
  
            

  
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 

 
 

บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ คณะกรรมการบริษัท ช ทว ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ-วนัท่ี-31-มีนาคม-2564 งบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี-31-มีนาคม-2564 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ข้อมูลทางการเงิน     
ระหว่างกาล) ของบริษทั ช ทวี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั ช ทวี จ  ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึง
ผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ข้อมลูและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 
ขา้พเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลขอ้ 2 ซ่ึงระบุว่า กลุ่มบริษทัและบริษทัมีผลการ
ด าเนินงานขาดทุนสุทธิเป็นจ านวนเงิน 58.5 ลา้นบาท และ 57.2 ลา้นบาท ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2564 และ ณ วนัเดียวกนั กลุ่มบริษทัและบริษทัมีขาดทุนสะสมเป็นจ านวนเงิน 171.4 ล้านบาท และ 154.4 ล้านบาท 
ตามล าดบั ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลขอ้ 2  การด าเนินงานของกลุ่มบริษทัได้รับ
ผลกระทบอยา่งมากและอาจจะไดรั้บผลกระทบอยา่งต่อเน่ืองต่อไปอีกในอนาคตเน่ืองจากความไม่แน่นอนในภาวะการณ์
ทางเศรษฐกิจอนัเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 สถานการณ์ดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า มีความไม่
แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัซ่ึงอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัเก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของ
กลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองน้ี 
 
 
 
 
 
(บงกช อ ่าเสง่ียม) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 3684 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
14 พฤษภาคม 2564 



บริษัท ช ทว ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 13,909                 16,133                 13,775                 16,041                 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4, 5 150,860               226,380               167,820               212,805               
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา - หมุนเวียน 307,829               307,544               305,204               302,576               
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                      -                      128,311               132,533               
สินคา้คงเหลือ 747,781               743,385 702,818               696,108 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 183,001               173,954 180,095               168,637 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,403,380 1,467,396 1,498,023 1,528,700 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระคํ้าประกนั 37,540 37,540                 34,000 34,000                 
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 14 22,853                 25,000                 22,853                 25,000                 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 2,321                   2,341                   2,818                   2,818                   
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                      -                      24,599 24,599 
ลูกหน้ีการคา้ไม่หมุนเวียน 4, 5 172,327 157,993               95,177 102,062               
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา - ไม่หมุนเวียน 32,613 32,613 32,613 32,613 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 8 89,040 89,040 71,810 71,810 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 1,018,716            1,029,935 981,524               991,766 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17,970 18,774 12,049 12,846 
เงินมดัจาํ 236,479 240,032 236,479 240,032 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 37,984 37,658 37,976 37,650 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,667,843 1,670,926 1,551,898 1,575,196 

รวมสินทรัพย์ 3,071,223 3,138,322 3,049,921 3,103,896 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท ช ทว ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หน้ีสินหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 10 585,583               592,683               560,690               567,848               
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4 221,418               211,089               215,748               194,707               
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา - หมุนเวียน 317                      536                      317                      536                      
เงินกูย้ืมระยะสั้น 10 10,827                 10,827                 10,827                 10,827                 
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 10 32,643                 33,100                 30,900                 31,900                 
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 10 2,764                   4,546                   2,764                   4,546                   
หุ้นกูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 10 440,984               931,754               440,984               931,754               
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 378                      378                      -                          -                      
ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 7,438                   14,837                 7,003                   13,390                 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 22,498                 20,327                 19,435                 17,009                 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,324,850            1,820,077            1,288,668            1,772,517            

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะยาว 10 219,971 221,996 215,515 216,997               
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 10 41,969 43,139 41,969 43,136                 
หุ้นกู้ 10 561,380 70,610 561,380 70,610                 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 30,607 30,505 30,935 30,833                 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 15,342                 14,712 14,637                 14,041                 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 869,269 380,962 864,436 375,617 

รวมหนีสิ้น 2,194,119 2,201,039 2,153,104 2,148,134 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท ช ทว ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 11
   ทุนจดทะเบียน 588,999 588,999 588,999 588,999 

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 330,475 330,475 330,475 330,475 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 532,833 532,833 532,833 532,833 
   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 29,013 29,013 27,068 27,068 
ส่วนลดจากการเพ่ิมสดัส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (5,633) (5,633) -                      -                      
กาํไร (ขาดทุน) สะสม  
   จดัสรรแลว้
      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 9,649 9,649 9,649 9,649 
   ขาดทุนสะสม (171,368) (112,907) (154,389) (97,162)
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 152,134 153,852 151,181 152,899 
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 877,103 937,282 896,817 955,762 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1 1 -                      -                      
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  877,104 937,283 896,817 955,762 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,071,223 3,138,322 3,049,921 3,103,896 

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม 

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท ช ทว ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้ 
รายไดต้ามสญัญา 46,945 131,932 40,740 126,410 
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 67,502 75,767 67,579 75,451 
รายไดอ่ื้น 3,505 10,660 5,740 13,117 
รวมรายได้ 117,952               218,359               114,059               214,978               

ค่าใช้จ่าย 
ตน้ทุนงานตามสญัญา (53,669) (111,956) (47,194) (106,772)
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ (60,581) (68,361) (60,687) (68,244)
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (4,160) (6,943) (3,920) (5,861)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (28,127) (35,745) (27,367) (32,085)
รวมค่าใช้จ่าย (146,537)             (223,005)             (139,168)             (212,962)             

กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดาํเนินงาน (28,585) (4,646) (25,109) 2,016 
ตน้ทุนทางการเงิน (28,862) (37,669) (28,514) (37,404)
ผลกาํไรและกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ขาดทุนจากการดอ้ยค่า)
   ซ่ึงเป็นไปตาม TFRS 9 (463)                    1,750 (3,073)                 1,748 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 (20)                      (24)                      -                      -                      
ขาดทุนก่อนภาษเีงินได้ (57,930)               (40,589)               (56,696)               (33,640)               
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (531) (855) (531) (1,000)                 
ขาดทุนสําหรับงวด (58,461)               (41,444)               (57,227)               (34,640)               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ย
   มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (2,147)                 -                      (2,147)                 -                      
ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพยใ์หม่ -                      246,061               -                      244,870               
กาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
   พนกังานท่ีกาํหนดไว้ -                      2,538                   -                      1,461                   
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น
   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 429                      (49,720)               429                      (49,266)               
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (1,718)                 198,879               (1,718)                 197,065               
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (60,179)               157,435               (58,945)               162,425               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

31 มีนาคม
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
6



บริษัท ช ทว ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันขาดทุน
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (58,461) (41,443) (57,227)               (34,640)
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                      (1)                        -                      -                      
ขาดทุนสําหรับงวด (58,461)               (41,444)               (57,227)               (34,640)               

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (60,179) 157,436 (58,945) 162,425               
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                      (1)                        -                      -                      
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (60,179)               157,435               (58,945)               162,425               

ขาดทุนต่อหุ้น
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานและต่อหุ้นปรับลด (บาท) 13 (0.044)                 (0.031)                 (0.043)                 (0.026)                 

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

31 มีนาคม
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
7



บริษัท ช ทว ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุ้น

ส่วนเกิน
มูลคา่หุ้น ส่วนลดจาก รวมส่วน ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน จากการจ่าย การเพิ่มสัดส่วน สํารอง ของผูถ้ือหุ้น ส่วนไดเ้สีย
ที่ออกและ มูลคา่หุ้น โดยใชหุ้้น การลงทุน ทุนสํารอง ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การตีราคา ของบริษทั ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วน
ชาํระแลว้ สามญั เป็นเกณฑ์ ในบริษทัยอ่ย ตามกฏหมาย (ขาดทุนสะสม) สินทรัพยใ์หม่ ใหญ่ ควบคุม ของผูถ้ือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 327,222 524,895 29,013 (5,633) 9,649 58,911 -                          944,057 2 944,059 

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
    เงนิทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้น

      เพิ่มหุ้นสามญั 3,253 7,938 -               -                  -               -                     -                          11,191 -                            11,191
    รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้น 3,253 7,938 -               -                  -               -                     -                          11,191 -                            11,191 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
   ขาดทุนสําหรับงวด -                   -                 -               -                  -               (41,443)              -                          (41,443)                (1)                              (41,444)          
   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                   -                 -               -                  -               2,030                 196,849                  198,879               -                            198,879          
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                   -                 -               -                  -               (39,413)              196,849                  157,436               (1)                              157,435          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 330,475 532,833 29,013 (5,633) 9,649 19,498 196,849                  1,112,684 1 1,112,685 

งบการเงินรวม

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
8



บริษัท ช ทว ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนเกิน
มูลคา่หุ้น ส่วนลดจาก รวมส่วน ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน จากการจ่าย การเพิ่มสัดส่วน สํารองการ สํารอง รวม ของผูถ้ือหุ้น ส่วนไดเ้สีย
ที่ออกและ มูลคา่หุ้น โดยใชหุ้้น การลงทุน ทุนสํารอง ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เปลี่ยนแปลงใน การตีราคา องคป์ระกอบอื่น ของบริษทั ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วน
ชาํระแลว้ สามญั เป็นเกณฑ์ ในบริษทัยอ่ย ตามกฏหมาย (ขาดทุนสะสม) มูลคา่ยตุิธรรม สินทรัพยใ์หม่ ของส่วนของผูถ้ือหุ้น ใหญ่ ควบคุม ของผูถ้ือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 330,475 532,833 29,013 (5,633) 9,649 (112,907) -                          153,852 153,852 937,282 1 937,283

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
   ขาดทุนสําหรับงวด -                   -                 -               -                  -               (58,461)              -                          -                       -                            (58,461)          -               (58,461)           
   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                   -                 -               -                  -               -                     (1,718)                     -                       (1,718)                       (1,718)            -               (1,718)             
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                   -                 -               -                  -               (58,461)              (1,718)                     -                       (1,718)                       (60,179)          -               (60,179)           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 330,475 532,833 29,013 (5,633) 9,649 (171,368) (1,718) 153,852               152,134                    877,103 1 877,104 

งบการเงินรวม

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

(พันบาท)

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
9



บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุน้

ส่วนเกินมูลค่าหุน้
ทุนเรือนหุน้ จากการจ่าย สาํรอง
ที่ออกและ ส่วนเกิน โดยใชหุ้น้ ทุนสาํรอง   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การตีราคา รวมส่วน
ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั เป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) สินทรัพยใ์หม่ ของผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 327,222 524,895 27,068 9,649 44,658 - 933,492 

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
    เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น

      เพิม่หุน้สามญั 3,253                     7,938                       - - - - 11,191                      
    รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น 3,253                     7,938                       - - - - 11,191                      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
   ขาดทุนสาํหรับงวด - - - - (34,640)                 - (34,640)                     
   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - - - - 1,168                     195,897                       197,065                    
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - - (33,472)                 195,897                       162,425                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 330,475                 532,833                   27,068                   9,649                     11,186                   195,897                       1,107,108                 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส่วนเกินมูลค่าหุน้
ทุนเรือนหุน้ จากการจ่าย สาํรองการ สาํรอง รวม
ที่ออกและ ส่วนเกิน โดยใชหุ้น้ ทุนสาํรอง   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เปลี่ยนแปลงใน การตีราคา องคป์ระกอบอื่น รวมส่วน
ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั เป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) มูลค่ายตุิธรรม สินทรัพยใ์หม่ ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ของผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 330,475 532,833 27,068 9,649 (97,162) - 152,899 152,899 955,762 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
   ขาดทุนสาํหรับงวด - - - - (57,227)                 - - - (57,227)                 
   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - - - - -                        (1,718)                         - (1,718)                       (1,718)                   
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - - (57,227)                 (1,718)                         - (1,718)                       (58,945)                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 330,475                 532,833                   27,068                   9,649                     (154,389)               (1,718)                         152,899                    151,181                    896,817                 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

(พันบาท)

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

ขาดทุนสาํหรับงวด (58,461) (41,444) (57,227) (34,640)
ปรับรายการท่ีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 531                  855 531 1,000 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 15,013 18,814 13,607             15,934 
ดอกเบ้ียรับ (3,834) (5,345) (4,774)              (8,095)
ตน้ทุนทางการเงิน 28,862             37,669 28,514             37,404 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงและอ่ืนๆ 930                  458 968                  395 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน (กลบัรายการ) 463                  (1,750) 3,073               (1,748)
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ (กลบัรายการ) 18                    -                   (56)                   -                   
ค่าใชจ่้ายหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 630                  1,606 596                  1,494 
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมท่ีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 20                    24 -                   -                   

(15,828)           10,887             (14,768)           11,744             

การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 65,620             15,915 56,032             30,656 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน (85)                   (85,613) (3,847)              (92,130)
สินคา้คงเหลือ (6,510)              (11,310) (6,654)              (2,746)
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (6,223)              (68,822) (9,196)              (68,821)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (1,895)              93 (1,895)              98 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 12,877             (9,453) 21,162             (13,243)
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา - หมุนเวียน (219)                 (1,963) (219)                 (1,625)
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,171               3,112 2,426               2,388 
จ่ายหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน (7,399) (1,034) (6,387) (1,034)
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน 42,509             (148,188)         36,654             (134,713)         
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (2,090)              (2,402) (2,090)              (2,402)
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 40,419             (150,590)         34,564             (137,115)         

(พันบาท)

 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระคํ้าประกนัลดลง -                   25,320 -                   25,860 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                   111,067           4,329               94,695 
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (3,858)              (33,515) (2,582)              (30,413)
ดอกเบ้ียรับ 305                  2,230 220                  2,230 
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (3,553)              105,102           1,967               92,372             

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก
   สถาบนัการเงินเพิม่ข้ึน (ลดลง) (8,213)              90,289 (8,271)              88,361 
เงินกูย้มืระยะสั้นลดลง -                   (6,444) -                   (6,868)
ดอกเบ้ียจ่าย (27,870) (38,291) (27,522) (33,824)
เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (525)                 (2,559) (522)                 (2,559)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว -                   2,699               -                   -                   
เงินสดจ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะยาว (2,482)              -                   (2,482)              -                   
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (39,090)           45,694             (38,797)           45,110             

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (2,224)              206                  (2,266)              367                  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 16,133             12,932 16,041             12,671 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 13,909             13,138             13,775             13,038             

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
13
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หมำยเหตุ  สำรบัญ 
   

1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3  ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
4  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5  ลูกหน้ีการคา้ 
6  เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
7  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
8  อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
9  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
10  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
11  ทุนเรือนหุน้ 
12  ส่วนงานด าเนินงาน 
13  ขาดทุนต่อหุน้ 
14  เคร่ืองมือทางการเงิน 
15  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั    
16  เร่ืองอ่ืนๆ 
17  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการบริหารเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษทั ช ทวี จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 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 
 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหวา่งงวดไดแ้ก่ นายสุรเดช ทวีแสงสกลุไทย  
 
กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิต ขาย และบริการเก่ียวกบัการประกอบรถพ่วงและยานพาหนะและ
อุปกรณ์แบบพิเศษ รายละเอียดของบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุน้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 
  บริษัทถือหุ้นร้อยละ 
  31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ 2564 2563 

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 

บริษทัยอ่ยทางตรงขา้งตน้เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย  
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2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกับงบการเงินประจ าปีและ
จัดท าหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดย
สภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีมิได้รวมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้น
การให้ขอ้มูลที่เ กี่ยวก ับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื ่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลที่ได ้เคย
น าเสนอรายงานไปแล้ว  ดังนั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กับงบการเงินของบริษทั
และบริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 
กลุ่มบริษทัได้ถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงเป็นคร้ังแรกซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ตั้ งแต่รอบระยะเวลาบญัชีที่เ ร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2564 และไม่ได้น ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ียงัไม่มีผลบงัคบัใช้มาถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ ทั้ งน้ี การถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบ
อย่างมีสาระส าคญัต่องบการเงิน 

 
(ข)  การใช้วิจารณญาณ การประมาณการและนโยบายการบัญชี 

 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 
วิธีการค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใช้ในการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีได้
อธิบายไวใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

(ค) การใช้เกณฑ์ในการด าเนินงานต่อเนื่อง 
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิเป็นจ านวนเงิน 58.5 ลา้นบาทและ 57.2 ลา้นบาท ส าหรับงวด
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ ณ วนัท่ีเดียวกนั กลุ่มบริษทัและบริษทัมีขาดทุนสะสมเป็นจ านวนเงิน 
171.4 ลา้นบาท และ 154.4 ลา้นบาท ตามล าดบั การด าเนินงานของกลุ่มบริษทัไดรั้บผลกระทบอย่างมากและอาจจะ
ไดรั้บผลกระทบอยา่งต่อเน่ืองต่อไปอีกในอนาคตเน่ืองจากความไม่แน่นอนในภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจอนัเป็นผล
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มาจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 สถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า มีความไม่แน่นอนท่ีมี
สาระส าคญัซ่ึงอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัส าคญัเก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่ม
บริษทั 
 
ผูบ้ริหารมีการติดตามสถานการณ์ดงักล่าวและบริหารจดัการอยา่งใกลชิ้ดเพื่อใหม้ัน่ใจวา่จะมีรายไดแ้ละกระแสเงินสด
จากการด าเนินงานอยา่งเพียงพอและต่อเน่ือง รวมทั้งเสริมสภาพคล่องให้แก่กลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั
เช่ือมัน่ว่ากลุ่มบริษทัและบริษทัจะสามารถหาแหล่งเงินทุนได้ในอนาคตอนัใกล  ้โดยในระหว่างงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัอยู่ในระหว่างการด าเนินการจดัหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมโดยการออกหุ้นกูชุ้ด
ใหม่ (ตามท่ีไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 17) ทั้งน้ี งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัท าข้ึนโดยฝ่าย
บริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัตามหลกัเกณฑก์ารด าเนินงานต่อเน่ือง ซ่ึงมีขอ้สมมติวา่กิจการมีเงินทุนหมุนเวียน
และวงเงินสินเช่ือเพียงพอส าหรับการด าเนินธุรกิจตามท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งการ ดงันั้น งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการจึงไม่ไดร้วมรายการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพยแ์ละการจดัประเภทรายการสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินใหม่ ซ่ึงอาจจ าเป็นหากกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 

3 ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยงัคงเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ใน
ปี 2563 กลุ่มบริษทัจึงจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการ
บญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในเร่ืองการไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาพิจารณาในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี  
 
- การด้อยค่าของสินทรัพย ์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาการด้อยค่าของลูกหน้ีและสินทรัพยท่ี์เกิดจาก

สัญญาตามวิธีการอย่างง่าย (simplified approach) โดยใชข้อ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตในอดีตมาพิจารณาอตัรา
การสูญเสีย (loss rate) และไม่น าขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-looking) มาพิจารณา 

- การวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563
ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และการเลือกไม่น าสถานการณ์ COVID-19 ท่ีอาจจะกระทบต่อการ
วดัมูลค่ายติุธรรมของท่ีดินในการพิจารณาการค านวณราคา 

 
เน่ืองดว้ยแนวปฏิบติัดงักล่าวส้ินสุดการมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัจึงปรับปรุงรายการท่ี
เก่ียวขอ้งในปี 2564 ทั้งน้ีการปรับรายการดงักล่าว ไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงิน 
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ ผูบ้ริหารส าคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รวมถึง
นโยบายการก าหนดราคาไม่ไดมี้การเปล่ียนแปลงอยา่งเป็นสาระส าคญัในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
 

รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 สรุปได้
ดงัน้ี 
 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

31 มีนาคม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ -  -   88   325 
รายไดค่้าบริหาร -  -   426   426 
รายไดค่้าเช่า -  -   432   432 
ดอกเบ้ียรับ -  -   2,245   4,593 
รายไดอ่ื้น -  -   211   633 
ซ้ือวตัถุดิบ -  -   7,125   898 
        

บุคคลหรือกจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 15,250  16,257  15,249  16,257 
รายไดค่้าเช่า 90  90  90  90 
ดอกเบ้ียรับ 3,499  6,849  2,279  3,560 
ซ้ือวตัถุดิบ 9,494  4,966  9,494  4,966 
ค่าเช่า 453  453  390  390 
ค่าใชจ่้ายค่าบริหารและอ่ืน ๆ 140  1,030  140  1,030 
        

ผู้บริหำรส ำคญั        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
ผลประโยชน์ระยะสั้นของผูบ้ริหาร  2,026   4,885   2,026   4,885 
ผลประโยชน์ระยะยาวของผูบ้ริหาร  121   215   121   215 

  
  



บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 

ลูกหน้ีการค้า (ไม่รวมรายการกบับริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จ ากดั) 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนาคม   31 ธนัวาคม  31 มีนาคม   31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  94  - 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนๆ 12,420  12,980  12,420  12,980 
 12,420  12,980  12,514  12,980 
        
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่ 
   จะเกิดข้ึน (39) 

 
(44) 

 
(39) 

 
(43) 

สุทธิ 12,381  12,936  12,475  12,937 
 

    

ลูกหน้ีอื่น (ไม่รวมรายการกบับริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จ ากดั) 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนาคม   31 ธนัวาคม  31 มีนาคม   31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  40,465  36,551 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนๆ 16  -  5,185  - 
รวม 16  -  45,650  36,551 

 
  



บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการที่เกีย่วกับบริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จ ากดั 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนาคม   31 ธนัวาคม  31 มีนาคม   31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีการคา้        
   : ส่วนท่ีหมุนเวียน 22,795  40,800  11,769  27,540 
   : ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 143,450  153,649  90,834  97,719 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 25,752  38,846  11,850  26,162 
ลูกหน้ีอ่ืน 11,360  11,261  11,360  11,261 
 203,357  244,556  125,813  162,682 
        
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่ 
   จะเกิดข้ึน 

 
(738) 

  
(774) 

  
(497) 

  
(522) 

สุทธิ 202,619  243,782  125,316  162,160 

 
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 กลุ่มบริษทัจะไดรั้บดอกเบ้ียจากการผิดนดัช าระเพิ่มเติมท่ีอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของมูลค่าหน้ีท่ีคงคา้ง 
โดยบริษทั ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จ ากดั สามารถเลือกท่ีจะช าระเงินค่าหน้ีทั้งจ านวนก่อนส้ินสุดแผนการรับช าระได ้
ดอกเบ้ียคา้งรับจากการผดินดัช าระแสดงไวใ้นบญัชีลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐานะทางการเงิน 

 
 
 



บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
กลบัรายการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้ส าหรับ  

       

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม (36)  (355)  (25)  (355) 
 
เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 อตัราดอกเบ้ีย 

(ร้อยละต่อปี) 
31 มีนาคม 

2564 
 31 ธนัวาคม

2563 
 31 มีนาคม 

2564 
 31 ธนัวาคม

2563 
 (พันบาท) 
กรรมการ   
นายสุรเดช ทวีแสงสกลุไทย 8 -  -  -  - 
บริษัทย่อย         
บริษทั ช. ทวี เทอร์โมเทค จ ากดั 7 -  -  128,311  132,533  

        
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม
2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 

   งบกำรเงินรวม 

เงินให้กู้ยมื อตัรำดอกเบีย้  1 มกราคม  เพิ่มข้ึน  ลดลง  31 มีนาคม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2563          
กรรมการ 8  111,067  -  (111,067)  - 
รวม   111,067      - 
 
 
 



บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

เงินให้กู้ยมื อตัรำดอกเบีย้  1 มกราคม  เพิ่มข้ึน  ลดลง  31 มีนาคม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2564          
บริษทัยอ่ย 7  132,803  2,620  (6,950)  128,473 
รวม   132,803      128,473 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า    (270)      (162) 
สุทธิ   132,533      128,311 

          

2563          
บริษทัยอ่ย 7  267,718  40,137  (134,405)  173,450 
รวม   267,718      173,450 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า    (491)      (427) 
สุทธิ   267,227      173,023 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
กลบัรายการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึนของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่
บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

       

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม -  -  (108)  (64) 
 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น   

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  8,087  497 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15,677  7,659  15,644  7,659 
รวม 15,677  7,659  23,731  8,156 



บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาส าคญัที่ท ากบับุคคลและกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 สญัญาส าคญัท่ีท ากบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี  

(ก) บริษทัมีสัญญาการเช่าพื้นท่ีกบั บริษทั ขอนแก่น ช. ทวี (1993) จ ากดั เพื่อใชใ้นการด าเนินงานส าหรับการจอด
รถขนส่งมวลชน โดยมีอตัราค่าเช่าตามท่ีตกลงกนั มีก าหนดระยะเวลา 3 ปี ซ่ึงจะครบก าหนดภายในเดือน
พฤศจิกายน 2564  
 

(ข) บริษทัมีสัญญาเช่าอาคารส านกังานกบักรรมการของบริษทั สัญญาสามารถต่ออายไุดเ้ป็นรายปี จนกวา่ฝ่ายหน่ึง
ฝ่ายใดจะบอกเลิกเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 

(ค) บริษทัมีสัญญาให้เช่าอาคารส านกังานกบับริษทัย่อยแห่งหน่ึง โดยมีก าหนดระยะเวลา 4 ปี ซ่ึงจะครบก าหนด
ภายในเดือนกรกฎาคม 2565 

 

(ง) บริษทัมีสัญญาให้เช่าอาคารส านกังานกบักิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง โดยมีก าหนดระยะเวลา 3 ปี ซ่ึงจะ
ครบก าหนดภายในเดือนธนัวาคม 2564 
 

(จ) บริษทัมีสัญญาจา้งบริหารจดัการกบับริษทัยอ่ย โดยจะใหบ้ริการความช่วยเหลือในการด าเนินงาน ตลอดจนให้
ค าแนะน าทางธุรกิจ 
 

(ฉ) บริษทัมีสญัญากบับริษทั 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 
ให้กบั บริษทั ขอนแก่น ช. ทวี (1993) จ ากดั 
 

(ช) บริษทัมีสญัญาใหเ้งินกูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในวงเงิน 270 ลา้นบาท มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7 ต่อปี 
ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 

  



บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
31 มีนาคม 

2564  
31 ธนัวาคม 

2563 
 31 มีนาคม 

2564  
31 ธนัวาคม 

2563 

 (พันบาท) 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 43,708  53,634  42,174  51,631 
เกินก าหนดช าระ        

   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 9,232  13,437  9,311  13,437 
   3 - 6 เดือน 1,869  8,993  1,869  8,993 
   6 - 12 เดือน 3,594  38,943  3,594  12,908 
   มากกวา่ 12 เดือน 222,641  207,840  132,890  137,127 
รวม 281,044  322,847  189,838  224,096 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่ 
   จะเกิดข้ึน 

 
(17,463)  

 
(16,799)  

 
(10,796)  

 
(8,834) 

สุทธิ 263,581  306,048  179,042  215,262 
 

ผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้น งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
- เพิ่มข้ึน 664  -  1,962  - 
- กลบัรายการ -  (1,613)  -  (1,596) 

 
ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัซ่ึงอยูใ่นธุรกิจสายการบินแห่งหน่ึงในประเทศไทย
ได้เขา้สู่แผนฟ้ืนฟูธุรกิจภายใตก้ระบวนการฟ้ืนฟูกิจการของศาลลม้ละลายกลาง ส่งผลให้ธุรกรรมระหว่างกนั
รวมถึงการรับช าระเงินตอ้งหยดุพกัชัว่คราว โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีการคา้และสินทรัพย์
ท่ีเกิดจากสัญญารวมเป็นจ านวนเงิน 51.75 ลา้นบาท โดยเกิดจากงานสั่งท าอุปกรณ์ในการด าเนินธุรกิจ ทั้งน้ี บริษทั
ไดบ้นัทึกผลกระทบการดอ้ยค่าดงักล่าวแลว้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ี
เป็นสาระส าคญัในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

  



บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการลูกหน้ีการคา้ท่ีเกินก าหนดช าระมากกว่า 12 เดือนส่วนใหญ่เป็นรายการกบับริษทั ขอนแก่น ช. ทวี (1993) 
จ ากดั ซ่ึงกลุ่มบริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงการรับช าระหน้ีไวแ้ลว้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (ดูหมายเหตุ 4) โดย ณ 
วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้ว่าลูกหน้ีรายน้ีไม่มีการเพิ่มข้ึนของความเส่ียงดา้นเครดิตอย่างมี
นยัส าคญั ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ 

 
6 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,341  2,459  2,818  2,818 
ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิ        
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (20)  (24)  -  - 

ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2,321  2,435  2,818  2,818 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม   2,341    2,818 



บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 และเงินปันผลรับส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 
       งบกำรเงินรวม 
 สัดส่วนความเป็น        มูลค่าตาม  เงินปันผลรับส าหรับ 
 เจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  วิธีส่วนไดเ้สีย  งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 
 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
 (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัทร่วม                    
บริษทั เคแอลอาร์ที จ ากดั 49  49  5,750      5,750  2,818  2,818  2,321  2,341  -  - 

 
       งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 สัดส่วนความเป็น            เงินปันผลรับส าหรับ 
 เจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 
 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
 (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 ทว ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564  2563 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 24,599  23,600 
เพิ่มข้ึน -  999 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม 24,599  24,599 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม   24,599 



บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 และเงินปันผลรับส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 สดัส่วนความเป็น        เงินปันผลรับส าหรับ 
 เจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
 (ร้อยละ)  (พันบาท) 

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

 
บริษทัยอ่ยทั้งหมดจดทะเบียนจดัตั้งและด าเนินธุรกิจในประเทศไทย 

 
 
 
 



บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
 
มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยวิธีมูลค่าตลาดส าหรับ
การใชป้ระโยชน์ปัจจุบนั มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรมอยู่
ในระดบัท่ี 3 
 
ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ไม่มีการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของท่ีดินท่ีเป็น
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนอยา่งเป็นสาระส าคญั 
 

9 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 
 

การซ้ือ จ าหน่าย โอนและตีราคาใหม่ของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ระหว่างงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2564  2563 
 
 
 

 
การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

  
การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน 
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 100  -  3,112  - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 2,605  -  11,067  - 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 134  -  791  (70) 
ยานพาหนะ -  -  21,368  - 
สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 2,283  (1,279)  13,997  (20,333) 
ตีราคาท่ีดินใหม่ -  -  187,332  - 
รวม 5,122  (1,279)  237,667  (20,403) 
 



บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2564  2563 
 
 
 

 
การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

  
การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 100  -  3,112  - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1,329  -  11,060  - 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 134  -  791  (70) 
ยานพาหนะ -  -  21,368  - 
สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 2,283  (1,279)  13,997  (20,333) 
ตีราคาท่ีดินใหม่ -  -  187,332  - 
รวม 3,846  (1,279)  237,660  (20,403) 

 
กำรวดัมูลค่ำด้วยรำคำที่ตีใหม่ 

 
ล าดับช้ันมลูค่ายติุธรรม  
 
การวดัมูลค่าดว้ยราคาท่ีตีใหม่ของท่ีดินใชล้  าดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 3 จากเกณฑข์อ้มูลท่ีน ามาใช้
ในเทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรม โดยวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด ทั้งน้ี ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2564 ไม่มีการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของท่ีดินอยา่งเป็นสาระส าคญั 
 

  



บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 
ส่วนท่ีหมุนเวียน         
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก

สถาบนัการเงิน 
    

 
    

- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั  585,583  592,683  560,690  567,848 
เงินกูย้มืระยะสั้น         

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  10,827  10,827  10,827  10,827 
เงินกูย้มืระยะยาวส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน

หน่ึงปี 
- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 

 

25,518 

 

25,350 

 

24,900 

 

24,900 
       - ส่วนท่ีไมมี่หลกัประกนั  7,125  7,750  6,000  7,000 
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนด

ช าระภายในหน่ึงปี 
 

2,764 
 

4,546 
 

2,764 
 

4,546 
หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  440,984  931,754  440,984  931,754 
รวมส่วนท่ีหมุนเวยีน  1,072,801  1,572,910  1,046,165  1,546,875 
  

 
 

 
 

 
 

 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน         
เงินกูย้มืระยะยาว         

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  2,081  2,249  -  - 
- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั  217,890  219,747  215,515  216,997 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า  41,969  43,139  41,969  43,136 
หุน้กู ้  561,380  70,610  561,380  70,610 
รวมส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน  823,320  335,745  818,864  330,743 

 
  



บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  2564  2563  2564  2563 

  (พันบาท) 
1) หุ้นกู้ระยะยาว ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่ มี
หลกัประกนั 

1.1) 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 โดยเม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2564 
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้กูมี้มติอนุมติัการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข
การไถ่ถอนหุ้นกูโ้ดยขยายเวลาครบก าหนดไถ่ถอนจากเดิม 
วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2564 เป็นการทยอยจ่าย 4 คร้ังและ
เปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียเป็นร้อยละ 7.5 ต่อปี 
การทยอยช าระคืนเงินตน้จ านวน 4 คร้ัง มีดงัน้ี 
- 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 

      
 
 
 

  
 
 

   : ส่วนท่ีหมุนเวียน  54,110  544,880  54,110  544,880 
   : ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน  490,770  -  490,770  - 
1.2) 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  296,874  296,874  296,874  296,874 



บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  2564  2563  2564  2563 

  (พันบาท) 
1.3) 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  70,610  70,610 
2) หุ้ นกู้ ร ะ ย ะสั้ น  ป ระ เ ภทไม่ ด้อ ย สิท ธิ แล ะ มี
หลกัประกนั อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปีช าระดอกเบ้ีย
ทุกเดือน มีอายุ 6 เดือน ครบก าหนดไถ่ถอนเดือน
มิถุนายน 2564 

        

   : ส่วนท่ีหมุนเวียน  90,000  90,000  90,000  90,000 

รวม  1,002,364  1,002,364  1,002,364  1,002,364 
หัก ส่วนท่ีหมุนเวียน  (440,984)  (931,754)  (440,984)  (931,754) 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน - สุทธิ  561,380  70,610  561,380  70,610 

 
การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขการไถ่ถอนของหุ้นกู้ 
 
เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้กูมี้มติอนุมติัการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการไถ่ถอนหุน้กูรุ่้น CHO212A 
จ านวน 545,300 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 6.75 ต่อปี ช าระดอกเบ้ียทุก 3 
เดือน มีอาย ุ2 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2564 โดยมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขท่ีส 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 กมุภาพนัธ์ 2565 ในอตัราร้อยละ 5 ของมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้กูแ้ต่ละใบ 
: คร้ังท่ี 3 ในวนัท่ี 22 สิงหาคม 2565 ในอตัราร้อยละ 10 ของมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้กูแ้ต่ละใบ 
: คร้ังท่ี 4 ในวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2565 ในอตัราร้อยละ 80 ของมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้กูแ้ต่ละใบ 

 



บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดของ
หลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพยด์งัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 
เงินฝากสถาบนัการเงิน  37,540  37,540  34,000  34,000 
ท่ีดิน  297,461  297,461  280,232  280,232 
อาคาร  57,158  58,979  57,158  58,979 
รวม  392,159  393,980  371,390  373,211 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชจ้ากสถาบนัการเงินเป็นจ านวนเงินรวม 445 ลา้น
บาท (31 ธันวาคม 2563: 435 ล้านบาท) 

 
11 ทุนเรือนหุ้น 

 มูลค่าหุน้  2564  2563 
 ต่อหุน้  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (บาท)  (พันหุ้น/พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม    
-  หุน้สามญั 0.25  2,355,996  588,999  2,355,996  588,999 
หุ้นสำมัญ ณ วันที่ 31 มีนำคม 0.25  2,355,996  588,999  2,355,996  588,999 

หุ้นสำมัญ ณ วันที่ 31 ธันวำคม       2,355,996  588,999 
          

หุ้นที่ออกและช าระแล้ว          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
-  หุน้สามญั 0.25  1,321,901  330,475  1,308,887  327,222 
ออกหุน้ใหม่จากการใชใ้บส าคญั 
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 

 
0.25 

  
- 

  
- 

 
13,014 

 
3,253 

หุ้นสำมัญ ณ วันที่ 31 มีนำคม 0.25  1,321,901  330,475  1,321,901  330,475 

หุ้นสำมัญ ณ วันที่ 31 ธันวำคม       1,321,901  330,475 



บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

ผูบ้ริหารพิจารณาวา่ กลุ่มบริษทัมี 3 ส่วนงานท่ีรายงาน ซ่ึงเป็นหน่วยธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัท่ีลกัษณะธุรกิจท่ี
แตกต่างกนั การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี 
 
• ส่วนงานรายได้ตามสัญญา เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐาน กลุ่มผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษและงานโครงการ 
• ส่วนงานรายได้จากการขาย เช่น การขายอะไหล่และการขายรถต้นแบบ 
• ส่วนงานรายได้จากการให้บริการ เช่น ศูนย์ซ่อมบริการ 
 
ผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานวดัโดยใชร้ายไดแ้ละก าไรขั้นตน้ของส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการ
ภายในและสอบทาน โดยผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือวา่การใชร้ายได้
และก าไรขั้นตน้ในการวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน
และสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั ทั้งน้ีการก าหนดราคาระหว่างส่วนงานเป็นไป
ตามการซ้ือขายตามปกติธุรกิจ  



บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  รายไดข้องกลุ่มกิจการจากลูกคา้รายใหญ่ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีจ านวนเงิน 20.81 ลา้นบาท และ 75.37 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

ข้อมูลตามส่วนงานที่รายงาน 
 

 งบกำรเงินรวม 

 รายไดต้ามสญัญา  รายไดจ้ากการขาย  รายไดจ้ากการใหบ้ริการ  รวม 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม   2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
รายได ้ 46,945  131,932  1,215  2,906  66,287  72,861  114,447  207,699 
ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ (6,724)  19,976  832  883  6,089  6,523  197  27,382  

               
ค่าใชจ่้ายในการจดัจ าหน่ายและบริหารและตน้ทุน
ทางการเงินท่ีไม่ไดปั้นส่วน 

            
(61,149)  (80,267) 

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ขาดทุนจากการ  
ดอ้ยค่า) ซ่ึงเป็นไปตาม TFRS 9 

            
(463)  1,750 

รายไดอ่ื้น             3,505  10,660 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม             (20)  (24) 
ขำดทุนก่อนภำษีเงินได้             (57,930)  (40,589) 

 
  กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดต้ามสัญญาและรายไดจ้ากการใหบ้ริการตลอดช่วงเวลาหน่ึง ส่วนรายไดจ้ากการขายรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง  



บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายไดข้องกิจการจากลูกคา้รายใหญ่ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีจ านวนเงิน 20.81 ลา้นบาท และ 75.37 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 
ข้อมูลตามส่วนงานที่รายงาน 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 รายไดต้ามสญัญา  รายไดจ้ากการขาย  รายไดจ้ากการใหบ้ริการ  รวม 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
รายได ้ 40,740  126,410  1,247  3,159  66,332  72,292  108,319  201,861 
ก าไรขั้นตน้ (6,454)  19,638  803  879  6,089  6,328  438  26,845  

               
ค่าใชจ่้ายในการจดัจ าหน่ายและบริหารและตน้ทุน
ทางการเงินท่ีไม่ไดปั้นส่วน 

             
(59,801)  

 
(75,350) 

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ขาดทุนจากการ   
ดอ้ยค่า) ซ่ึงเป็นไปตาม TFRS 9 

             
(3,073)  

 
1,748 

รายไดอ่ื้น             5,740  13,117 
ขำดทุนก่อนภำษีเงินได้             (56,696)  (33,640) 

 
บริษทัรับรู้รายไดต้ามสัญญาและรายไดจ้ากการใหบ้ริการตลอดช่วงเวลาหน่ึง ส่วนรายไดจ้ากการขายรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง      



บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส่วนงานภูมิศาสตร์  

 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีส่วนงานภูมิศาสตร์ในประเทศและต่างประเทศจากการส่งออกโดยน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบั
การจ าแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ส าหรับรายการรายไดต้ามสัญญาและจากการขายและการให้บริการท่ีมีมูลค่าเป็น
สาระส าคญั โดยแบ่งตามส่วนงานแยกตามท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกคา้ไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564  2563 
 (พันบาท) 

ประเทศไทย 108,277  188,328 
ประเทศเวียดนาม 1,187  837 
ประเทศญ่ีปุ่น 398  - 
ประเทศเกาหลี 7  7,232 
ประเทศฮ่องกง -  1,272 
อ่ืนๆ 4,578  10,030 
รวม 114,447  207,699 

 
13 ขำดทุนต่อหุ้น 
 

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 ค านวณจากขาดทุน 
ส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งงวดโดยวิธีถวั
เฉล่ียถ่วงน ้าหนกั โดยแสดงการค านวณดงัน้ี 

  



บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

   วันที่ 31 มีนาคม  2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท/พันหุ้น) 
ขำดทุนที่เป็นส่วนของ         
   ผู้ถือหุ้นสำมัญของบริษัท (ขั้นพืน้ฐำน)  (58,461)  (41,443)  (57,227)  (34,640) 
         

จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวธิีถัวเฉลีย่ถ่วง
น ำ้หนัก 

  
1,321,901 

  
1,321,901 

  
1,321,901 

  
1,321,901 

         

ขำดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บำท)  (0.044)  (0.031)  (0.043)  (0.026) 

 
ขาดทุนต่อหุ้นปรับลด 
 

ขาดทุนต่อหุน้ปรับลดส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 ค านวณจากขาดทุนส าหรับ
งวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างงวดโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกั หลงัจากท่ีไดป้รับปรุงผลกระทบของหุน้ปรับลด แสดงการค านวณดงัน้ี 

 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

   วันที่ 31 มีนาคม  2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท/พันหุ้น) 
ขำดทุนทีเ่ป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญ         
   ของบริษัท (ขั้นพืน้ฐำนและปรับลด)  (58,461)  (41,443)  (57,227)  (34,640) 
         

จ านวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั  1,321,901  1,321,901  1,321,901  1,321,901 
ผลกระทบจากการออกสิทธิท่ีจะเลือกซ้ือหุน้  -  -  -  - 
         

จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วง 
   น ำ้หนัก (ปรับลด) 

  
1,321,901 

  
1,321,901 

  
1,321,901 

  
1,321,901 

ขำดทุนต่อหุ้นปรับลด (บำท)  (0.044)  (0.031)  (0.043)  (0.026) 
 
 

  



บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

มลูค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม  
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูล
มูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหากมูลค่าตาม
บญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล  



บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  
 มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 

 มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

 มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

ราคาทุนตดั
จ าหน่าย - 
สุทธิ  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 
 (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน               
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด  -  22,853  -  22,853  -  -  22,853 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน  -  22,853  -  22,853       

               

หน้ีสินทางการเงิน               
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มื 
ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

 
-  -  (585,583)  (585,583)  -  -  (585,583) 

เงินกูย้มืระยะสั้น  -  -  (10,827)  (10,827)  -  -  (10,827) 
เงินกูย้มืระยะยาว  -  -  (252,614)  (252,614)  -  -  (252,614) 
หุน้กู ้  -  -  (1,002,364)  (1,002,364)  -  -  (1,002,364) 
รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน  -  -  (1,851,388)  (1,851,388)       



บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  
 มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

 มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุน
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        
                

หน้ีสินทางการเงิน                
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนั 
   การเงิน 

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

 

เงินกูย้มืระยะสั้น  -  -  (10,827)  (10,827)  -  -  (10,827)  
เงินกูย้มืระยะยาว  -  -  (255,096)  (255,096)  -  -  (255,096)  
หุน้กู ้  -  -  (1,002,364)  (1,002,364)  -  -  (1,002,364)  
รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน  -  -  (1,860,970)  (1,860,970)         

 



บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 

 มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

 มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

ราคาทุนตดั
จ าหน่าย - 
สุทธิ  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 
 (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน               
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  -  128,311  128,311  -        -  128,311 
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด  -  22,853  -  22,853  -  -  22,853 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน  -  22,853  128,311  151,164       
               
หน้ีสินทางการเงิน               
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก 
   สถาบนัการเงิน 

 
-  -  (560,690)  (560,690)  

 
- 

  
- 

 
(560,690) 

เงินกูย้มืระยะสั้น  -  -  (10,827)  (10,827)  -  -  (10,827) 
เงินกูย้มืระยะยาว  -  -  (246,415)  (246,415)  -  -  (246,415) 
หุน้กู ้  -  -  (1,002,364)  (1,002,364)  -  -  (1,002,364) 
รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน  -  -  (1,820,296)  (1,820,296)       



บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  มูลค่ำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

 มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

ราคาทุนตดั
จ าหน่าย - 
สุทธิ  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 
  (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน               
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  -  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       
               

หน้ีสินทางการเงิน               
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มื 
ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

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

เงินกูย้มืระยะสั้น  -  -  (10,827)  (10,827)  -  -  (10,827) 
เงินกูย้มืระยะยาว  -  -  (248,897)  (248,897)  -  -  (248,897) 
หุน้กู ้  -  -  (1,002,364)  (1,002,364)  -  -  (1,002,364) 
รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน  -  -  (1,829,936)  (1,829,936)       



บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่มีมูลค่าไม่แตกต่างกนัอยา่งเป็น
สาระส าคญัเน่ืองจากมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราในตลาด 
 
เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำยุติธรรมด้วยวธิีอ่ืนๆ 
 

ประเภท  เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
อนุพนัธ ์
 

 กรณีมีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ กลุ่มบริษทัใชร้าคาตลาด
เป็นมูลค่ายติุธรรมของอนุพนัธ์ 
 
กรณีไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ ค านวณจากแบบจ าลอง
โดยใช้ขอ้มูลท่ีหาได้จากตลาด (Observable Market Data) 
ปรับด้วยค่าความเส่ียงด้านเครดิตของคู่คา้แต่ละราย (ไม่
รวมความเส่ียงด้านเครดิตของกลุ่มบริษทั) และค่าความ
เส่ียงดา้นอ่ืนๆ เพื่อสะทอ้นมูลค่าท่ีแทจ้ริงของอนุพนัธ์ 

   
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่น
ความตอ้งการของตลาด 
 
 

 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิท่ีรายงานล่าสุดรวมถึงพิจารณาความ
น่าเ ช่ือถือและความเหมาะสมของปัจจัยต่างๆในการ
ประเมิน 

 
 
 
 
 

  



บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 

ภาระผกูพนัอื่นๆ   
ค าสัง่ซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้หรือวสัดุตกลงแลว้ 266,010  155,090  266,010  153,677 

 

 
งบกำรเงินรวม 

 สกลุเงินต่างประเทศ เทียบเท่าเงินบาท 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564  2563 

 (พันบาท) (พันบาท) 
เลตเตอร์ออฟเครดิตที่ยงัไม่ได้ใช้   
บาท   -  14,370 
ยโูร - 117 -  4,346 
ดอลลาร์สหรัฐ - 116 -  3,507 

รวม   -  22,223 
 
  



บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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                                                          งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  เทียบเท่าเงินบาท 

   31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

   2564  2563 

  (พันบาท) 

เลตเตอร์ออฟเครดิตที่ยงัไม่ได้ใช้   
บาท   -  4,370 

รวม   -  4,370 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท)  (พันบาท) 
หนังสือค า้ประกนัจากธนาคาร        
ค ้าประกนัสัญญาบริการ 277,924  280,008  277,924  280,008 
ค ้าประกนัเพื่อกูย้มืเงิน 540  -  -  - 
ค ้าประกนัไฟฟ้า 1,160  1,160  1,160  1,160 
 279,624  281,168 279,084  281,168 

 
16 เร่ืองอ่ืนๆ 

 
คดีความท่ีบริษัทฟ้องร้องต่อขสมก. (E-Ticket) 
 
เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2562 บริษทัไดรั้บหนงัสือเร่ืองขอบอกเลิกสญัญาโครงการเช่าระบบบตัรโดยสารอิเลก็ทรอนิกส์
พร้อมอุปกรณ์ (E-Ticket) จาก ขสมก. มูลค่าโครงการท่ีบอกยกเลิกรวมเป็นเงินทั้งส้ิน 1,665 ลา้นบาท โดยตาม
หนังสือเร่ืองบอกเลิกดงักล่าวไดอ้า้งเหตุว่าบริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามสัญญาและท าการส่งมอบงานโครงการ
ระบบบตัรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ (E-Ticket) ไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนดในสัญญา ดงันั้น ขสมก. 
จึงขอใชสิ้ทธิบอกเลิกสญัญาดงักล่าว 
 

  



บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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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 
ขสมก.ไดท้ าหนงัสือถึงกรมบญัชีกลางเพื่อขอหารือการแกไ้ขสัญญาหรือบอกเลิกสัญญาบางส่วน โดยตดัเคร่ืองเก็บ
ค่าโดยสารอตัโนมติั (Cash Box) ออกจากสญัญาทั้งหมดดงักล่าว 
 

เม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2562 บริษทัไดย้ืน่ฟ้องหน่วยงานรัฐ ณ ศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด าท่ี 1998/2562 ระหวา่ง
บริษทัและขสมก. เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายหรือชดใช้ค่าการงาน และค่าเช่าท่ีควรไดรั้บแก่บริษทัเป็นจ านวนเงิน 
1,556 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษี) พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัถดัจากวนัฟ้องจนถึงวนัช าระแลว้เสร็จ และ
ใหคื้นหลกัประกนัสญัญาพร้อมค่าธรรมเนียมท่ีจะเกิดจากการคืนหลกัประกนัล่าชา้ดงักล่าวแลว้ 
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ขสมก.ได้ยื่นฟ้องบริษัทเป็นคดีใหม่ต่อศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด าท่ี 
410/2564 เรียกค่าเสียหายเป็นค่าปรับตามสัญญาและค่าชดเชยรายได้ค่าโดยสารจากบตัรสวสัดิการแห่งรัฐและ
ดอกเบ้ียผิดนดัช าระ รวมเป็นเงินทั้งส้ินประมาณ 110 ลา้นบาท ซ่ึงคดีดงักล่าวถือเป็นคดีโครงการเดียวกนักบัคดีซ่ึง
บริษทัไดย้ืน่ฟ้องไวก่้อนแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัอยูใ่นระหวา่งการเตรียมยืน่ค าใหก้ารต่อศาลตามขั้นตอนต่อไป 
 

คดีความท่ีกิจการร่วมค้า เจวีซีซีฟ้องร้องต่อขสมก. 
 

ในปี 2559 ขสมก. ไดมี้หนงัสือยกเลิกการลงนามสัญญาซ้ือขายและซ่อมบ ารุงรักษารถยนตโ์ดยสารปรับอากาศใช้
เช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จ านวน 489 คนั คร้ังท่ี 3/2558 ภายหลงัจากท่ีกิจการร่วมคา้ เจวีซีซีไดรั้บการประกาศ
ให้ชนะการประกวดราคาเสนอขายจ านวนเงิน 1,735.60 ลา้นบาท และจา้งเหมาซ่อมแซมบ ารุงรักษารถโดยสาร 
NGV จ  านวนเงิน 2,446.35 ลา้นบาท กิจการร่วมคา้ เจวีซีซีจึงไดย้ื่นฟ้อง ขสมก. เป็นคดีหมายเลขด าท่ี 294/2559 ลง
วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2559  
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ศาลปกครองกลางไดมี้ค าพิพากษาเป็นคดีหมายเลขแดงท่ี  424/2564 ให้เพิกถอน
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาและค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ ขสมก. โดยให้มีผลยอ้นหลงันบัตั้งแต่
วนัท่ีมีประกาศยกเลิกการประกวดราคาและค าวินิจฉัยอุทธรณ์ดงักล่าว และให้ขสมก. ชดใชค่้าเสียหายเป็นจ านวน
เงิน 265,842 บาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีของตน้เงินดงักล่าว นบัถดัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่าจะ
ช าระเสร็จให้แก่ผูฟ้้องคดี โดยช าระให้แล้วเสร็จภายใน 60 วนันับแต่วนัท่ีคดีถึงท่ีสุด นอกจากน้ี ให้ยกฟ้อง
คณะกรรมการว่าดว้ยการพสัดุดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอกนิกส์และกระทรวงการคลงั และให้คืนค่าธรรมเนียมศาล
บางส่วนตามส่วนของการชนะคดีแก่ผูฟ้้องคดี ทั้งน้ีบริษทัไดด้ าเนินการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดแลว้เพื่อ
เรียกค่าเสียหายเพิ่มเติม เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2564 



บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

การเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว 
 
เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 คณะกรรมการบริหารบริษทัอนุมติัการเสนอขายหุน้กูร้ะยะยาวประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มี
หลกัประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้โดยเสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่จ านวน 400,000 หน่วย 
มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท รวมทั้งส้ินมูลค่า 400 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุน้กู ้300 ลา้นบาท และหุน้กูส้ ารอง 100 
ลา้นบาท) โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 7.00 ต่อปีและช าระดอกเบ้ียทุกไตรมาส หุ้นกูมี้อายุ 1 ปี 3 เดือน 15 วนั 
ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนสิงหาคม 2565 และไดรั้บการอนุมติัจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย์ “กลต.” ให้มีการขายในระหว่างวนัท่ี 10 - 13 พฤษภาคม 2564 ทั้ งน้ี บริษทัออกหุ้นกู้จ  านวน 
101,700 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 101.7 ลา้นบาท 

  
การเสนออนุมติัเพ่ือขายหุ้นกู้แปลงสภาพ 

 
เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2564 มีมติเห็นชอบให้เสนอวาระต่อท่ีประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2564 ในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2564 เพื่อพิจารณาอนุมติัในเร่ืองส าคญัต่างๆ ดงัน้ี 
 
1) การออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพแก่ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง ซ่ึงบุคคลดงักล่าวไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยง

กบับริษทั เป็นจ านวนเงิน 400 ลา้นบาท และมีราคาแปลงสภาพไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ณ วนัท่ีใช้
สิทธิแปลงสภาพ โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2 ต่อปี และช าระดอกเบ้ียทุกไตรมาส หุน้กูมี้อาย ุ3 ปี  

2) การลดทุนจดทะเบียนจ านวนเงิน 258,522,628.25 บาท จากปัจจุบนัจ านวนเงิน 588,998,932.50 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่จ านวนเงิน 330,476,304.25 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามญัจ านวน 1,034,090,513 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาทต่อหุน้ 

3) การเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวนเงิน 108,168,851.75 บาท จากเดิมจ านวนเงิน 330,476,304.25 บาท (ภายหลงัการ
ลดทุนจดทะเบียนตามขอ้ 2) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวนเงิน 438,645,156 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่ม
ทุนจ านวน 432,675,407 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรับสิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้
แปลงสภาพ 

4) การพิจารณาการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัจ านวนไม่เกิน 432,675,407 หุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิ
แปลงสภาพในอนาคต 
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