
  

            

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ช ทว ีจาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 

และ 

รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ คณะกรรมการบริษัท ช ทวี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ-วนัท่ี-30 มิถุนายน-2564  
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี- 
30 มิถุนายน-2564 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะ
กิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี-30 มิถุนายน-2564 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ (ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล) ของบริษทั ช ทวี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
และของเฉพาะบริษทั ช ทวี จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอ
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  
ส่วนขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกับขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของ
ขา้พเจา้  
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 
ขา้พเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลขอ้ 2 ซ่ึงระบุว่า กลุ่มบริษทัและบริษทัมีผลการ
ด าเนินงานขาดทุนสุทธิเป็นจ านวนเงิน 156.4 ลา้นบาทและ 149.2 ลา้นบาท ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2564 และ ณ วนัท่ีเดียวกัน กลุ่มบริษัทและบริษัทมีขาดทุนสะสมเป็นจ านวนเงิน 269.3 ล้านบาท และ 246.4 ล้านบาท 
ตามล าดับ ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลขอ้ 2  การด าเนินงานของกลุ่มบริษทัไดรั้บ
ผลกระทบอย่างมากและอาจจะไดรั้บผลกระทบอย่างต่อเน่ืองต่อไปอีกในอนาคตเน่ืองจากความไม่แน่นอนในภาวะการณ์
ทางเศรษฐกิจอนัเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 สถานการณ์ดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า มีความไม่
แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัเก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของ
กลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองน้ี 
 
 
 
 
 
(บงกช อ ่าเสง่ียม) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 3684 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
13 สิงหาคม 2564 



บริษทั ช ทว ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไมไ่ดต้รวจสอบ) (ไมไ่ดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 24,477                16,133                24,407                16,041                

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 3, 4 181,678              226,380              205,322              212,805              

สินทรพัยที์เกิดจากสญัญา - หมุนเวียน 284,479              307,544              284,420              302,576              

เงินใหกู้ย้ืมระยะสนัแก่บุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 -                     -                     112,594              132,533              

สินคา้คงเหลือ 781,708              743,385 738,545              696,108 

สินทรพัยห์มุนเวียนอืน 218,831              173,954 215,567              168,637 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,491,173 1,467,396 1,580,855 1,528,700 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีติดภาระคาํประกนั 37,540 37,540                34,000 34,000                

เงินลงทุนในตราสารทุนทีไมอ่ยู่ในความตอ้งการของตลาด 12 15,742                25,000                15,742                25,000                

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 2,299                  2,341                  2,818                  2,818                  

เงินลงทุนในบริษทัย่อย 5 -                     -                     24,599 24,599 

ลูกหนีการคา้ไม่หมุนเวียน 3, 4 157,727 157,993              88,292 102,062              

สินทรพัยที์เกิดจากสญัญา - ไมห่มุนเวียน 32,613 32,613 32,613 32,613 

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 6 89,040 89,040 71,810 71,810 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 1,025,762           1,029,935 989,570              991,766 

สินทรพัยไ์มม่ีตวัตน 17,373 18,774 11,458 12,846 

เงินมดัจาํ 236,417 240,032 236,417 240,032 

สินทรพัยไ์มห่มุนเวียนอืน 37,730 37,658 37,685 37,650 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,652,243 1,670,926 1,545,004 1,575,196 

รวมสินทรัพย์ 3,143,416 3,138,322 3,125,859 3,103,896 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั ช ทว ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไมไ่ดต้รวจสอบ) (ไมไ่ดต้รวจสอบ)

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 8 564,838              592,683              541,214              567,848              

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 3 283,730              211,089              274,400              194,707              

หนีสินทีเกิดจากสญัญา - หมุนเวียน -                     536                     -                     536                     

เงินกูย้ืมระยะสนั 8 3,177                  10,827                3,177                  10,827                

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 8 28,133                33,100                25,838                31,900                

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 8 1,784                  4,546                  1,784                  4,546                  

หุน้กูที้ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 8 443,397              931,754              443,397              931,754              

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 378                     378                     -                         -                     

ประมาณการหนีสินหมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 7,438                  14,837                7,003                  13,390                

หนีสินหมุนเวียนอืน 27,637                20,327                24,248                17,009                

รวมหนีสินหมุนเวียน 1,360,512           1,820,077           1,321,061           1,772,517           

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาว 8 219,778 221,996 215,987 216,997              

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 8 40,026 43,139 40,026 43,136                

หุน้กู ้ 8 663,080 70,610 663,080 70,610                

หุน้กูแ้ปลงสภาพ 8 30,927                -                     30,927                -                     

สิทธิในการเลือกแปลงสภาพ 8 3,359                  -                     3,359                  -                     

หนีสินภาษเีงินไดร้อการตดับญัชี 30,062 30,505 30,202 30,833                

ประมาณการหนีสินไมห่มุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 10,636                14,712 10,521                14,041                

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 997,868 380,962 994,102 375,617 

รวมหนีสิน 2,358,380 2,201,039 2,315,163 2,148,134 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั ช ทว ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไมไ่ดต้รวจสอบ) (ไมไ่ดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 9

   ทุนจดทะเบียน 438,645 588,999 438,645 588,999 

   ทุนทีออกและชาํระแลว้ 333,071 330,475 333,071 330,475 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 541,823 532,833 541,823 532,833 

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้จากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 29,013 29,013 27,068 27,068 

ส่วนลดจากการเพมิสดัส่วนเงินลงทุนในบริษทัย่อย (5,633) (5,633) -                     -                     

กาํไร (ขาดทุน) สะสม  

   จดัสรรแลว้

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

   ขาดทุนสะสม (269,334) (112,907) (246,408) (97,162)

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 146,446 153,852 145,493 152,899 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 785,035 937,282 810,696 955,762 

ส่วนไดเ้สียทีไมม่ีอาํนาจควบคุม 1 1 -                     -                     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  785,036 937,283 810,696 955,762 

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,143,416 3,138,322 3,125,859 3,103,896 

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม 

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั ช ทว ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้ 

รายไดต้ามสญัญา 14,173 19,471 14,839 8,274 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 62,645 67,441 62,691 68,054 

รายไดอื้น 4,288 4,693 6,340 7,184 

รวมรายได้ 81,106                91,605                83,870                83,512                

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนงานตามสญัญา (44,162) (15,921) (42,919) (7,603)

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ (68,243) (57,251) (68,400) (58,083)

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (4,666) (5,395) (4,331) (4,750)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (29,540) (40,939) (28,247) (37,926)

รวมค่าใช้จ่าย (146,611)             (119,506)             (143,897)             (108,362)             

ขาดทุนจากกจิกรรมดําเนินงาน (65,505) (27,901) (60,027) (24,850)

ตน้ทุนทางการเงิน (31,736) (37,289) (31,368) (36,953)

ผลกาํไรและกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ขาดทุนจากการดอ้ยค่า)

   ซึงเป็นไปตาม TFRS 9 175                     791                     66                       793                     

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 (22)                     (21)                     -                     -                     

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (97,088)               (64,420)               (91,329)               (61,010)               

(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได ้ (878) 944 (690) 1,000                  

ขาดทุนสําหรับงวด (97,966)               (63,476)               (92,019)               (60,010)               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ย

   มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน (7,111)                 -                     (7,111)                 -                     

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 1,423                  -                     1,423                  -                     

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (5,688)                 -                     (5,688)                 -                     

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (103,654)             (63,476)               (97,707)               (60,010)               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

30 มิถุนายน

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั ช ทว ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันขาดทุน

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (97,966) (63,476) (92,019)               (60,010)

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไมม่ีอาํนาจควบคุม -                     -                     -                     -                     

ขาดทุนสําหรับงวด (97,966)               (63,476)               (92,019)               (60,010)               

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (103,654) (63,476) (97,707) (60,010)               

   ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไมม่ีอาํนาจควบคุม -                     -                     -                     -                     

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (103,654)             (63,476)               (97,707)               (60,010)               

ขาดทุนต่อหุ้น

ขาดทุนต่อหุน้ขนัพนืฐานและต่อหุน้ปรับลด (บาท) 11 (0.074)                 (0.048)                 (0.070)                 (0.045)                 

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

30 มิถุนายน

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั ช ทว ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้ 

รายไดต้ามสญัญา 61,118 151,403 55,579 134,684 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 130,147 143,208 130,270 143,505 

รายไดอื้น 7,793 15,353 12,080 20,301 

รวมรายได้ 199,058              309,964              197,929              298,490              

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนงานตามสญัญา (97,831) (127,877) (90,113) (114,375)

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ (128,824) (125,612) (129,087) (126,327)

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (8,826) (12,338) (8,251) (10,611)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (57,667) (76,684) (55,614) (70,011)

รวมค่าใช้จ่าย (293,148)             (342,511)             (283,065)             (321,324)             

ขาดทุนจากกจิกรรมดําเนินงาน (94,090) (32,547) (85,136) (22,834)

ตน้ทุนทางการเงิน (60,598) (74,958) (59,882) (74,357)

ผลกาํไรและกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ขาดทุนจากการดอ้ยค่า)

   ซึงเป็นไปตาม TFRS 9 (288)                   2,541                  (3,007)                 2,541                  

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 (42)                     (45)                     -                     -                     

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (155,018)             (105,009)             (148,025)             (94,650)               

(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได ้ (1,409) 89 (1,221) -                     

ขาดทุนสําหรับงวด (156,427)             (104,920)             (149,246)             (94,650)               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ย

   มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน (9,258)                 -                     (9,258)                 -                     

ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรพัยใ์หม่ -                     246,061              -                     244,870              

กาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์

   พนกังานทีกาํหนดไว้ -                     2,538                  -                     1,461                  

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 1,852                  (49,720)               1,852                  (49,266)               

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (7,406)                 198,879              (7,406)                 197,065              

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (163,833)             93,959                (156,652)             102,415              

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั ช ทว ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันขาดทุน

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (156,427) (104,919) (149,246)             (94,650)

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไมม่ีอาํนาจควบคุม -                     (1)                       -                     -                     

ขาดทุนสําหรับงวด (156,427)             (104,920)             (149,246)             (94,650)               

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (163,833) 93,960 (156,652) 102,415              

   ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไมม่ีอาํนาจควบคุม -                     (1)                       -                     -                     

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (163,833)             93,959                (156,652)             102,415              

ขาดทุนต่อหุ้น

ขาดทุนต่อหุน้ขนัพนืฐานและต่อหุน้ปรับลด (บาท) 11 (0.118)                 (0.079)                 (0.113)                 (0.072)                 

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั ช ทว ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอนื

ของส่วนของผูถื้อหุ้น

ส่วนเกิน

มูลค่าหุ้น ส่วนลดจาก รวมส่วน ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน จากการจ่าย การเพมิสัดส่วน สาํรอง ของผูถื้อหุ้น ส่วนไดเ้สีย

ทอีอกและ มูลค่าหุ้น โดยใชหุ้้น การลงทุน ทุนสาํรอง ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การตีราคา ของบริษทั ทไีม่มีอาํนาจ รวมส่วน

ชาํระแลว้ สามญั เป็นเกณฑ์ ในบริษทัยอ่ย ตามกฏหมาย (ขาดทุนสะสม) สินทรัพยใ์หม่ ใหญ่ ควบคุม ของผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563

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

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนทไีด้รับจากผู้ถือหุ้น

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

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   ขาดทุนสาํหรับงวด -                  -                 -               -                  -               (104,919)           -                          (104,919)             (1)                              (104,920)        

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                  -                 -               -                  -               2,030                 196,849                  198,879               -                            198,879          

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                  -                 -               -                  -               (102,889)           196,849                  93,960                 (1)                              93,959            

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2563 330,475 532,833 29,013 (5,633) 9,649 (43,978) 196,849                  1,049,208 1 1,049,209 

งบการเงินรวม

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

(พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ช ทว ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนเกิน

มูลคา่หุ้น ส่วนลดจาก รวมส่วน ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน จากการจ่าย การเพมิสัดส่วน สํารองการ สํารอง รวม ของผูถื้อหุ้น ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ มูลคา่หุ้น โดยใชหุ้้น การลงทุน ทุนสํารอง ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เปลียนแปลงใน การตีราคา องคป์ระกอบอืน ของบริษทั ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ สามญั เป็นเกณฑ์ ในบริษทัยอ่ย ตามกฏหมาย (ขาดทุนสะสม) มูลคา่ยติุธรรม สินทรัพยใ์หม่ ของส่วนของผูถื้อหุ้น ใหญ่ ควบคุม ของผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

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

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้น

      เพมิหุ้นสามญั 9 2,596 8,990 -               -                  -               -                     -                          -                       -                            11,586            -               11,586              

    รวมเงินทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้น 2,596               8,990              -               -                  -               -                     -                          -                       -                            11,586            -               11,586              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   ขาดทุนสําหรับงวด -                   -                 -               -                  -               (156,427)            -                          -                       -                            (156,427)         -               (156,427)           

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                   -                 -               -                  -               -                     (7,406)                     -                       (7,406)                       (7,406)             -               (7,406)               

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                   -                 -               -                  -               (156,427)            (7,406)                     -                       (7,406)                       (163,833)         -               (163,833)           

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 มิถุนายน 2564 333,071 541,823 29,013 (5,633) 9,649 (269,334) (7,406)                     153,852 146,446 785,035 1 785,036 

(พันบาท)

งบการเงินรวม

กาํไร (ขาดทุน) สะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั ช ทว ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของผูถื้อหุน้

ส่วนเกินมูลคา่หุน้

ทุนเรือนหุน้ จากการจ่าย สาํรอง

ทีออกและ ส่วนเกิน โดยใชหุ้น้ ทุนสาํรอง   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การตีราคา รวมส่วน

ชาํระแลว้ มูลคา่หุน้สามญั เป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) สินทรัพยใ์หม่ ของผูถื้อหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2563

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

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงนิทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้น

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

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

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   ขาดทุนสาํหรับงวด -                       -                         -                       -                       (94,650)                 -                             (94,650)                 

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                       -                         -                       -                       1,168                    195,897                      197,065                 

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                       -                         -                       -                       (93,482)                 195,897                      102,415                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2563 330,475                532,833                  27,068                  9,649                    (48,824)                 195,897                      1,047,098              

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

(พันบาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

ทุนเรือนหุน้ จากการจ่าย สาํรองการ สาํรอง รวม

ทีออกและ ส่วนเกิน โดยใชหุ้น้ ทุนสาํรอง   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เปลียนแปลงใน การตีราคา องคป์ระกอบอืน รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั เป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) มูลค่ายติุธรรม สินทรัพยใ์หม่ ของส่วนของผูถื้อหุน้ ของผูถื้อหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2564

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

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้น

      เพิมหุน้สามญั 9 2,596                    8,990                      -                       -                       -                       -                             -                           -                           11,586               

    รวมเงินทุนทีได้รับจากผู้ถอืหุ้น 2,596                    8,990                      -                       -                       -                       -                             -                           -                           11,586               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   ขาดทุนสาํหรับงวด -                       -                         -                       -                       (149,246)               -                             -                           -                           (149,246)            

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                       -                         -                       -                       -                       (7,406)                        -                           (7,406)                      (7,406)                

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                       -                         -                       -                       (149,246)               (7,406)                        -                           (7,406)                      (156,652)            

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2564 333,071                541,823                  27,068                  9,649                    (246,408)               (7,406)                        152,899                   145,493                   810,696             

กาํไร (ขาดทุน) สะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

(พันบาท)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ช ทว ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

ขาดทุนสาํหรับงวด (156,427) (104,920) (149,246) (94,650)

ปรับรายการทีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

(รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 1,409              (89) 1,221 -                  

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 30,295 34,541 27,489            32,396 

ดอกเบียรับ (7,110) (8,320) (9,058)             (14,038)

ตน้ทุนทางการเงิน 60,598            74,958 59,882            74,357 

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริงและอืนๆ (4,132)             299 (4,132)             330 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 288                 8,789 3,007              8,248 

กลบัรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ (4)                    -                  (5)                    -                  

 (กลบัรายการ) ค่าใชจ่้ายหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน (4,076)             3,390 (3,520)             3,204 

ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมทีใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 42                   45 -                  -                  

(79,117)           8,693              (74,362)           9,847              

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 52,942            43,133 30,521            46,317 

สินทรัพยที์เกิดจากสญัญา - หมุนเวียน 23,513            (74,154) 16,559            (79,582)

สินคา้คงเหลือ (38,319)           (40,232) (42,432)           (33,711)

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (40,301)           (70,546) (42,814)           (56,856)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (2,204)             4,771 (2,167)             4,776 

เงินมดัจาํ 3,615              840                 3,615              840                 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 68,874            5,889 75,926            242 

หนีสินทีเกิดจากสญัญา - หมุนเวียน (536)                (1,999) (536)                (1,625)

หนีสินหมุนเวียนอืน 7,310              8,166 7,239              7,101 

จ่ายหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน (7,399) (1,034) (6,387) (1,034)

กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในการดาํเนินงาน (11,622)           (116,473)         (34,838)           (103,685)         

ภาษีเงินไดรั้บคืน (จ่ายออก) (4,116)             5,596 (4,116)             5,596 

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาํเนนิงาน (15,738)           (110,877)         (38,954)           (98,089)           

(พันบาท)

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด

วนัที 30 มิถุนายน วนัที 30 มิถุนายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ช ทว ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีติดภาระคาํประกนัลดลง -                  25,320 -                  25,860 

เงินให้กูย้ืมระยะสนัแก่บุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนัลดลง  -                  111,067          20,010            101,168 

เงินสดจ่ายเพอืลงทุนในบริษทัยอ่ย -                  -                  -                  (999)

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 527                 12                   527                 12 

เงินสดจ่ายเพอืซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (25,708)           (39,639) (24,432)           (37,563)

ดอกเบียรับ 532                 3,393 441                 3,836 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (24,649)           100,153          (3,454)             92,314            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสันจาก

   สถาบนัการเงินเพมิขึน (ลดลง) (22,716)           107,634          (21,505)           103,218 

เงินกูย้ืมระยะสนัลดลง (7,650)             (31,963) (7,650)             (31,963)

ดอกเบียจ่าย (61,551) (68,126) (60,835) (62,285)

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า (3,871)             (3,904) (3,868)             (3,904)

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 2,245              6,199              2,245              -                  

เงินสดจ่ายชาํระเงินกูย้ืมระยะยาว (9,430)             -                  (9,317)             -                  

เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ 4                     -                  4                     -                  

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 101,700          -                  101,700          -                  

เงินสดรับจากการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 50,000            -                  50,000            -                  

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 48,731            9,840              50,774            5,066              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ 8,344              (884)                8,366              (709)                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 16,133            12,932 16,041            12,671 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 30 มิถุนายน 24,477            12,048            24,407            11,962            

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด

วนัที 30 มิถุนายน วนัที 30 มิถุนายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ  สารบัญ 
   

1  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

2  ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

3  บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

4  ลูกหนีการคา้ 

5  เงินลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วม 

6  อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 

7  ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

8  หนีสินทีมีภาระดอกเบีย 

9  ทุนเรือนหุน้ 

10  ส่วนงานดาํเนินงาน 

11  ขาดทุนต่อหุน้ 

12  เครืองมือทางการเงิน 

13  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 

14  เรืองอืนๆ 

15  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

   

   
 

 

 



บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 

 

งบการเงินระหวา่งกาลนีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการบริหารเมือวนัที 13 สิงหาคม 2564 

 

1 เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อนีนาํเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกับงบการเงินประจาํปีและ

จัดทาํหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการ

บญัชี ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบตัิทางการบญัชีทีประกาศใช้โดย

สภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยที์เกียวข ้อง 

โดยงบการเงินระหว่างกาลนีเน้นการให้ข้อมูลทีเกียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพือไม่ให้

ซาํซ้อนกับขอ้มูลทีได้นาํเสนอไปแล้วในงบการเงินประจาํปี ดังนันการอ่านงบการเงินระหว่างกาลนีจึงควร

อ่านควบคู่กับงบการเงินของบริษทัและบริษัทย่อยสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 

 

(ข)  การใช้วิจารณญาณ การประมาณการและนโยบายการบัญชี 

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบตัิตาม

นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษัท ซึงผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างจากทีประมาณการไว ้ทงันี นโยบายการบญัชี 

วิธีการคาํนวณและแหล่งข้อมูลสําคญัทีใช้ในการประมาณการซึงอาจมีความไม่แน่นอนนันไม่แตกต่างจากทีได้

อธิบายไวใ้นงบการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 

 

(ค) การใช้เกณฑ์ในการดําเนินงานต่อเนือง 

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีผลการดาํเนินงานขาดทุนสุทธิเป็นจาํนวนเงิน 156.4 ลา้นบาทและ 149.2 ลา้นบาท สําหรับ

งวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 และ ณ วนัทีเดียวกนั กลุ่มบริษทัและบริษทัมีขาดทุนสะสมเป็นจาํนวน

เงิน 269.3 ล้านบาท และ 246.4 ลา้นบาท ตามลาํดับ การดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัได้รับผลกระทบอย่างมากและ

อาจจะไดรั้บผลกระทบอย่างต่อเนืองต่อไปอีกในอนาคตเนืองจากความไม่แน่นอนในภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจอนั

เป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของเชือไวรัส COVID-19 สถานการณ์ดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า มีความไม่แน่นอนทีมี

สาระสําคญัซึงอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัเกียวกบัความสามารถในการดาํเนินงานต่อเนืองของกลุ่ม

บริษทั 

 



บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ผูบ้ริหารมีการติดตามสถานการณ์ดงักล่าวและบริหารจดัการอยา่งใกลชิ้ดเพือใหม้นัใจวา่จะมีรายไดแ้ละกระแสเงินสด

จากการดาํเนินงานอย่างเพียงพอและต่อเนือง รวมทงัเสริมสภาพคล่องให้แก่กลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั

เชือมันว่ากลุ่มบริษัทและบริษทัจะสามารถหาแหล่งเงินทุนได้ในอนาคตอนัใกล้ ทังนี งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํขึนโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัตามหลกัเกณฑ์การดาํเนินงานต่อเนือง 

ซึงมีขอ้สมมติว่ากิจการมีเงินทุนหมุนเวียนและวงเงินสินเชือเพียงพอสําหรับการดาํเนินธุรกิจตามทีกลุ่มบริษทัและ

บริษทัตอ้งการ ดงันนั งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจึงไม่ไดร้วมรายการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพยแ์ละ

การจดัประเภทรายการสินทรัพยแ์ละหนีสินใหม่ ซึงอาจจาํเป็นหากกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่สามารถดาํเนินงาน

ต่อเนืองต่อไปได ้

 

2 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยงัคงเกิดขึนอยา่งต่อเนือง และจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ใน

ปี 2563 กลุ่มบริษทัจึงจดัทาํงบการเงินสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 โดยถือปฏิบตัิตามแนวปฏิบติัทางการ

บญัชี เรือง มาตรการผ่อนปรนชวัคราวสําหรับทางเลือกเพิมเติมทางบญัชีเพือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ในเรืองการไม่นําสถานการณ์ COVID-19 มาพิจารณาในเรือง

ดงัต่อไปนี  

 

- การด้อยค่าของสินทรัพย ์ในส่วนทีเกียวข้องกับการพิจารณาการด้อยค่าของลูกหนีและสินทรัพย์ทีเกิดจาก

สัญญาตามวิธีการอย่างง่าย (simplified approach) โดยใชข้อ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตในอดีตมาพิจารณาอตัรา

การสูญเสีย (loss rate) และไม่นาํขอ้มูลทีมีการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-looking) มาพิจารณา 

- การวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563

ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัที 1 มกราคม 2563 และการเลือกไม่นาํสถานการณ์ COVID-19 ทีอาจจะกระทบต่อการ

วดัมูลค่ายุติธรรมของทีดินในการพิจารณาการคาํนวณราคา 

 

เนืองดว้ยแนวปฏิบตัิดงักล่าวสินสุดการมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัจึงปรับปรุงรายการที

เกียวขอ้งในปี 2564 ทงันีการปรับรายการดงักล่าว ไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงิน 

  



บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 บุคคลหรือกจิการทีเกยีวข้องกัน 

 

ความสัมพนัธ์ทีมีกับบริษทัย่อย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ ผูบ้ริหารสําคญัและบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน 

รวมถึงนโยบายการกาํหนดราคาไม่ไดมี้การเปลียนแปลงอย่างเป็นสาระสําคญัในระหว่างงวดหกเดือนสินสุดวนัที  

30 มิถุนายน 2564 

 

รายการทีสําคัญกับบุคคลหรือกจิการทีเกยีวข้องกัน 

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย      

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ - -  212  1,227 

รายไดค้่าบริหาร - -  851  851 

รายไดค้่าเช่า - -  865  865 

ดอกเบียรับ - -  4,383  7,567 

รายไดอื้น - -  409  888 

ซือวตัถุดิบ - -  9,595  2,676 

     

บุคคลหรือกจิการอืนทีเกยีวข้องกัน       

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 30,421 31,613  30,420  31,613 

รายไดค้่าเช่า 180 180  180  180 

ดอกเบียรับ 6,234 8,326  4,149  6,478 

ซือวตัถุดิบ 9,551 7,759  9,551  7,759 

ค่าเช่า 906 906  780  780 

ค่าใชจ่้ายคา่บริหารและอืน ๆ 280 12,504  280  12,504 

       

ผู้บริหารสําคัญ       

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั       

ผลประโยชน์ระยะสันของผูบ้ริหาร 5,051 9,867  5,051  9,867 

ผลประโยชน์ระยะยาวของผูบ้ริหาร 573 538  573  538 
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 20

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงันี 
 

ลูกหนกีารค้า (ไม่รวมรายการกับบริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จํากดั) 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน   31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน   31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พนับาท) 

บริษทัยอ่ย -  -  226  - 

กิจการทีเกียวขอ้งกนัอืนๆ 12,553  12,980  12,549  12,980 

 12,553  12,980  12,775  12,980 
        

หัก ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่ 

   จะเกิดขึน (218) 

 

(44) 

 

(218) 

 

(43) 

สุทธิ 12,335  12,936  12,557  12,937 

 

    

ลูกหนอีนื (ไม่รวมรายการกับบริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จํากดั) 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน   31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน   31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พนับาท) 

บริษทัยอ่ย -  -  44,115  36,551 

กิจการทีเกียวขอ้งกนัอืนๆ 9,344  -  16,476  - 

รวม 9,344  -  60,591  36,551 
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รายการทีเกยีวกับบริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จํากัด 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน   31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน   31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พนับาท) 

ลูกหนีการคา้        

   : ส่วนทีหมุนเวียน 24,110  40,800  17,809  27,540 

   : ส่วนทีไมห่มุนเวียน 133,250  153,649  83,949  97,719 

ดอกเบียคา้งรับ 23,185  38,846  11,766  26,162 

ลูกหนีอืน 11,473  11,261  11,473  11,261 

 192,018  244,556  124,997  162,682 

        

หัก ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่ 

   จะเกิดขึน 

 

(713) 

  

(774) 

  

(473) 

  

(522) 

สุทธิ 191,305  243,782  124,524  162,160 

 

ในเดือนมกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงร่วมกนักบับริษทั ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จาํกดั สําหรับการ

รับชาํระเงินรายเดือนตามมูลค่าหนีทียงัคงคา้งอยู ่ดงันี 

- การรับชาํระสําหรับบริษทั เดือนละ 2.3 ลา้นบาท เป็นระยะเวลา 71 เดือน และงวดสุดทา้ยจาํนวนเงิน 4.52 ลา้นบาท 

- การรับชาํระสําหรับบริษทั ช. ทวี เทอร์โมเทค จาํกดั (บริษทัย่อย) เดือนละ 1.1 ลา้นบาท เป็นระยะเวลา 71 เดือน 

และงวดสุดทา้ยจาํนวนเงิน 2.27 ลา้นบาท 

 

นอกจากนี กลุ่มบริษทัจะได้รับดอกเบียจากการผิดนัดชาํระเพิมเติมทีอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของมูลค่าหนีทีคงคา้ง 

โดยบริษทั ขอนแก่น ช.ทว ี(1993) จาํกดั สามารถเลือกทีจะชาํระเงินค่าหนีทงัจาํนวนก่อนสินสุดแผนการรับชาํระได ้

ดอกเบียคา้งรับจากการผิดนดัชาํระแสดงไวใ้นบญัชีลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืนในงบแสดงฐานะทางการเงิน 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

 (พันบาท) 

กลบัรายการผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะ

เกิดขึนของลูกหนีการคา้สาํหรับ  

    

งวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน (61) (5,630) (49) (3,797) 

 

เงินให้กู้ยืมระยะสันแก่บุคคลและกิจการทีเกยีวข้องกนั   

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบีย 

(ร้อยละต่อปี) 

30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม

2563 

 30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม

2563 

 (พันบาท) 

กรรมการ   

นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย 8 -  -  -  - 

บริษัทย่อย         

บริษทั ช. ทว ีเทอร์โมเทค จาํกดั 7 -  -  112,594  132,533 
 

รายการเคลือนไหวของเงินให้กูย้ืมแก่บุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนัสําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน

2564 และ 2563 มีดงันี 

 

   งบการเงินรวม 

เงินให้กู้ยืม อัตราดอกเบีย  1 มกราคม  เพมิขนึ  ลดลง  30 มิถุนายน 

 (ร้อยละต่อปี)  (พนับาท) 

2563          

กรรมการ 8  111,067  -  (111,067)  - 

รวม   111,067      - 
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   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินให้กู้ยืม อัตราดอกเบีย  1 มกราคม  เพิมขนึ  ลดลง  30 มิถุนายน 

 (ร้อยละต่อปี)  (พนับาท) 

2564          

บริษทัยอ่ย 7  132,803  3,430  (23,440)  112,793 

รวม   132,803      112,793 

หัก ค่าเผอืผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า    (270)      (199) 

สุทธิ   132,533      112,594 

          

2563          

บริษทัยอ่ย 7  267,718  41,842  (143,010)  166,550 

รวม   267,718      166,550 

หัก ค่าเผอืผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า    (491)      (410) 

สุทธิ   267,227      166,140 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

 (พันบาท) 

กลบัรายการผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่

จะเกิดขึนของเงินให้กูย้ืมระยะสันแก่

บุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

    

งวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน - - (71) (81) 

 

เจ้าหนกีารค้าและเจ้าหนีอืน   

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย -  -  5,960  497 

บุคคลหรือกิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั 10,447  7,659  10,424  7,659 

รวม 10,447  7,659  16,384  8,156 
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สัญญาสําคัญทีทํากับบุคคลและกิจการทีเกยีวข้องกนั 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 สัญญาสําคญัทีทาํกบับุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนัมีดงันี  

(ก) บริษทัมีสัญญาการเช่าพืนทีกบั บริษทั ขอนแก่น ช. ทวี (1993) จาํกดั เพือใช้ในการดาํเนินงานสําหรับการจอด

รถขนส่งมวลชน โดยมีอตัราค่าเช่าตามทีตกลงกัน มีกาํหนดระยะเวลา 3 ปี ซึงจะครบกาํหนดภายในเดือน

พฤศจิกายน 2564  

 

(ข) บริษทัมีสัญญาเช่าอาคารสํานกังานกบักรรมการของบริษทั สัญญาสามารถต่ออายุไดเ้ป็นรายปี จนกว่าฝ่ายหนึง

ฝ่ายใดจะบอกเลิกเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 

(ค) บริษทัมีสัญญาให้เช่าอาคารสํานักงานกบับริษทัย่อยแห่งหนึง โดยมีกาํหนดระยะเวลา 4 ปี ซึงจะครบกาํหนด

ภายในเดือนกรกฎาคม 2565 

 

(ง) บริษทัมีสัญญาให้เช่าอาคารสํานกังานกบักิจการอืนทีเกียวขอ้งกนัแห่งหนึง โดยมีกาํหนดระยะเวลา 3 ปี ซึงจะ

ครบกาํหนดภายในเดือนธนัวาคม 2564 

 

(จ) บริษทัมีสัญญาจา้งบริหารจดัการกบับริษทัย่อย โดยจะให้บริการความช่วยเหลือในการดาํเนินงาน ตลอดจนให้

คาํแนะนาํทางธุรกิจ 

 

(ฉ) บริษทัมีสัญญากบับริษทั ขอนแก่น ช. ทวี (1993) จาํกดั เพือขอวงเงินสินเชือร่วมกนักบัสถาบนัการเงินแห่งหนึง 

เป็นจาํนวนเงินรวม 70 ลา้นบาท โดยนาํทีดินของบริษทั ขอนแก่น ช. ทวี (1993) จาํกดั มูลค่าตามบญัชีจาํนวนเงิน 

101 ลา้นบาทไปคาํประกนักบัสถาบนัการเงิน และบริษทัตกลงจ่ายค่าธรรมเนียมจาํนวนเงิน 0.6 ล้านบาทต่อปี 

ให้กับ บริษทั ขอนแก่น ช. ทวี (1993) จาํกดั 
 

(ช) บริษทัมีสัญญาใหเ้งินกูย้ืมระยะสันแก่บริษทัย่อยแห่งหนึงในวงเงิน 270 ลา้นบาท มีอตัราดอกเบียร้อยละ 7 ต่อปี 

กาํหนดชาํระคืนเมือทวงถาม 
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4 ลูกหนกีารค้า 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

30 มิถุนายน 

2564  

31 ธนัวาคม 

2563 

 30 มิถุนายน 

2564  

31 ธนัวาคม 

2563 

 (พันบาท) 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 45,536  53,634  40,850  51,631 

เกินกาํหนดชาํระ        

   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 6,168  13,437  5,638  13,437 

   3 - 6 เดือน 20,064  8,993  20,072  8,993 

   6 - 12 เดือน 3,044  38,943  3,044  12,908 

   มากกวา่ 12 เดือน 185,420  207,840  108,708  137,127 

รวม 260,232  322,847  178,312  224,096 

หัก ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่ 

   จะเกิดขึน (17,535)  

 

(16,799)  (10,315)  

 

(8,834) 

สุทธิ 242,697  306,048  167,997  215,262 

 

ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

- เพิมขนึ 736  -  1,481  - 

- กลบัรายการ -  (2,554)  -  (3,022) 

 

ในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัซึงอยูใ่นธุรกิจสายการบินแห่งหนึงในประเทศไทย

ได้เขา้สู่แผนฟืนฟูธุรกิจภายใต้กระบวนการฟืนฟูกิจการของศาลล้มละลายกลาง ส่งผลให้ธุรกรรมระหว่างกนั

รวมถึงการรับชาํระเงินตอ้งหยดุพกัชวัคราว โดย ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีลูกหนีการคา้และสินทรัพย์

ทีเกิดจากสัญญารวมเป็นจาํนวนเงิน 51.75 ลา้นบาท โดยเกิดจากงานสังทาํอปุกรณ์ในการดาํเนินธุรกิจ ซึงบริษทัได้

พจิารณาและบนัทึกผลกระทบการดอ้ยค่าดงักล่าวแลว้สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 ทงันี ในระหวา่งงวด

หกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 แผนฟืนฟกิูจการดงักล่าวไดรั้บอนุมติัจากศาลลม้ละลายกลางและบริษทัได้

พิจารณาเรืองการดอ้ยค่าทีเกียวขอ้ง โดยจากการพิจารณาแผนฟืนฟูกิจการทีไดรั้บอนุมติัดงักล่าว ไม่ส่งผลต่อการ

เปลียนแปลงการดอ้ยค่าทีเป็นสาระสําคญั 
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รายการลูกหนีการคา้ทีเกินกาํหนดชาํระมากกว่า 12 เดือนส่วนใหญ่เป็นรายการกบับริษทั ขอนแก่น ช. ทวี (1993) 

จาํกดั ซึงกลุ่มบริษทัไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงการรับชาํระหนีไวแ้ลว้ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2563 (ดูหมายเหตุ 3) โดย ณ 

วนัที 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้ว่าลูกหนีรายนีไม่มีการเพมิขึนของความเสียงดา้นเครดิตอย่างมี

นัยสําคญั ดงันันกลุ่มบริษทัจึงรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะ

เกิดขึนในอีก 12 เดือนขา้งหน้า 

 

5 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย  

ณ วนัที 1 มกราคม     24,599  23,600 

เพิมขนึ     -  999 

ณ วันที 30 มิถุนายน     24,599  24,599 

ณ วันที 31 ธันวาคม       24,599 

        

บริษัทร่วม        

ณ วนัที 1 มกราคม 2,341  2,459  2,818  2,818 

ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิ        

จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (42)  (45)  -  - 

ณ วันที 30 มิถุนายน 2,299  2,414  2,818  2,818 

ณ วันที 31 ธันวาคม   2,341    2,818 

        

เมือวนัที 9 มิถุนายน 2564 ได้มีการจัดตงับริษทัย่อย 2 แห่งคือ Koo Dom Investment Limited Liability Company 

(บริษทัย่อยทางตรง) และ AROGO Capital Acquisition Corporation (บริษทัย่อยของบริษทั Koo Dom Investment 

Limited Liability Company) ทงัสองบริษัทจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีทุนทีออกและชาํระแล้ว  

100 ดอลลาร์สหรัฐ และ 287.50 ดอลลาร์สหรัฐ ตามลาํดับ เพือวตัถุประสงค์ในการลงทุนในรูปแบบ Special 

Purpose Acquisition Company (SPAC) ในประเทศสหรัฐอเมริกา เงินลงทุนในบริษัททีจัดตังขึนใหม่นีไม่เป็น

สาระสําคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 
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6 อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 

 

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยวิธีมูลค่าตลาดสําหรับ

การใชป้ระโยชน์ปัจจุบนั มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนถูกจดัลาํดบัชนัการวดัมูลค่ายุติธรรมอยู่

ในระดบัที 3 

 

ในระหว่างงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 ไม่มีการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของทีดินทีเ ป็น

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนอย่างเป็นสาระสําคญั 

 

7 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 

สําหรับงวดหกเดอืนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 งบการเงินรวม 
 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 

ซือสินทรัพย ์- ราคาทุน  24,462    24,432  

จาํหน่ายสินทรัพย ์- ราคาตามบญัชีสุทธิ  527    527  

 

การวัดมูลค่าด้วยราคาทีตีใหม่ 
 

ลาํดับชันมูลค่ายุติธรรม  

 

การวดัมูลค่าดว้ยราคาทีตีใหม่ของทีดินใชล้าํดบัชนัการวดัมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดบัที 3 จากเกณฑ์ขอ้มูลทีนาํมาใช้

ในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม โดยวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด ทงันี ในระหว่างงวดหกเดือนสินสุดวนัที  

30 มิถุนายน 2564 ไม่มีการเปลียนแปลงมลูค่ายติุธรรมของทีดินอยา่งเป็นสาระสาํคญั 
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8 หนีสินทีมีภาระดอกเบีย  

 

  งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

  2564  2563  2564  2563 

  (พันบาท) 

ส่วนทีหมุนเวียน         

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสนัจาก

สถาบนัการเงิน 

    

 

    

- ส่วนทีไม่มีหลกัประกนั  564,838  592,683  541,214  567,848 

เงินกูยื้มระยะสัน         

- ส่วนทีมีหลกัประกนั  3,177  10,827  3,177  10,827 

เงินกูยื้มระยะยาวส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายใน

หนึงปี 

- ส่วนทมีีหลกัประกนั 

 

20,674 

 

25,350 

 

20,000 

 

24,900 

       - ส่วนทไีมม่ีหลกัประกนั  7,460  7,750  5,838  7,000 

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหนึงปี 

 

1,784 

 

4,546 

 

1,784 

 

4,546 

หุ้นกูที้ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี  443,397  931,754  443,397  931,754 

รวมส่วนทีหมุนเวียน  1,041,330  1,572,910  1,015,410  1,546,875 

  
 

 
 

 
 

 
 

ส่วนทีไม่หมุนเวียน         

เงินกูยื้มระยะยาว         

- ส่วนทีมีหลกัประกนั  1,912  2,249  -  - 

- ส่วนทีไม่มีหลกัประกนั  217,867  219,747  215,987  216,997 

หนีสินตามสัญญาเช่า  40,026  43,139  40,026  43,136 

หุ้นกู ้  663,080  70,610  663,080  70,610 

หุ้นกูแ้ปลงสภาพ   30,927  -  30,927  - 

สิทธิในการเลือกแปลงสภาพ  3,359  -  3,359  - 

รวมส่วนทีไม่หมุนเวียน  957,171  335,745  953,379  330,743 
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 หุ้นกู้ 

 

  งบการเงนิรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

  2564  2563  2564  2563 

  (พันบาท) 

1) หุ้นกู้ระยะยาว ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มี

หลกัประกนั 

1.1) จํานวน 545,300 หน่วย มูลค่าทีตราไวห้น่วยละ 

1,000 บาท อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 6.75 ต่อปี ชาํระ

ดอกเบียทุก 3 เดือน มีอายุ 2 ปี ครบกาํหนดไถ่ถอนใน

เดือนกุมภาพนัธ์ 2564 โดยเมือวนัที 5 กุมภาพนัธ์ 2564 

ทีประชุมผูถื้อหุ้นกูมี้มติอนุมติัการเปลียนแปลงเงือนไข

การไถ่ถอนหุ้นกูโ้ดยขยายเวลาครบกาํหนดไถ่ถอนจากเดิม 

วนัที 22 กุมภาพนัธ์ 2564 เป็นการทยอยจ่าย 4 ครังและ

เปลียนแปลงอตัราดอกเบียเป็นร้อยละ 7.5 ต่อปี 

การทยอยชาํระคืนเงินตน้จาํนวน 4 ครัง มีดงันี 

- ครังที 1 ในวนัที 22 สิงหาคม 2564 ในอตัราร้อยละ 5 

ของมูลค่าทีตราไวข้องหุ้นกูแ้ต่ละใบ 

- ครังที 2 ในวนัที 22 กุมภาพนัธ์ 2565 ในอตัราร้อยละ 5

ของมูลค่าทีตราไวข้องหุ้นกูแ้ต่ละใบ 

- ครังที 3 ในวนัที 22 สิงหาคม 2565 ในอตัราร้อยละ 10 

ของมูลค่าทีตราไวข้องหุ้นกูแ้ต่ละใบ 

- ครังที 4 ในวนัที 22 พฤศจิกายน 2565 ในอตัราร้อยละ 

80 ของมูลค่าทีตราไวข้องหุ้นกูแ้ต่ละใบ 

      

 

 

 

  

 

 

   : ส่วนทหีมุนเวียน  54,110  544,880  54,110  544,880 

   : ส่วนทไีม่หมนุเวียน  490,770  -  490,770  - 

1.2) จํานวน 300,000 หน่วย มูลค่าทีตราไวห้น่วยละ 

1,000 บาท อัตราดอกเบียคงทีร้อยละ 7 ต่อปี ชําระ

ดอกเบียทุก 3 เดือน มีอายุ 2 ปี ครบกาํหนดไถ่ถอนใน

เดือนตุลาคม 2564 

        

   : ส่วนทหีมุนเวียน 

 

 

 

 299,287  296,874  299,287  

 

296,874 
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  งบการเงนิรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

  2564  2563  2564  2563 

  (พันบาท) 

1.3) จํานวน 71,000 หน่วย มูลค่าทีตราไว้หน่วยละ 

1,000 บาท อัตราดอกเบียคงทีร้อยละ 7 ต่อปี ชําระ

ดอกเบียทุก 3 เดือน มีอายุ 2 ปี ครบกาํหนดไถ่ถอนใน

เดือนกนัยายน 2565 

        

   : ส่วนทไีม่หมนุเวียน  70,610  70,610  70,610  70,610 

1.4) จํานวน 101,700 หน่วย มูลค่าทีตราไวห้น่วยละ 

1,000 บาท อัตราดอกเบียคงทีร้อยละ 7 ต่อปี ชําระ

ดอกเบียทุก 3 เดือน มีอาย ุ1 ปี 3 เดือน ครบกาํหนดไถ่

ถอนในเดือนสิงหาคม 2565 

        

   : ส่วนทไีม่หมุนเวียน  101,700  -  101,700  - 

2) หุ้ น กู ้ ร ะ ย ะ สั น  ป ร ะ เ ภ ท ไ ม่ ด้อ ย สิ ท ธิ แ ล ะ มี

หลกัประกนั อตัราดอกเบียร้อยละ 6 ต่อปีชาํระดอกเบีย

ทุกเดือน มีอายุ  6 เดือน ครบกําหนดไถ่ถอนเดือน

มิ ถุ น า ย น  2564 ทั ง นี  ผู ้ถื อ หุ้ น กู้ มี ม ติ อ นุ มั ติก า ร

เปลียนแปลงเงือนไขการไถ่ถอนหุ้นกูโ้ดยขยายเวลาครบ

กําหนดไถ่ ถอนเป็นวันที  16 ธันวาคม 2564 แ ล ะ

เปลียนแปลงอตัราดอกเบียเป็นร้อยละ 6.75 ต่อปี 

        

   : ส่วนทหีมุนเวียน  90,000  90,000  90,000  90,000 

รวม  1,106,477  1,002,364  1,106,477  1,002,364 

หัก ส่วนทีหมุนเวยีน  (443,397)  (931,754)  (443,397)  (931,754) 

ส่วนทีไม่หมุนเวียน - สุทธ ิ  663,080  70,610  663,080  70,610 

 

การเปลียนแปลงเงือนไขการไถ่ถอนของหุ้นกู้ 

 

เมือวนัที 5 กุมภาพนัธ์ 2564 ทีประชุมผูถื้อหุ้นกูมี้มติอนุมติัการเปลียนแปลงเงือนไขการไถ่ถอนหุ้นกูรุ่้น CHO212A 

จาํนวน 545,300 หน่วย มูลค่าทีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 6.75 ต่อปี ชาํระดอกเบียทุก 3 

เดือน มีอาย ุ2 ปี ครบกาํหนดไถ่ถอนวนัที 22 กุมภาพนัธ์ 2564 โดยมีการเปลียนแปลงเงือนไขทีสาํคญั ดงันี 
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1.1) การขยายเวลาครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้CHO212A ออกไปอีก 1 ปี 9 เดือน จากเดิมวนัที 22 กุมภาพนัธ์ 2564 เป็น

วนัที 22 พฤศจิกายน 2565 

1.2) การเปลียนแปลงอตัราดอกเบียเป็นร้อยละ 7.5 ต่อปี (จากเดิมร้อยละ 6.75 ต่อปี) 

1.3) การทยอยชาํระคืนเงินตน้จาํนวน 4 ครัง 

: ครังที 1 ในวนัที 22 สิงหาคม 2564 ในอตัราร้อยละ 5 ของมูลค่าทีตราไวข้องหุน้กูแ้ตล่ะใบ 

: ครังที 2 ในวนัที 22 กุมภาพนัธ์ 2565 ในอตัราร้อยละ 5 ของมูลค่าทีตราไวข้องหุน้กูแ้ต่ละใบ 

: ครังที 3 ในวนัที 22 สิงหาคม 2565 ในอตัราร้อยละ 10 ของมูลค่าทีตราไวข้องหุน้กูแ้ต่ละใบ 

: ครังที 4 ในวนัที 22 พฤศจิกายน 2565 ในอตัราร้อยละ 80 ของมูลค่าทีตราไวข้องหุน้กูแ้ตล่ะใบ 

 

หุ้นกู้แปลงสภาพ 

 

เมือวนัที 25 พฤษภาคม 2564 ทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครังที 1/2564 ของบริษทัไดมี้มติอนุมติัการออกและเสนอขาย

หุ้นกู้แปลงสภาพทีออกใหม่ของบริษัทต่อผู ้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงและเป็นบุคคลทีไม่เกียวข้องกับบริษัท  

ในจาํนวนเงินไม่เกิน 400 ลา้นบาท ซึงบริษทัไดท้าํสัญญาการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ เพือออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพโดย

เฉพาะเจาะจงให้แก่ Advance Opportunities Fund และ Advance Opportunities Fund I ซึงการออกและเสนอขายหุ้น

กูแ้ปลงสภาพจะทาํเป็นคราว ๆ  จนกว่าจะครบจาํนวนเงิน 400 ลา้นบาท โดยมีขอ้กาํหนดและเงือนไขหลกัของหุ้นกู้

แปลงสภาพดงันี 

 

ประเภทหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หุ้นกู้แปลงสภาพ ทีให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท 

ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีประกนั (Senior Unsecured Convertible 

Debentures) 

สกุลเงิน   บาท 

จาํนวนต้นเงินรวมของหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ทงัหมด 

ไม่เกิน 400 ลา้นบาท โดยแบ่งออกเป็น 4 ชุด ดงัต่อไปนี  

(1) หุ้นกูแ้ปลงสภาพชุดที 1 (Tranche 1) มีมูลค่าไม่เกิน 100 ลา้นบาท 

โดยแบ่ง ออกเป็น 40 ชุดยอ่ย ชุดละ 2.5 ลา้นบาท  

(2) หุ้นกูแ้ปลงสภาพชุดที 2 (Tranche 2) มีมูลค่าไม่เกิน 100 ลา้นบาท 

โดยแบ่ง ออกเป็น 20 ชุดยอ่ย ชุดละ 5.0 ลา้นบาท  

(3) หุ้นกูแ้ปลงสภาพชุดที 3 (Tranche 3) มีมูลค่าไม่เกิน 100 ลา้นบาท 

โดยแบ่ง ออกเป็น 20 ชุดยอ่ย ชุดละ 5.0 ลา้นบาท  

(4) หุ้นกูแ้ปลงสภาพชุดที 4 (Tranche 4) มีมูลค่าไม่เกิน 100 ลา้นบาท 

โดยแบ่ง ออกเป็น 10 ชุดยอ่ย ชุดละ 10.0 ลา้นบาท 
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เงือนไขการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ บริษทัจะทยอยออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพเป็นชุด ๆ  ทีละชุดตามลาํดบั ตาม

ความต้องการใช้เงินของบริษัท ทงันีการออกหุ้นกู้แปลงสภาพอยู่

ภายใตค้วามสําเร็จของเงือนไขบงัคบัก่อน ซึงไดแ้ก่ การไดรั้บอนุญาต

จากสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

และหน่วยงานทีเกียวขอ้งอืน ๆ  รวมถึงขอ้กาํหนดและเงือนไขของหุน้

กูแ้ปลงสภาพ 

 

ทงันีกาํหนดให้ระยะเวลาในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีระยะเวลา

ภายใน 3 ปีนบัแต่วนัทีทีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้ออกหุ้นกูแ้ปลง

สภาพ หากบริษัทมิไดอ้อกหุ้นกู้แปลงสภาพครบจาํนวนภายใน 3 ปี

บริษทัอาจขอมติทีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมตัิในการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ

ส่วนทีเหลือ 

อตัราดอกเบีย ร้อยละ 2 ต่อปี โดยชาํระดอกเบียเป็นรายไตรมาสนบัจากวนัทีออกหุน้

กูแ้ปลงสภาพ 

อาย ุ 3 ปีนบัจากวนัทีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพแต่ละชุด 

เงือนไขการชาํระคืนเงินตน้ ชาํระงวดเดียวเมือครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกูแ้ต่ละชุด ตามขอ้กาํหนด

และเงือนไขของหุ้นกูแ้ปลงสภาพแต่ละชุด โดยหุน้กูแ้ปลงสภาพแต่ละ

ชุดมีอาย ุ3 ปีนบัจากวนัทีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกูแ้ปลงสภาพก่อน

วนัครบกาํหนด 
ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอใหบ้ริษทัไถ่ถอนหุ้น

กูแ้ปลงสภาพก่อนครบกาํหนด และ/หรือ บริษทัอาจมีสิทธิหรือไม่มี

สิทธิไถ่ถอนหุ้นกูแ้ปลงสภาพก่อนครบกาํหนด ทงันีการไถ่ถอนหุ้นกู้

แปลงสภาพให้เป็นไปตามขอ้ตกลงและเงือนไขของหุ้นกูแ้ปลงสภาพ

ทีจะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ขอ้บังคบั 

หรือประกาศทีเกียวขอ้ง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการ

ใด ๆ ทีเกียวขอ้ง 

ราคาแปลงสภาพ ไม่ตาํกวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด 

 

ราคาตลาดคาํนวณจากราคาถวัเฉลียถ่วงนาํหนักของหุ้นบริษทัใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 7 วนัทาํการติดต่อกนั

แต่ไม่เกิน 15 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัทีผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพจะใช้
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สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู ้ทงันีราคาถวัเฉลียถ่วงนาํหนักคาํนวณจากราคา

ปิด ถ่วงนาํหนักด้วยปริมาณการซือขายในแต่ละวนัทาํการติดต่อกัน 

(“ราคาใชสิ้ทธิแปลงสภาพลอยตวั (“Floating Conversion Price”) 

 

อย่างไรก็ตาม ถา้ราคาแปลงสภาพทีคาํนวณขา้งตน้ตาํกว่ามูลค่าทีตรา

ไวข้องหุ้นของบริษทั บริษทัจะตอ้งออกหุ้นชดเชยเพิมเติมในลกัษณะ

ทีทาํให้การคาํนวณหุ้นทงัหมดทีจะออกในมูลค่าทีตราไวเ้ป็นไปตาม

ราคาแปลงสภาพ 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ ผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพแต่ละชุดสามารถใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลง

สภาพได้ทุกวนันับจากวนัทีออกหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึงเวลาปิดทาํ

การของวนัทาํการก่อนวนัครบกาํหนดอายุหุน้กูแ้ปลงสภาพ 7 วนั 

จาํนวนหุ้นสามัญทีจัดสรรไวเ้พือรองรับ

การแปลงสภาพ 

432,675,407 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 24.66 ของจาํนวนหุ้นทีจาํหน่ายได้

แลว้ทงัหมดของบริษทัภายหลงัการจดทะเบียนเพิมทุนชาํระแลว้ของ

บริษทั บนสมมติฐานวา่มีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุ้นกูแ้ปลงสภาพนัน

ทงัจาํนวน)  

ตลาดรองของหุ้นสามญัทีเกิดจากการใช้

สิทธิแปลงสภาพ 

บริษัทจะนําหุ้นสามัญทีเกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพนีเข้าจด

ทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอหรือ

ตลาดหลกัทรัพยที์หุ้นสามญัของบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนอยู่

ในขณะนนั  

 

การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเครืองมือทางการเงินกาํหนดให ้ณ วนัทีรับรู้เมือเริมแรก กิจการแยก

ประเภทเครืองมือทางการเงินหรือองคป์ระกอบของเครืองมือทางการเงินโดยพิจารณาตามเนือหาเชิงเศรษฐกิจและ

คาํนิยามหนีสินทางการเงินและตราสารทุน  

 

หุ้นกูแ้ปลงสภาพดงักล่าวกาํหนดราคาใชสิ้ทธิแปลงสภาพลอยตวั (“Floating Conversion Price”) ทาํใหจ้าํนวนหุ้นที

เกิดขึนจากการแปลงสิทธิขึนอยู่กบัราคาตลาดในอนาคต (Fixed – for – variable convertible debentures) ดงันนัสิทธิ

ในการเลือกแปลงสภาพจึงจดัประเภทเป็นหนีสินทางการเงิน  
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หุ้นกูแ้ปลงสภาพแสดงดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายจนกว่ามีการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั หรือครบอายุการชาํระคืน

ของหุ้นกู ้และสิทธิในการเลือกแปลงสภาพแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนจนกว่ามีการใชสิ้ทธิใน

การแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้บนัทึกหักจากหุ้นกูแ้ปลงสภาพ และตดัจาํหน่ายตามอายุ

ของหุน้กูแ้ปลงสภาพ  

 

การเปลียนแปลงของบญัชีหุ้นกู้แปลงสภาพและสิทธิในการเลือกแปลงสภาพสําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที  

30 มิถุนายน 2564 มีรายละเอียดดงันี 

 

สําหรับงวดหกเดอืนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 

 

หุน้กูแ้ปลงสภาพ 

 สิทธิในการเลือก

แปลงสภาพ 

 (พันบาท) 

ณ วนัที 1 มกราคม  -  - 

ออกจาํหน่ายระหวา่งงวด 39,358  6,392 

บวก ตน้ทุนทางตรงตดัจ่าย 120  - 

หัก มูลค่าในการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ (8,551)  (3,033) 

ณ วันที 30 มิถุนายน 30,927  3,359 

 

บริษัทจ่ายเงินล่วงหน้าค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพจาํนวนเงิน 34 ลา้นบาท โดยบนัทึกไวใ้นบญัชี 

“ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน” และทยอยตดัจาํหน่ายตามอายุของหุ้นกูแ้ปลงสภาพเมือมีการออกจาํหน่าย 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 บริษทัออกจาํหน่ายหุ้นกูแ้ปลงสภาพจาํนวนเงิน 50 ลา้นบาท แสดงสุทธิค่าธรรมเนียมใน

การออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพจาํนวนเงิน 4.25 ลา้นบาท คงเหลือจาํนวนเงินสุทธิ 45.75 ลา้นบาท 

  

หนีสินทีมีภาระดอกเบียส่วนทีมีหลกัประกนั ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดของ

หลกัประกนัซึงเป็นสินทรัพยด์งันี 

  



บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

  2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 

เงินฝากสถาบนัการเงิน  37,540  37,540  34,000  34,000 

ทีดิน  297,461  297,461  280,232  280,232 

อาคาร  55,317  58,979  55,317  58,979 

รวม  390,318  393,980  369,549  373,211 

 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูย้มืทียงัไม่ไดเ้บิกใชจ้ากสถาบนัการเงินเป็นจาํนวนเงินรวม 456 ลา้น

บาท (31 ธันวาคม 2563: 435 ล้านบาท) 

 

ทงันีบริษทัมีสัญญาวงเงินสินเชือกบัสถาบนัการเงิน ซึงกาํหนดการดาํรงอตัราส่วนทางการเงินตามทีระบุในสัญญา 

เนืองจากบริษทัไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ทาํให้ไม่สามารถดาํรงบางอตัราส่วนทางการเงินตามที

กาํหนดได ้ทงันีบริษทัไดรั้บการผอ่นปรนเงือนไขอตัราส่วนทางการเงินดงักล่าวจากสถาบนัการเงินแลว้ 

 

9 ทุนเรือนหุ้น 

 

 มูลค่าหุ้น  2564  2563 

 ต่อหุน้  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

 (บาท)  (พันหุ้น/พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน    

ณ วนัที 1 มกราคม    

-  หุน้สามญั 0.25  2,355,996  588,999  2,355,996  588,999 

ลดทุนจดทะเบียนโดยการตดัหุ้น 0.25  (1,034,090)  (258,523)  -  - 

เพิมทุนจดทะเบียนโดยการออก

หุน้ใหม่ 

 

0.25 

 

432,675  108,169  -  - 

หุ้นสามัญ ณ วันที 30 มิถุนายน 0.25  1,754,581  438,645  2,355,996  588,999 

หุ้นสามัญ ณ วันที 31 ธันวาคม       2,355,996  588,999 

          

          

          

          



บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 มูลค่าหุ้น  2564  2563 

 ต่อหุน้  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

 (บาท)  (พันหุ้น/พันบาท) 

หุ้นทีออกและชําระแล้ว          

ณ วนัที 1 มกราคม          

-  หุน้สามญั 0.25  1,321,901  330,475  1,308,887  327,222 

ออกหุ้นใหม่จากการใชใ้บสําคญั 

แสดงสิทธิทีจะซือหุ้น 

 

0.25 

  

4 

 

1 

 

13,014 

 

3,253 

ออกหุ้นใหม่จากการใชสิ้ทธิแปลง

สภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

 

0.25 

  

10,378 

 

2,595 

 

- 

 

- 

หุ้นสามัญ ณ วันที 30 มิถุนายน 0.25  1,332,283  333,071  1,321,901  330,475 

หุ้นสามัญ ณ วันที 31 ธันวาคม       1,321,901  330,475 

   

การลดทุนจดทะเบียน  

 

เมือวนัที 25 พฤษภาคม 2564 ทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัให้บริษทัลดทุนจดทะเบียนจากจาํนวน 2,356 ลา้นหุ้น 

มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 589 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จาํนวน 1,321.91 ลา้นหุ้น 

มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 330.48 ลา้นบาท ทงันีบริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนลดทุน

ดงักล่าวกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้แลว้ 

 

  การเพิมทุนจดทะเบียน 

 

เมือวนัที 25 พฤษภาคม 2564 ทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นอนุมตัิการเพิมทุนจดทะเบียนจากจาํนวน 1,321.91 ลา้นหุ้น 

มูลค่าหุน้ทีตราไว ้0.25 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 330.48 ลา้นบาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ จาํนวน 1,754.58 ลา้นหุ้น 

มูลค่าหุ้นทีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 438.65 ลา้นบาท เพือรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้

กูแ้ปลงสภาพ ทงันีบริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพิมทุนดงักล่าวกับกรมพฒันาธุรกิจการคา้แลว้ 

 

  



บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ส่วนงานดําเนินงาน 

 

ผูบ้ริหารพิจารณาว่า กลุ่มบริษทัมี 3 ส่วนงานทีรายงาน ซึงเป็นหน่วยธุรกิจทีสําคญัของกลุ่มบริษทัทีลกัษณะธุรกิจที

แตกต่างกนั การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานทีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงันี 

 

 ส่วนงานรายได้ตามสัญญา เช่น กลุ่มผลิตภณัฑ์มาตรฐาน กลุ่มผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษและงานโครงการ 

 ส่วนงานรายได้จากการขาย เช่น การขายอะไหล่ 

 ส่วนงานรายได้จากการให้บริการ เช่น ศูนย์ซ่อมบริการ 

 

ผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานวดัโดยใช้รายไดแ้ละกาํไรขนัตน้ของส่วนงาน ซึงนาํเสนอในรายงานการจดัการ

ภายในและสอบทาน โดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเชือว่าการใชร้ายได้

และกาํไรขนัตน้ในการวดัผลการดาํเนินงานนนัเป็นขอ้มูลทีเหมาะสมในการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน

และสอดคลอ้งกบักิจการอืนทีดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั ทงันีการกาํหนดราคาระหว่างส่วนงานเป็นไป

ตามการซือขายตามปกติธุรกิจ  



บริษัท ช ทว ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  รายไดข้องกลุ่มกิจการจากลกูคา้รายใหญ่ในระหวา่งงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีจาํนวนเงิน 29.44 ลา้นบาท และ 134.79 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

ข้อมลูตามส่วนงานทรีายงาน 
 

 งบการเงินรวม 

 รายไดต้ามสัญญา  รายไดจ้ากการขาย  รายไดจ้ากการให้บริการ  รวม 

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันท ี30 มถิุนายน 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

รายได ้ 61,118  151,403  6,176  3,887  123,971  139,321  191,265  294,611 

กาํไร (ขาดทุน) ขนัตน้ (36,713)  23,526  4,545  1,313  (3,222)  16,283  (35,390)  41,122 
 

               

ค่าใชจ้่ายในการจดัจาํหน่ายและบริหารและตน้ทุน

ทางการเงินทีไม่ไดปั้นส่วน 

            

(127,091)  (163,980) 

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ขาดทุนจากการ  

ดอ้ยค่า) ซึงเป็นไปตาม TFRS 9 

            

(288)  2,541 

รายไดอื้น             7,793  15,353 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม             (42)  (45) 

ขาดทุนก่อนภาษีเงนิได้             (155,018)  (105,009) 

 

  กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดต้ามสัญญาและรายไดจ้ากการให้บริการตลอดช่วงเวลาหนึง ส่วนรายไดจ้ากการขายรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหนึง    



บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส่วนงานภูมิศาสตร์  

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีส่วนงานภูมิศาสตร์ในประเทศและต่างประเทศจากการส่งออกโดยนาํเสนอขอ้มูลเกียวกบั

การจาํแนกส่วนงานภูมิศาสตร์สําหรับรายการรายไดต้ามสัญญาและจากการขายและการให้บริการทีมีมูลค่าเป็น

สาระสาํคญั โดยแบ่งตามส่วนงานแยกตามทีตงัทางภูมิศาสตร์ของลูกคา้ไดด้งันี 
 

 งบการเงินรวม 

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564  2563 

 (พันบาท) 

ประเทศไทย 179,451  270,276 

ประเทศญีปุ่น 398  - 

อืนๆ 11,416  24,335 

รวม 191,265  294,611 

 

 

 

 



บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 ขาดทุนต่อหุ้น 
 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุด  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   วันที 30 มิถุนายน  2564  2563  2564  2563 

  (พันบาท/พันหุ้น) 

ขาดทุนทีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ         

   ของบริษัท (ขันพืนฐานและปรับลด)  (97,966)  (63,476)  (92,019)  (60,010) 

         

จาํนวนหุน้สามญัทีออก ณ วนัที 1 เมษายน  1,321,901  1,321,901  1,321,901  1,321,901 

ผลกระทบจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ  1,599  -  1,599  - 

จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลียถ่วงนําหนัก 

(ขันพืนฐาน) ณ วันที 30 มิถุนายน 

  

1,323,500 

  

1,321,901 

 

1,323,500 

  

1,321,901 

ผลกระทบจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ  -  -  -  - 

จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลียถ่วงนําหนัก 

 (ปรับลด) ณ วันที 30 มิถุนายน 

  

1,323,500 

  

1,321,901 

 

1,323,500 

  

1,321,901 

         

ขาดทุนต่อหุ้นขันพืนฐานและปรับลด (บาท)  (0.074)  (0.048)  (0.070)  (0.045) 

 

สําหรับงวดหกเดือนสินสุด  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   วันที 30 มิถุนายน  2564  2563  2564  2563 

  (พันบาท/พันหุ้น) 

ขาดทุนทีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ         

   ของบริษัท (ขันพืนฐานและปรับลด)  (156,427)  (104,919)  (149,246)  (94,650) 

         

จาํนวนหุน้สามญัทีออก ณ วนัที 1 มกราคม   1,321,901  1,321,901  1,321,901  1,321,901 

ผลกระทบจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ  804  -  804  - 

จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลียถ่วงนําหนัก 

(ขันพืนฐาน) ณ วันที 30 มิถุนายน 

 

1,322,705  1,321,901  1,322,705  1,321,901 

ผลกระทบจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ  -  -  -  - 

จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลียถ่วงนําหนัก 

 (ปรับลด) ณ วันที 30 มิถุนายน 

 

1,322,705  1,321,901  1,322,705  1,321,901 

         

ขาดทุนต่อหุ้นขันพืนฐานและปรับลด (บาท)  (0.118)  (0.079)  (0.113)  (0.072) 



บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 สิทธิในการเลือกแปลงสภาพทีเหลือจาํนวน 40,000 สิทธิ (ซึงเกิดจากหุ้นกูแ้ปลงสภาพที

ออกแลว้) ไม่ไดร้วมอยู่ในการคาํนวณจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัปรับลด เนืองจากตราสารดงักล่าวทาํให้

ผลกระทบขาดทุนต่อหุน้ไม่ปรับลด (anti-dilutive effect) 

 

12 เครืองมือทางการเงิน 

 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม  

 

ตารางดงัต่อไปนีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงิน รวมถึง

ลาํดบัชนัมูลค่ายุติธรรมสําหรับเครืองมือทางการเงินทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูล

มูลค่ายตุิธรรมสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหากมูลค่าตาม

บญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรมอยา่งสมเหตุสมผล  



บริษัท ช ทว ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  

 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

ณ วันท ี30 มิถุนายน 2564 

 เครืองมือ 

ทางการเงินท ี

วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไร

หรือขาดทุน 

 เครืองมือ 

ทางการเงินที 

วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื  

เครืองมือ 

ทางการเงินที 

วดัมูลค่าดว้ย

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 (พนับาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน               

เงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด  -  15,742  -  15,742  -  -  15,742 

สินทรัพยอ์นุพนัธ ์  37  -  -  37  -  37  - 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน  37  15,742  -  15,779       

               

หนีสินทางการเงิน               

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืม 

ระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 

 

-  -  (564,838)  (564,838)  -  -  (564,838) 

เงินกูย้ืมระยะสนั  -  -  (3,177)  (3,177)  -  -  (3,177) 

เงินกูย้ืมระยะยาว  -  -  (247,911)  (247,911)  -  -  (247,911) 

หุ้นกู ้  -  -  (1,106,477)  (1,106,477)  -  -  (1,106,477) 

หุ้นกูแ้ปลงสภาพ  -  -  (30,927)  (30,927)  -  -  (30,927) 

สิทธิในการเลือกแปลงสภาพ  (3,359)  -  -  (3,359)  -  -  (3,359) 

รวมหนสิีนทางการเงิน  (3,359)  -  (1,953,330)  (1,956,689)       



บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  

 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

ณ วันท ี31 ธันวาคม 2563 

 เครืองมือ 

ทางการเงินท ี

วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไร

หรือขาดทุน 

 เครืองมือ 

ทางการเงินท ี

วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื  

เครืองมือ 

ทางการเงินที 

วดัมูลค่าดว้ยราคา

ทุนตดัจาํหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 (พนับาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน               

เงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด  -  25,000  -  25,000  -  -  25,000 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์  7  -  -  7  -  7  - 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน  7  25,000  -  25,007       

               

หนีสินทางการเงิน               

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูยื้ม 

   ระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 

 

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

เงินกูยื้มระยะสัน  -  -  (10,827)  (10,827)  -  -  (10,827) 

เงินกูยื้มระยะยาว  -  -  (255,096)  (255,096)  -  -  (255,096) 

หุ้นกู ้  -  -  (1,002,364)  (1,002,364)  -  -  (1,002,364) 

รวมหนสิีนทางการเงิน  -  -  (1,860,970)  (1,860,970)       



บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

ณ วันท ี30 มิถุนายน 2564 

 เครืองมือ 

ทางการเงินที 

วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไร

หรือขาดทุน 

 เครืองมือ 

ทางการเงินที 

วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื  

เครืองมือ 

ทางการเงินท ี

วดัมูลค่าดว้ย

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 (พนับาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน               

เงินให้กูย้ืมระยะสนัแก่บุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั  -  -  112,594  112,594  -        -  112,594 

เงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด  -  15,742  -  15,742  -  -  15,742 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์  37  -  -  37  -  37  - 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ  37  15,742  112,594  128,373       

               

หนีสินทางการเงิน               

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน  -  -  (541,214)  (541,214)  -  -  (541,214) 

เงินกูย้ืมระยะสนั  -  -  (3,177)  (3,177)  -  -  (3,177) 

เงินกูย้ืมระยะยาว  -  -  (241,825)  (241,825)  -  -  (241,825) 

หุ้นกู ้  -  -  (1,106,477)  (1,106,477)  -  -  (1,106,477) 

หุ้นกูแ้ปลงสภาพ  -  -  (30,927)  (30,927)  -  -  (30,927) 

สิทธิในการเลือกแปลงสภาพ  (3,359)  -  -  (3,359)  -  -  (3,359) 

รวมหนสิีนทางการเงิน  (3,359)  -  (1,923,620)  (1,926,979)       



บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

ณ วันท ี31 ธันวาคม 2563 

 เครืองมือ 

ทางการเงินที 

วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไร

หรือขาดทุน 

 เครืองมือ 

ทางการเงินท ี

วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื  

เครืองมือ 

ทางการเงินที 

วดัมูลค่าดว้ยราคา

ทุนตดัจาํหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

  (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน               

เงินให้กูยื้มระยะสนัแก่บุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั  -  -  132,533  132,533  -  -  132,533 

เงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด  -  25,000  -  25,000  -  -  25,000 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์  7  -  -  7  -  7  - 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน  7  25,000  132,533  157,540       

               

หนีสินทางการเงิน               

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูยื้ม 

ระยะสันจากสถาบนัการเงิน 

 

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

เงินกูยื้มระยะสัน  -  -  (10,827)  (10,827)  -  -  (10,827) 

เงินกูยื้มระยะยาว  -  -  (248,897)  (248,897)  -  -  (248,897) 

หุ้นกู ้  -  -  (1,002,364)  (1,002,364)  -  -  (1,002,364) 

รวมหนสิีนทางการเงิน  -  -  (1,829,936)  (1,829,936)       



บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของเครืองมือทางการเงินของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่มีมูลค่าไม่แตกตา่งกนัอยา่งเป็น

สาระสําคญัเนืองจากมีอตัราดอกเบียใกลเ้คียงกบัอตัราในตลาด 

 

เครืองมือทางการเงินทีวัดมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีอืนๆ 

 

ประเภท เทคนิคการประเมินมูลค่า 

อนุพนัธ์ 

 

กรณีมีตลาดซือขายคล่องรองรับ กลุ่มบริษทัใช้ราคาตลาด

เป็นมูลค่ายุติธรรมของอนุพนัธ์ 

 

กรณีไม่มีตลาดซือขายคล่องรองรับ คาํนวณจากแบบจาํลอง

โดยใช้ขอ้มูลทีหาได้จากตลาด (Observable Market Data) 

ปรับด้วยค่าความเสียงด้านเครดิตของคู่คา้แต่ละราย (ไม่

รวมความเสียงด้านเครดิตของกลุ่มบริษัท) และค่าความ

เสียงดา้นอืนๆ เพือสะทอ้นมูลค่าทีแทจ้ริงของอนุพนัธ ์

  

เงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่อยูใ่น

ความตอ้งการของตลาด 

 

 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิทีรายงานล่าสุดรวมถึงพิจารณาความ

น่าเชือถือและความเหมาะสมของปัจจัยต่างๆในการ

ประเมิน 

 

  

สิทธิในการเลือกแปลงสภาพ คํานวณจากแบบจําลองโดยใช้ข้อมูลทีหาได้จากตลาด 

(Observable Market Data)  รวมถึงพิจารณาอัตราความผนั

ผวนของราคา และอตัราผลตอบแทนทีใช้ในการคิด ปรับ

ดว้ยค่าความเสียงดา้นอืนๆ เพือประเมินมูลค่ายตุิธรรม 

 

 

 

 

  



บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 ภาระผูกพนักับบคุคลหรือกจิการทีไม่เกียวข้องกัน 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

  2564  2563  2564  2563 

  (พันบาท) 

ภาระผูกพนัอนืๆ   

คาํสังซือทีผูข้ายสินคา้หรือวสัดุตกลงแลว้ 280,355 155,090 280,355 153,677 

สัญญารับบริการ 30,289 - 30,289 - 

 310,644 155,090 310,644 153,677 

 

บริษทัได้ทาํสัญญารับบริการจากทีปรึกษาทางการเงินหลายแห่ง ทงันีบริษทัจะต้องจ่ายค่าบริการในอัตราและ

เงือนไขตามทีกาํหนดในสัญญา 

 

 
งบการเงินรวม 

 สกุลเงินต่างประเทศ เทียบเท่าเงินบาท 

 
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2564 2563 2564  2563 

 (พันบาท) (พันบาท) 

เลตเตอร์ออฟเครดิตทียังไม่ได้ใช้   

บาท   -  14,370 

ยโูร - 117 -  4,346 

ดอลลาร์สหรัฐ - 116 -  3,507 

รวม   -  22,223 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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                                                          งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 
 เทียบเท่าเงินบาท 

 
  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

   2564  2563 

 
 (พันบาท) 

เลตเตอร์ออฟเครดิตทียังไม่ได้ใช้   

บาท   -  4,370 

รวม   -  4,370 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พนับาท)  (พนับาท) 

หนังสือคาํประกันจากธนาคาร        

คาํประกนัสัญญาบริการ 279,446  280,008  279,446  280,008 

คาํประกนัเพอืกูย้มืเงิน 540  -  -  - 

คาํประกนัไฟฟ้า 1,160  1,160  1,160  1,160 

 281,146  281,168 280,606  281,168 

 

14 เรืองอืนๆ 

 

คดีความทีบริษัทฟ้องร้องต่อขสมก. (E-Ticket) 

 

เมือวนัที 21 มีนาคม 2562 บริษทัไดรั้บหนงัสือเรืองขอบอกเลิกสัญญาโครงการเช่าระบบบตัรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์

พร้อมอุปกรณ์ (E-Ticket) จาก ขสมก. มูลค่าโครงการทีบอกยกเลิกรวมเป็นเงินทงัสิน 1,665 ล้านบาท โดยตาม

หนังสือเรืองบอกเลิกดังกล่าวได้อา้งเหตุว่าบริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามสัญญาและทาํการส่งมอบงานโครงการ

ระบบบตัรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ (E-Ticket) ไดภ้ายในระยะเวลาทีกาํหนดในสัญญา ดงันนั ขสมก. 

จึงขอใชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญาดงักล่าว 

 

ซึงทีผ่านมาบริษทัไดป้ฏิบตัิตามสัญญาโดยไดต้ิดตงัระบบบตัรโดยสาร E-Ticket ครบตามจาํนวน 2,600 คนั พร้อม

ทงัเปิดใชง้านจริง ส่วนเครืองเก็บเงิน (Cash Box) ไดติ้ดตงัไปทงัหมดจาํนวน 800 คนั และ ขสมก. ไดแ้จง้ให้บริษทั 
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รอความชดัเจนในการติดตงัเพิมให้ครบตามสัญญา และมีการนําไปใชง้านเฉพาะเครืองอ่านบตัร (E-Ticket) อีกทงั 

ขสมก.ไดท้าํหนังสือถึงกรมบญัชีกลางเพือขอหารือการแกไ้ขสัญญาหรือบอกเลิกสัญญาบางส่วน โดยตดัเครืองเก็บ

ค่าโดยสารอตัโนมตัิ (Cash Box) ออกจากสัญญาทงัหมดดงักล่าว 

 

เมือวนัที 4 กนัยายน 2562 บริษทัไดย้นืฟ้องหน่วยงานรัฐ ณ ศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดาํที 1998/2562 ระหวา่ง

บริษัทและขสมก. เพือเรียกร้องค่าเสียหายหรือชดใช้ค่าการงาน และค่าเช่าทีควรได้รับแก่บริษทัเป็นจาํนวนเงิน 

1,556 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษี) พร้อมดอกเบียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัถดัจากวนัฟ้องจนถึงวนัชาํระแลว้เสร็จ และ

ใหค้ืนหลกัประกนัสัญญาพร้อมค่าธรรมเนียมทีจะเกิดจากการคืนหลกัประกนัล่าชา้ดงักล่าวแลว้ 

 

ต่อมาเมือวนัที 31 มีนาคม 2564 ขสมก.ได้ยืนฟ้องบริษัทเป็นคดีใหม่ต่อศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดําที 

410/2564 เรียกค่าเสียหายเป็นค่าปรับตามสัญญาและค่าชดเชยรายได้ค่าโดยสารจากบตัรสวสัดิการแห่งรัฐและ

ดอกเบียผิดนดัชาํระ รวมเป็นเงินทงัสินประมาณ 110 ลา้นบาท ซึงคดีดงักล่าวถือเป็นคดีโครงการเดียวกนักบัคดีซึง

บริษทัไดย้นืฟ้องไวก่้อนแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัอยูใ่นระหวา่งการเตรียมยนืคาํให้การต่อศาลตามขนัตอนต่อไป 

 

คดีความทีกิจการร่วมค้า เจวีซีซีฟ้องร้องต่อขสมก. 

 

ในปี 2559 ขสมก. ไดมี้หนงัสือยกเลิกการลงนามสัญญาซือขายและซ่อมบาํรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศใช้

เชือเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จาํนวน 489 คนั ครังที 3/2558 ภายหลงัจากทีกิจการร่วมคา้ เจวีซีซีไดรั้บการประกาศ

ให้ชนะการประกวดราคาเสนอขายจาํนวนเงิน 1,735.60 ล้านบาท และจ้างเหมาซ่อมแซมบาํรุงรักษารถโดยสาร 

NGV จาํนวนเงิน 2,446.35 ลา้นบาท กิจการร่วมคา้ เจวีซีซีจึงไดย้ืนฟ้อง ขสมก. เป็นคดีหมายเลขดาํที 294/2559 ลง

วนัที 24 กุมภาพนัธ์ 2559  

 

ต่อมาเมือวนัที 31 มีนาคม 2564 ศาลปกครองกลางไดมี้คาํพิพากษาเป็นคดีหมายเลขแดงที 424/2564 ให้เพิกถอน

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาและคาํวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ ขสมก. โดยให้มีผลยอ้นหลงันับตังแต่

วนัทีมีประกาศยกเลิกการประกวดราคาและคาํวินิจฉัยอุทธรณ์ดงักล่าว และให้ขสมก. ชดใชค้่าเสียหายเป็นจาํนวน

เงิน 265,842 บาท พร้อมดอกเบียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีของตน้เงินดงักล่าว นบัถดัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่าจะ

ชําระเสร็จให้แก่ผู ้ฟ้องคดี โดยชําระให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันทีคดีถึงทีสุด นอกจากนี ให้ยกฟ้อง

คณะกรรมการว่าดว้ยการพสัดุดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอกนิกส์และกระทรวงการคลงั และให้คืนค่าธรรมเนียมศาล

บางส่วนตามส่วนของการชนะคดีแก่ผูฟ้้องคดี ทงันีบริษทัไดด้าํเนินการยนือุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดแลว้เพือ

เรียกค่าเสียหายเพิมเติม เมือวนัที 29 เมษายน 2564 
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15 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 

การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ 

  
เมือวนัที 15 กรกฎาคม 2564 บริษทัได้ดาํเนินการทาํสัญญาออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพที

ออกใหม่ของบริษัทตามสัญญาการออกหุ้นกู้แปลงสภาพครังที 2/2564 จาํนวนเงินรวม 20 ล้านบาท โดยให้แก่ 

Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) จาํนวนเงินรวม 10 ลา้นบาท และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO 

Fund 1”) จาํนวนเงินรวม 10 ลา้นบาท ทงันีหุ้นกูแ้ปลงสภาพดงักล่าวจะครบกาํหนดในวนัที 15 มิถุนายน 2567 เวน้

แต่จะมีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพก่อนครบกาํหนดไถ่ถอน 

 

การใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้  

 

ในเดือนกรกฎาคม 2564 ผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพจาํนวน 25 ลา้นบาท โดยคิดเป็นจาํนวนหุ้นที

ออกจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 30,016,665 หุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท คิดเป็นจาํนวนทุนชาํระแลว้ที

บริษทัจดทะเบียนเพิมทุนเท่ากบั 7,504,166 บาท ซึงบริษทัดาํเนินการจดทะเบียนเพิมทุนชาํระดงักล่าวกบักระทรวง

พาณิชยแ์ลว้ 

 

ในเดือนสิงหาคม 2564 ผูถื้อหุ้นกู้แปลงสภาพไดใ้ช้สิทธิแปลงสภาพจาํนวน 10 ลา้นบาท โดยคิดเป็นจาํนวนหุ้นที

ออกจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 14,064,696 หุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท คิดเป็นจาํนวนทุนชาํระแลว้ที

บริษทัจดทะเบียนเพิมทุนเท่ากบั 3,516,174 บาท ซึงบริษทัอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการจดทะเบียนเพมิทุนชาํระดงักล่าว

กบักระทรวงพาณิชย ์
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