม 
 2563  2562 
 อตัราภาษ ี

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษ ี

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดร้วม   (239,052)    74,808 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  (47,810)  20  14,962 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (4,227)          (2,452) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   11,306    2,687 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

  
40,422 

       
       5,529 

การใชข้าดทุนทางภาษีท่ีเดิมไม่ไดบ้นัทึก   -    (11,774) 
รวม -  (309)  12         8,952 

 

 การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษีที่แท้จริง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562 
 อตัราภาษ ี

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษ ี

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดร้วม   (208,270)    80,988 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  (41,654)  20  16,198 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (4,205)    (2,452) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   11,197    2,686 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

  
34,193 

   
4,032 

การใชข้าดทุนทางภาษีท่ีเดิมไม่ไดบ้นัทึก   -    (11,774) 
รวม -  (469)  11  8,690 

 

 งบกำรเงินรวม 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์  หนีสิ้น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสุทธิ  -  10,974  (30,505)  - 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์  หนีสิ้น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสุทธิ  -  9,982  (30,833)  - 
 

  งบกำรเงินรวม 

    บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ 
 ณ วันที่ 

1 มกรำคม 
 ก าไรหรือ

ขาดทุน  
ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ 

 
ณ วันที่ 

31 ธันวำคม 
  (พันบาท) 

2563           
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ 
ตัดบัญชี 

 

 

 

 

 

     
ประมาณการผลประโยชน์ 
ส าหรับพนกังาน 

 
6,724 

 
(487) 

 
(3,295)  -  2,942 

อ่ืนๆ  4,250  796  -  (30)  5,016 
รวม  10,974  309  (3,295)  (30)  7,958 
           

หนี้สินภาษีเงินได้รอการ 
ตัดบัญชี 

 

 

 

 

 

     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
(การตีราคาใหม่) 

 
- 

 
- 

 
(49,212)  10,749  (38,463) 

รวม  -  -  (49,212)  10,749  (38,463) 
           

สุทธ ิ  10,974  309  (52,507)  10,719  (30,505) 
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  งบกำรเงินรวม 

    บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ 
 ณ วันที่ 

1 มกรำคม 
 ก าไรหรือ

ขาดทุน  
ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ 

 
ณ วันที่ 

31 ธันวำคม 
  (พันบาท) 

2562           
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ 
ตัดบัญชี 

 

 

 

 

 

     
ประมาณการผลประโยชน์ 
ส าหรับพนกังาน 

 
5,383 

 
2,236 

 
(895)  -  6,724 

อ่ืนๆ  7,370   (3,120)  -  -  4,250 
รวม  12,753  (884)  (895)  -  10,974 

 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

    บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ 
 ณ วันที่ 

1 มกรำคม 
 ก าไรหรือ

ขาดทุน  
ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ 

 
ณ วันที่ 

31 ธันวำคม 
  (พันบาท) 

2563           
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ 

ตัดบัญชี 

 

 

 

 

 

     
ประมาณการผลประโยชน์ 
ส าหรับพนกังาน 

 
6,303  (435)  (3,059)  -  2,809 

อ่ืนๆ  3,679   904  -  -  4,583 
รวม  9,982  469  (3,059)  -  7,392 

           

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
(การตีราคาใหม่) 

 
-  -  (48,974)  10,749  (38,225) 

รวม  -  -  (48,974)  10,749  (38,225) 
           

สุทธ ิ  9,982  469  (52,033)  10,749  (30,833) 
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  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

    บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ 
 ณ วันที่ 

1 มกรำคม 
 ก าไรหรือ

ขาดทุน  
ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ 

 
ณ วันที่ 

31 ธันวำคม 
  (พันบาท) 

2562           
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ 
ตัดบัญชี 

 

 

 

 

 

     
ประมาณการผลประโยชน์ 
ส าหรับพนกังาน 

 
5,121   2,030   (848)  -  6,303 

อ่ืนๆ  6,702    (3,023)  -  -  3,679  
รวม  11,823  (993)  (848)  -  9,982 

 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ที่ยังไม่ได้รับรู้  

งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
ยอดขาดทุนยกไป  203,551  3,404  178,958  3,404 
รวม 203,551  3,404  178,958  3,404 

 
ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายุภายในปี 2568 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายุตามกฎหมายเก่ียวกบัภาษี
เงินไดปั้จจุบนันั้น กลุ่มบริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเน่ืองจากยงัไม่มี
ความเป็นไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีดงักล่าว 
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22 สิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมติัให้กลุ่มบริษทัได้รับสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผูไ้ด้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สิทธิประโยชน์
ท่ียงัคงได้รับสิทธิ ได้แก่ สิทธิการได้รับยกเวน้อากรขาเข้าส าหรับวตัถุดิบและวสัดุจ าเป็นท่ีต้องน าเข้ามาจาก
ต่างประเทศ เพื่อใชใ้นการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปี นบัแต่วนัท่ีน าเขา้คร้ังแรก 

 
เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน กลุ่มบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดตามท่ีระบุไว้
ในบตัรส่งเสริมการลงทุน 

 
23 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 

 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ค านวณจากก าไร (ขาดทุน) 
ส าหรับท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายระหว่างปีโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกั โดยแสดงการค านวณดงัน้ี 
  

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท/พันหุ้น) 
ก ำไร (ขำดทุน) ที่เป็นส่วนของ 
   ผู้ถือหุ้นสำมัญของบริษัท (ขั้นพื้นฐำน) 

 
(238,742) 

  
65,858 

 
(207,801) 

  
72,298 

         

จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วง 
   น ้ำหนัก 

  
1,321,901 

  
1,308,887 

 
1,321,901 

  
1,308,887 

         

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท)  (0.1806)  0.0503  (0.1572)  0.0552 
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ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด 
 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลดส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ค านวณจากก าไร (ขาดทุน) ส าหรับ
ท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแล้วระหว่างปีโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกั หลงัจากท่ีไดป้รับปรุงผลกระทบของหุน้ปรับลด แสดงการค านวณดงัน้ี 

  
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท/พันหุ้น) 
ก ำไร (ขำดทุน) ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญ         
   ของบริษัท (ขั้นพื้นฐำนและปรับลด)  (238,742)  65,858  (207,801)  72,298 
         

จ านวนหุน้สามญัโดยวิธีเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั  1,321,901  1,308,887  1,321,901  1,308,887 
ผลกระทบจากการออกสิทธิท่ีจะเลือกซ้ือหุน้  -  -  -  - 
         

จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วง 
   น ้ำหนัก (ปรับลด) 

  
1,321,901 

  
1,308,887 

  
 1,321,901 

  
1,308,887 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บาท)  (0.1806)  0.0503  (0.1572)  0.0552 

 
24 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

(ก) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม  
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
รวมถึงล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและ
หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรมอย่าง
สมเหตุสมผล 
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 งบกำรเงินรวม  
 มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 
มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

 มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไร
ขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน  

ราคาทุนตดั
จ าหน่าย - 
สุทธิ  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน                
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด  -  25,000  -  25,000  -  -  25,000  
สินทรัพยอ์นุพนัธ์  7  -  -  7  -  7  -  
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน  7  25,000  -  25,007        
                

หนี้สินทางการเงิน                
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มื 
ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

 
-  -  (592,683)  (592,683)  -  -  (592,683) 

 

เงินกูย้ืมระยะสั้น  -  -  (10,827)  (10,827)  -  -  (10,827)  
เงินกูย้ืมระยะยาว  -  -  (255,096)  (255,096)  -  -  (255,096)  
หุน้กู ้  -  -  (1,002,364)  (1,002,364)  -  -  (1,002,364)  
รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน  -  -  (1,860,970)  (1,860,970)         
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 
มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

 มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไร
ขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน  

ราคาทุนตดั
จ าหน่าย - 
สุทธิ  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน                 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  -  132,533  132,533  -  -  132,533   
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด  -  25,000  -  25,000  -  -  25,000   
สินทรัพยอ์นุพนัธ์  7  -  -  7  -  7  -   
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน  7  25,000  132,533  157,540         
                 

หนี้สินทางการเงิน                 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มื 
ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

 
-  -  (567,848)  (567,848)  -  -  (567,848) 

  

เงินกูย้ืมระยะสั้น  -  -  (10,827)  (10,827)  -  -  (10,827)   
เงินกูย้ืมระยะยาว  -  -  (248,897)  (248,897)  -  -  (248,897)   
หุน้กู ้  -  -  (1,002,364)  (1,002,364)  -  -  (1,002,364)   
รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน  -  -  (1,829,936)  (1,829,936)         
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มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่มีมูลค่าไม่แตกต่างกนัอยา่งเป็น
สาระส าคญัเน่ืองจากมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราในตลาด 
 
เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำยุติธรรมด้วยวิธีอ่ืนๆ 
 

ประเภท  เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ  

อนุพนัธ์ 
 

 กรณีมีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ กลุ่มบริษทัใช้
ราคาตลาดเป็นมูลค่ายติุธรรมของอนุพนัธ์ 
 
กรณีไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ ค านวณจาก
แบบจ าลองโดยใช้ข้อมูลท่ีหาได้จากตลาด 
(Observable Market Data) ปรับด้วยค่ าความ
เส่ียงดา้นเครดิตของคู่คา้แต่ละราย (ไม่รวมความ
เส่ียงด้านเครดิตของกลุ่มบริษทั) และค่าความ
เส่ียงด้านอ่ืนๆ เพื่อสะท้อนมูลค่าท่ีแท้จริงของ
อนุพนัธ์ 
  

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่น
ความตอ้งการของตลาด 
 

 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิท่ีรายงานล่าสุดรวมถึง
พิจารณาความน่าเช่ือถือและความเหมาะสมของ
ปัจจยัต่างๆในการประเมิน 
 

 

(ข) นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 
กรอบการบริหารจัดการความเส่ียง 
 
คณะกรรมการบริษทัของกลุ่มบริษทัมีความรับผิดชอบโดยรวมในการจดัให้มีและการควบคุมกรอบการบริหาร
ความเส่ียงของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริษทัจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงรับผิดชอบในการพฒันา
และติดตามนโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะรายงานการด าเนินการ
ดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ 
 
นโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทัจัดท าขึ้นเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัเผชิญเพื่อ
ก าหนดระดบัความเส่ียงท่ีเหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ นโยบายและ
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ระบบการบริหารความเส่ียงไดรั้บการทบทวนอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้สะทอ้นการเปล่ียนแปลงของสภาวการณ์ใน
ตลาดและการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดล้อมการควบคุมให้เป็น
ระเบียบและมีประสิทธิผลโดยจดัใหมี้การฝึกอบรมและก าหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการบริหารเพื่อใหพ้นกังาน
ทั้งหมดเขา้ใจถึงบทบาทและภาระหนา้ท่ีของตน 
 

คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทัก ากบัดูแลวา่ผูบ้ริหารมีการติดตามการปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัและนโยบายการ
บริหารความเส่ียงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเส่ียงให้สอดคล้องกับความเส่ียงท่ีกลุ่ม
บริษทัเผชิญอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทัก ากบัดูแลโดยผ่านทางผูต้รวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบ
ภายในท าหน้าท่ีในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงอย่างสม ่าเสมอและในกรณี
พิเศษและจะรายงานผลท่ีไดต้่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

(ข.1) ความเส่ียงด้านเครดิต 
 

ความเส่ียงดา้นเครดิตเป็นความเส่ียงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษทั หากลูกคา้หรือคู่สัญญาตาม
เคร่ืองมือทางการเงินไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัตามสัญญา ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหน้ีท่ีเป็น
ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั 

 

(ข.1.1)  ลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 
 

ฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัไดรั้บอิทธิพลมาจากลักษณะเฉพาะตวัของลูกคา้
แต่ละราย อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงอาจส่งผลต่อความเส่ียงดา้นเครดิต
ของลูกคา้ ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงของการผิดนดัช าระซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมและประเทศท่ีลูกคา้
ด าเนินธุรกิจอยู ่
 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงก าหนดนโยบายดา้นเครดิตเพื่อวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของลูกคา้
รายใหม่แต่ละรายก่อนท่ีกลุ่มบริษทัจะเสนอระยะเวลาและเง่ือนไขมาตรฐานในการช าระเงินและ
การส่งมอบสินคา้ 
 

กลุ่มบริษทัจ ากดัฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกหน้ีการคา้ดว้ยการก าหนดระยะเวลาการ
จ่ายช าระสูงสุดท่ี 3 เดือน 
 

ตารางท่ีแสดงไวด้า้นล่างใหข้อ้มูลเก่ียวกบัฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตและผลขาดทุนท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้นส าหรับลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 
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 งบกำรเงินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลูกหน้ีการคา้  
สินทรัพยท่ี์เกิด
จากสัญญา  

มูลค่ารวม 
ตามบญัชี  

ค่าเผื่อผล
ขาดทุน 

จากการดอ้ยค่า 
 (พันบาท) 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 53,634  359,456  413,090  (21,982) 
เกินก าหนดช าระ        
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 13,437  -  13,437  (700) 
   3 - 6 เดือน 8,993  -  8,993  (734) 
   6 - 12 เดือน 38,943  -  38,943  (4,256) 
   มากกวา่ 12 เดือน 207,840  -  207,840  (8,426) 
รวม 322,847  359,456  682,303  (36,098) 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (16,799)  (19,299)  (36,098)   
สุทธิ 306,048  340,157  646,205   

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลูกหน้ีการคา้  
สินทรัพยท่ี์เกิด
จากสัญญา  

มูลค่ารวม 
ตามบญัชี  

ค่าเผื่อผล
ขาดทุน 

จากการดอ้ยค่า 
 (พันบาท) 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 51,631  350,916  402,547  (16,165) 
เกินก าหนดช าระ        
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 13,437  -  13,437  (461) 
   3 - 6 เดือน 8,993  -  8,993  (732) 
   6 - 12 เดือน 12,908  -  12,908  (5) 
   มากกวา่ 12 เดือน 137,127  -  137,127  (7,198) 
รวม 224,096  350,916  575,012  (24,561) 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (8,834)  (15,727)  (24,561)   
สุทธิ 215,262  335,189  550,451   
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ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัซ่ึงอยูใ่นธุรกิจสายการบินแห่งหน่ึงในประเทศไทยได้
เขา้สู่แผนฟ้ืนฟูธุรกิจภายใตก้ระบวนการฟ้ืนฟูกิจการของศาลลม้ละลายกลาง ส่งผลให้ธุรกรรมระหว่างกนัรวมถึงการ
รับช าระเงินตอ้งหยุดพกัชัว่คราว โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจาก
สัญญารวมเป็นจ านวนเงิน 51.75 ลา้นบาท โดยเกิดจากงานสั่งท าอุปกรณ์ในการด าเนินธุรกิจ ทั้งน้ี บริษทัไดบ้นัทึก
ผลกระทบการดอ้ยค่าดงักล่าวแลว้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 
รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการค้าและสินทรัพย์ที่เกิด
จากสัญญา 

 

งบกำรเงินรวม  
งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร  

 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่   16,573  13,467 
เพิ่มขึ้น  22,992  12,950 
กลบัรายการ  (3,467)  (1,856) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563  36,098  24,561 

 
  การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี  

 
  

งบกำรเงินรวม 
 งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  
บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน    
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 20,946  21,152 
เกินวนัครบก าหนดช าระ :    

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 30,071  11,495 
3 - 6 เดือน 950  950 
6 - 12 เดือน 123,553  120,031 
มากกวา่ 12  เดือน 78,316  23,063 

 253,836  176,691 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ -  - 
 253,836  176,691 
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งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

 (พันบาท) 
บุคคลหรือกิจกำรอ่ืนๆ    
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 45,567  28,103 
เกินวนัครบก าหนดช าระ :    

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 56,481  39,448 
3 - 6 เดือน 2,015  2,015 
6 - 12 เดือน 16,151  13,497 
มากกวา่ 12  เดือน 9,510  8,533 

 129,724  91,596 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (2,450)  (1,474) 
 127,274  90,122 
    

สุทธิ 381,110  266,813 

  
 โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 90 วนั 

 
  

งบกำรเงินรวม 
 งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 (พันบาท) 
กลบัรายการหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ  
     ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 
(16,155) 

  
(16,154) 

 
(ข.1.2) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และอนุพนัธ์ 

  
ฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและ
สินทรัพย์อนุพนัธ์ ถูกจ ากัดเน่ืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคารและสถาบันการเงินท่ีมีอันดับความ
น่าเช่ือถือท่ีระดบั AA- ถึง BBB- เป็นอย่างน้อยซ่ึงประเมินโดยสถาบนัจดัอนัดบัฟิทช์ เรทต้ิงส์ ซ่ึง
กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่มีความเส่ียงดา้นเครดิตต ่า 
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(ข.2)  ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
 

กลุ่มบริษทัก ากบัดูแลความเส่ียงดา้นสภาพคล่องและรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ี
ผูบ้ริหารพิจารณาว่าเพียงพอในการจดัหาเงินเพื่อใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัและลดผลกระทบจาก
ความผนัผวนในกระแสเงินสด 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงระยะเวลาการครบก าหนดคงเหลือตามสัญญาของหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ีรายงาน 
โดยจ านวนเงินเป็นจ านวนขั้นตน้ซ่ึงไม่ไดค้ิดลด รวมดอกเบ้ียตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหักกลบ
ตามสัญญา 
 

 งบกำรเงินรวม 

 กระแสเงินสดตำมสัญญำ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
มูลค่า 

ตามบญัชี 

 ภายใน 1 ปี
หรือนอ้ย
กวา่ 

 
มากกวา่ 1 ปี 
แต่ไม่เกิน 2 ปี  มากกวา่ 2 ปี 

 

รวม 
 (พันบาท) 

หน้ีสินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์           
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงิน
กูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 592,683  592,683  -  -  592,683 
เจา้หน้ีการคา้ 145,454  145,454  -  -  145,454 
เงินกูย้ืมระยะสั้น 10,827  10,827  -  -  10,827 
เงินกูย้ืมระยะยาว 255,096  33,100   8,954    213,042   255,096 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 47,685  13,158  7,956   35,159  56,273 
หุน้กู ้ 1,002,364  417,265  589,035  -  1,006,300 
 2,054,109  1,212,487  605,945  248,201  2,066,633 

          

หน้ีสินทางการเงินที่เป็นอนุพนัธ์          
สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ 4,066  4,066  -  -  4,066 

 4,066  4,066  -  -  4,066 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 กระแสเงินสดตำมสัญญำ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
มูลค่า 

ตามบญัชี 

 ภายใน 1 ปี
หรือนอ้ย
กวา่ 

 มากกวา่ 1 ปี 
แต่ไม่เกิน 2 

ปี  มากกวา่ 2 ปี 

 

รวม 
 (พันบาท) 

หน้ีสินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์          
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงิน
กูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 567,848  567,848  -  -  567,848 
เจา้หน้ีการคา้ 134,315  134,315  -  -  134,315 
เงินกูย้ืมระยะสั้น 10,827  10,827  -  -  10,827 
เงินกูย้ืมระยะยาว 248,897  31,900   3,955   213,042  248,897 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 47,682  13,158  7,956   35,159  56,273 
หุน้กู ้ 1,002,364  417,265  589,035  -  1,006,300 
รวม 2,011,933  1,175,313  600,946  248,201  2,024,460 

          
หน้ีสินทางการเงินที่เป็นอนุพนัธ์          
สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ 4,066  4,066  -  -  4,066 
รวม 4,066  4,066  -  -  4,066 

 
กระแสเงินสดออกซ่ึงเปิดเผยไวใ้นตารางดา้นบนเป็นกระแสเงินสดตามสัญญาท่ีไม่มีการคิดลดซ่ึงเก่ียวขอ้ง
กบัหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นอนุพนัธ์ท่ีถือไวเ้พื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารความเส่ียง ซ่ึงโดยปกติจะไม่มี
การปิดสัญญาดงักล่าวก่อนการครบก าหนดของสัญญา การเปิดเผยแสดงให้เห็นจ านวนเงินของกระแสเงินสด
สุทธิส าหรับอนุพนัธ์ท่ีช าระด้วยเงินสดสุทธิและจ านวนเงินของกระแสเงินสดเข้าและออกขั้นต้นของ
อนุพนัธ์ ซ่ึงช าระเป็นเงินสดดว้ยจ านวนขั้นตน้พร้อมกนั 
 

(ข.3)  ความเส่ียงด้านตลาด 
 
กลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงจากธุรกิจปกติซ่ึงมาจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาดและ
อตัราแลกเปล่ียนและจากภาระผูกพนัตามสัญญาท่ีไม่สามารถปฏิบติัไดข้องคู่สัญญา  กลุ่มบริษทัไม่ไดถื้อ
หรือออกอนุพนัธ์เพื่อการเก็งก าไรหรือเพื่อการคา้ 
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(ข.3.1) ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 
 

กลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและการขายท่ีเป็น
สกุลเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษทัใช้สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นหลกัเพื่อ
ป้องกนัความเส่ียงในสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีครบ
ก าหนดช าระน้อยกว่าหน่ึงปี สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าท่ีท าสัญญา ณ วนัท่ีรายงาน
เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและขายในสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีคาดการณ์วา่จะเกิดขึ้นในภายหลงั 
 

 งบกำรเงินรวม 

 2563 
ฐานะเปิดต่อความเส่ียงจากเงินตรา
ต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

เงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา  

 
เงินยโูร  เงินปอนด ์  อื่นๆ  

 
รวม 

 (พันบาท) 
ลูกหน้ีการคา้ 3,549  5,560   -      -     9,109 
เจา้หน้ีการคา้ (298)   (21,296)   (22,707)   (1,501)   (45,802) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะ 
กำรเงินที่มีควำมเส่ียง  3,251   (15,736)   (22,707)   (1,501)  (36,693)  

สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ         
สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศ -  -  4,066  -  4,066 
ยอดควำมเส่ียงคงเหลือสุทธิ 3,251   (15,736)   (18,641)   (1,501)  (32,627)  

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 
ฐานะเปิดต่อความเส่ียงจากเงินตรา
ต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

เงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา  

 
เงินยโูร  เงินปอนด ์  อื่นๆ  

 
รวม 

 (พันบาท) 
ลูกหน้ีการคา้  3,549    5,489    -      -      9,038  
เจา้หน้ีการคา้ -   (21,103)   (22,707)   (1,501)   (45,311) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะ 
กำรเงินที่มีควำมเส่ียง   3,549    (15,614)    (22,707)   (1,501)   (36,273)  

สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ          
สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศ -  -  4,066  -  4,066 
ยอดควำมเส่ียงคงเหลือสุทธิ  3,549    (15,614)    (18,641)   (1,501)   (32,207)  
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว  
 
การแขง็ค่าและการอ่อนค่า ท่ีเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลของเงินยโูร เงินเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือ
เงินปอนด์ท่ีมีต่อเงินสกุลอ่ืนๆ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีส่งผลกระทบต่อการวดัมูลค่าของ
เคร่ืองมือทางการเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ และส่งผลกระทบต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและก าไร
หรือขาดทุนเป็นจ านวนเงินตามท่ีแสดงไวด้า้นล่าง  การวิเคราะห์ขา้งตน้ตั้งอยู่บนขอ้สมมติท่ีว่า
ตวัแปรอ่ืนโดยเฉพาะอตัราดอกเบ้ียเป็นอตัราคงท่ี และไม่ค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อยอดขายและยอด
ซ้ือท่ีคาดการณ์ไว ้
 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อตัราการ ก าไรหรือขาดทุน  ก าไรหรือขาดทุน 

 เปล่ียนแปลง การแขง็ค่า  การอ่อนค่า  การแขง็ค่า  การอ่อนค่า 
 (ร้อยละ) (พันบาท) 

เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  1  38    (38)   35    (35) 
เงินยโูร  1  (269)    269   (266)    266 
เงินปอนด ์ 1  (227)    227   (227)    227 

 
(ข.3.1) ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 
 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอนาคตของอตัราดอกเบ้ีย
ตลาดซ่ึงส่งอาจผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี กลุ่มบริษทั
ไดล้ดความเส่ียงดงักล่าวดว้ยการท าสัญญากูย้มืส่วนใหญ่ท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี  
 

25 กำรบริหำรจัดกำรทุน 
 
นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพื่อรักษาความเช่ือมัน่ของนักลงทุน เจา้หน้ี
และตลาดและก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การก ากบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน 
ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซ่ึงไม่รวมส่วน
ไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม อีกทั้งยงัก ากบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัตามความเหมาะสม 
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26 ภำระผูกพนักับบุคคลหรือกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน -  20,503  -  20,503 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ -  32,662  -  32,662 
รวม -  53,165  -  53,165 

 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 

ภาระผูกพนัอื่นๆ   
ค าสั่งซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้หรือวสัดุตกลงแลว้ 155,090  81,930  153,677  81,930 

 
 

 
งบกำรเงินรวม 

 สกุลเงินต่างประเทศ เทียบเท่าเงินบาท 
 2563 2562 2563  2562 

 (พัน) (พันบาท) 
เลตเตอร์ออฟเครดิตที่ยังไม่ได้ใช้   
บาท   14,370  17,469 
ยโูร 117 148 4,346  5,041 
ดอลลาร์สหรัฐ 116 75 3,507  2,287 
เยน - 12,260 -  4,884 

รวม   22,223  29,681 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 สกุลเงินต่างประเทศ เทียบเท่าเงินบาท 

 2563 2562 2563  2562 

 (พัน) (พันบาท) 

เลตเตอร์ออฟเครดิตที่ยังไม่ได้ใช้   
บาท   4,370  17,469 
ยโูร - 148 -  5,041 
เยน - 12,260 -  4,884 

รวม   4,370  27,394 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร 

 2563  2562 
 (พันบาท) 
หนังสือค ้าประกันจากธนาคาร    
ค ้าประกนัสัญญาบริการ 280,008  295,910 
ค ้าประกนัไฟฟ้า 1,160  1,155 
 281,168  297,065 

 
27 เร่ืองอ่ืนๆ 

 
เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2562 บริษทัไดรั้บหนงัสือเร่ืองขอบอกเลิกสัญญาโครงการเช่าระบบบตัรโดยสารอิเลก็ทรอนิกส์
พร้อมอุปกรณ์ (E-Ticket) จาก ขสมก. มูลค่าโครงการท่ีบอกยกเลิกรวมเป็นเงินทั้งส้ิน 1,665 ล้านบาท โดยตาม
หนังสือเร่ืองบอกเลิกดังกล่าวได้อา้งเหตุว่าบริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามสัญญาและท าการส่งมอบงานโครงการ
ระบบบตัรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ (E-Ticket) ไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนดในสัญญา ดงันั้น ขสมก. 
จึงขอใชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญาดงักล่าว 
 
ซ่ึงท่ีผ่านมาบริษทัไดป้ฏิบติัตามสัญญาโดยไดติ้ดตั้งระบบบตัรโดยสาร E-Ticket ครบตามจ านวน 2,600 คนั พร้อม
ทั้งเปิดใชง้านจริง ส่วนเคร่ืองเก็บเงิน (Cash Box) ไดติ้ดตั้งไปทั้งหมดจ านวน 800 คนั และ ขสมก. ไดแ้จง้ให้บริษทั 
รอความชดัเจนในการติดตั้งเพิ่มให้ครบตามสัญญา และมีการน าไปใชง้านเฉพาะเคร่ืองอ่านบตัร (E-Ticket) อีกทั้ง 
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ขสมก.ไดท้ าหนงัสือถึงกรมบญัชีกลางเพื่อขอหารือการแกไ้ขสัญญาหรือบอกเลิกสัญญาบางส่วน โดยตดัเคร่ืองเก็บ
ค่าโดยสารอตัโนมติั (Cash Box) ออกจากสัญญาทั้งหมดดงักล่าว 
 
เม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2562 บริษทัไดย้ืน่ฟ้องหน่วยงานรัฐ ณ ศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด าท่ี 1998/2562 ระหวา่ง
บริษทัและขสมก. เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายหรือชดใช้ค่าการงาน และค่าเช่าท่ีควรได้รับแก่บริษทัเป็นจ านวนเงิน 
1,556 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษี) พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัถดัจากวนัฟ้องจนถึงวนัช าระแลว้เสร็จ และ
ใหค้ืนหลกัประกนัสัญญาพร้อมค่าธรรมเนียมท่ีจะเกิดจากการคืนหลกัประกนัล่าชา้ดงักล่าวแลว้ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คดีอยูใ่นชั้นศาลและอยูร่ะหวา่งการพิจารณาขอ้เสนอทั้งสองฝ่าย 
 

28 เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

1) เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกู้มีมติอนุมติัการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการไถ่ถอนหุ้นกู้รุ่น 
CHO212A จ านวน 545,300 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 6.75 ต่อปี 
ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน มีอายุ 2 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2564 โดยมีการเปล่ียนแปลง
เง่ือนไขท่ีส าคญั ดงัน้ี 
1.1) การขยายเวลาครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้CHO212A ออกไปอีก 1 ปี 9 เดือน จากเดิม 22 กุมภาพนัธ์ 2564 

เป็น 22 พฤศจิกายน 2565 
1.2) การเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียเป็นร้อยละ 7.5 ต่อปี (จากเดิมร้อยละ 6.75 ต่อปี) 
1.3) การทยอยช าระคืนเงินตน้จ านวน 4 คร้ัง 

: คร้ังท่ี 1 ในวนัท่ี 22 สิงหาคม 2564 ในอตัราร้อยละ 5 ของมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้กูแ้ต่ละใบ 
: คร้ังท่ี 2 ในวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2565 ในอตัราร้อยละ 5 ของมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้กูแ้ต่ละใบ 
: คร้ังท่ี 3 ในวนัท่ี 22 สิงหาคม 2565 ในอตัราร้อยละ 10 ของมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้กูแ้ต่ละใบ 
: คร้ังท่ี 4 ในวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2565 ในอตัราร้อยละ 80 ของมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้กูแ้ต่ละใบ 
 

การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการไถ่ถอนหุ้นกูไ้ดรั้บการอนุมติัภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน ดงันั้น กลุ่มบริษทั
จึงจดัประเภทหุ้นกู้ท่ีจะถึงก าหนดไถ่ถอนดังกล่าวเป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2563 

 
2) ตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 กลุ่มบริษทัเลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี 

เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยแนวปฏิบติัดงักล่าวส้ินสุดการมีผลบงัคบัใช ้ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ทั้งน้ี การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยงัคงด าเนินอยู่ภายหลงัจากท่ีแนวปฏิบัติ
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ดงักล่าวไดส้ิ้นสุดการมีผลบงัคบัใช ้โดยฝ่ายบริหารอยู่ในระหว่างการพิจารณาผลกระทบต่องบการเงินภาย
หลงัจากแนวปฏิบติัดงักล่าวส้ินสุดลง 

 
29 กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 

 
รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินส าหรับปีเพื่อ
วตัถุประสงค์ในการเปรียบเทียบของปี 2563 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการน าเสนอ  
งบการเงินส าหรับปี 2563 การจดัประเภทรายการท่ีมีสาระส าคญัมีดงัน้ี 

 
 2562 

 งบกำรเงินรวม  

 
ก่อนจดัประเภทใหม่  จดัประเภทใหม่  

หลงัจดัประเภท
ใหม่ 

  (พันบาท)  

งบแสดงฐานะการเงิน       

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562      

สินคา้คงเหลือ 715,418  (63,171)  652,247 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 33,674  63,171  96,845 

      
 2562 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ก่อนจดัประเภทใหม่  จดัประเภทใหม่  

หลงัจดัประเภท
ใหม่ 

  (พันบาท)  

งบแสดงฐานะการเงิน       

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562      

สินคา้คงเหลือ 673,181  (63,171)  610,010 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 33,382  63,171  96,553 
 

การจดัประเภทรายการใหม่น้ีเน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจมากกวา่ 
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