
  

            

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั ช ทว ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

 
งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

และ 

รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ คณะกรรมการบริษัท ช ทว ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ-วนัท่ี-31-มีนาคม-2565 งบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี-31-มีนาคม-2565 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ข้อมูลทางการเงิน     

ระหว่างกาล) ของบริษทั ช ทวี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั ช ทวี จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซ่ึง

ผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

ผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมดซ่ึง

อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ข้อมลูและเหตกุารณ์ท่ีเน้น 

 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลขอ้ 1 ซ่ึงระบุวา่ กลุ่มบริษทัและบริษทัมีผลการดาํเนินงาน

ขาดทุนสุทธิเป็นจาํนวนเงิน 157.35 ลา้นบาทและ 148.12 ลา้นบาท สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 

ณ วนัท่ีเดียวกนั กลุ่มบริษทัและบริษทัมีขาดทุนสะสมเป็นจาํนวนเงิน 745.57 ลา้นบาท และ 713.94 ลา้นบาท และมีหน้ีสิน

หมุนเวียนสูงกวา่สินทรัพยห์มุนเวียนเป็นจาํนวนเงิน 117.15 ลา้นบาท และ 20.91 ลา้นบาท ตามลาํดบั ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ

ประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลขอ้ 1  การดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัไดรั้บผลกระทบอย่างมากและอาจจะไดรั้บ

ผลกระทบอยา่งต่อเน่ืองต่อไปอีกในอนาคตเน่ืองจากความไม่แน่นอนในภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจอนัเป็นผลมาจากการแพร่

ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 สถานการณ์ดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัซ่ึงอาจเป็นเหตุให้

เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคญัเก่ียวกบัความสามารถในการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ขอ้สรุปของขา้พเจา้

ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองน้ี 

 

 

 

 

 

(บงกช อํ่าเสง่ียม) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 3684 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

13 พฤษภาคม 2565 



บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 20,127               10,069               18,961               9,828                 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 2, 3 234,852             187,427             247,298             209,225             

สินทรัพยที์�เกิดจากสญัญา - หมุนเวียน 351,976             298,235             351,724             293,655             

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั�นแก่บุคคลและกิจการ

   ที�เกี�ยวขอ้งกนั 2 -                     -                     104,370             82,519               

สินคา้คงเหลือ 700,406             715,039             652,254             668,848             

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 181,193             204,611             179,819             204,131             

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,488,554          1,415,381          1,554,426          1,468,206          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินที�ติดภาระคํ�าประกนั 3,540                 3,540                 -                     -                     

เงินลงทุนในตราสารทุนที�ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 11 15,742               15,742               15,742               15,742               

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 4 186,593             188,027             2,818                 2,818                 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4 -                     -                     210,814             210,814             

ลูกหนี�การคา้ไม่หมุนเวียน 2, 3 64,595               77,626               39,382               49,098               

สินทรัพยที์�เกิดจากสญัญา - ไม่หมุนเวียน 32,613               32,613               32,613               32,613               

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 5 101,190             101,190             77,790               77,790               

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 6 742,883             751,476             708,756             716,946             

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16,141               16,495               10,246               10,593               

เงินมดัจาํ 243,526             237,101             243,184             237,101             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 385,349             382,512             385,303             382,467             

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,792,172          1,806,322          1,726,648          1,735,982          

รวมสินทรัพย์ 3,280,726          3,221,703          3,281,074          3,204,188          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

หนี�สินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั�น

   จากสถาบนัการเงิน 7 522,392             536,129             498,443             510,030             

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวียนอื�น 2 263,415             266,133             263,892             260,186             

เงินกูย้ืมระยะสั�น 7 99,378               168,000             99,378               168,000             

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 7 5,629                 6,572                 3,288                 4,788                 

ส่วนของหนี� สินตามสญัญาเช่าที�ถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึ�งปี 7 14,437               14,457               14,437               14,457               

หุน้กูที้�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 7 662,693             689,640             662,693             689,640             

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 378                    378                    -                     -                     

ประมาณการหนี� สินหมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 28                      411                    28                      411                    

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 37,353               35,918               33,177               32,292               

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 1,605,703          1,717,638          1,575,336          1,679,804          

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาว 7 216,866             217,800             213,875             214,084             

หนี� สินตามสญัญาเช่าการเงิน 7 91,005               94,598               91,005               94,598               

หุน้กู้ 7 210,000             210,000             210,000             210,000             

หุน้กูแ้ปลงสภาพ 7 -                     39,494               -                     39,494               

สิทธิในการเลือกแปลงสภาพ 7 -                     9,649                 -                     9,649                 

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 26,374               25,903               26,223               25,269               

ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 19,418               18,526               18,573               17,719               

ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น 6,995                 6,995                 6,995                 6,995                 

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 570,658             622,965             566,671             617,808             

รวมหนี�สิน 2,176,361          2,340,603          2,142,007          2,297,612          

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 8

   ทุนจดทะเบียน 688,072             688,072             688,072             688,072             

   ทุนที�ออกและชาํระแลว้ 549,107             448,877             549,107             448,877             

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,121,690          841,306             1,121,690          841,306             

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

ส่วนลดจากการเพิ�มสดัส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (5,633)                (5,633)                -                                             -  

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

ขาดทุนสะสม (745,571)            (588,224)            (713,940)            (565,817)            

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ 146,109             146,111             145,493             145,493             

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 1,104,364          881,099             1,139,067          906,576             

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 1                        1                        -                     -                     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  1,104,365          881,100             1,139,067          906,576             

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,280,726          3,221,703          3,281,074          3,204,188          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษทั ช ทว ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้ 

รายไดต้ามสัญญา 137,121 46,945 137,733 40,740 

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 59,607 67,502 59,720 67,579 

รายไดอื้�น 17,377 3,505 18,595 5,740 

รวมรายได้ 214,105              117,952              216,048              114,059              

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนงานตามสัญญา (162,570) (53,669) (166,782) (47,194)

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ (78,587) (60,581) (78,721) (60,687)

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (4,133) (4,160) (3,852) (3,920)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (23,622) (28,590) (13,576) (30,440)

รวมค่าใช้จ่าย (268,912)             (147,000)             (262,931)             (142,241)             

ขาดทุนจากกิจกรรมดําเนินงาน (54,807) (29,048) (46,883) (28,182)

ตน้ทุนทางการเงิน (100,635) (28,862) (100,286) (28,514)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 4 (1,434)                 (20)                      -                      -                      

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (156,876)             (57,930)               (147,169)             (56,696)               

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (471)                    (531) (954)                    (531)

ขาดทุนสําหรับงวด (157,347)             (58,461)               (148,123)             (57,227)               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน (2)                        -                      -                      -                      

รวมรายการที�อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (2)                        -                      -                      -                      

รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนที�กาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ย

   มูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น -                      (2,147)                 -                      (2,147)                 

ภาษีเงินไดข้องรายการที�จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                      429                     -                      429                     

รวมรายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง -                      (1,718)                 -                      (1,718)                 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (2)                        (1,718)                 -                      (1,718)                 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (157,349)             (60,179)               (148,123)             (58,945)               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด

31 มีนาคม 31 มีนาคม

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษทั ช ทว ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

การแบ่งปันขาดทุน

    ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ (157,347) (58,461) (148,123) (57,227)

    ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม -                      -                      -                      -                      

ขาดทุนสําหรับงวด (157,347)             (58,461)               (148,123)             (57,227)               

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ (157,349) (60,179) (148,123) (58,945)

   ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม -                      -                      -                      -                      

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (157,349)             (60,179)               (148,123)             (58,945)               

ขาดทุนต่อหุ้น

ขาดทุนต่อหุ้นขั�นพื�นฐานและต่อหุ้นปรับลด (บาท) 10 (0.0781)               (0.0442)               (0.0735)               (0.0433)               

31 มีนาคม 31 มีนาคม

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนเกิน

มูลค่าหุ้น ส่วนลดจาก รวมส่วน ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน จากการจ่าย การเพิ�มสดัส่วน สาํรองการ สาํรอง รวม ของผูถื้อหุ้น ส่วนไดเ้สีย

ที�ออกและ มูลค่าหุ้น โดยใชหุ้้น การลงทุน ทุนสาํรอง เปลี�ยนแปลงใน การตีราคา องคป์ระกอบอื�น ของบริษทั ที�ไม่มีอาํนาจ รวมส่วน

ชาํระแลว้ สามญั เป็นเกณฑ์ ในบริษทัยอ่ย ตามกฏหมาย ขาดทุนสะสม มูลค่ายติุธรรม สินทรัพยใ์หม่ ของส่วนของผูถื้อหุ้น ใหญ่ ควบคุม ของผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 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

   ขาดทุนสาํหรับงวด -                   -                  -                -                   -                (58,461)              -                           -                        -                             (58,461)                     -                (58,461)            

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น -                   -                  -                -                   -                -                      (1,718)                      -                        (1,718)                        (1,718)                       -                (1,718)              

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                   -                  -                -                   -                (58,461)              (1,718)                      -                        (1,718)                        (60,179)                     -                (60,179)            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 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 

งบการเงนิรวม

(พันบาท)

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�
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บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนเกิน

มูลค่าหุน้ ส่วนลดจาก รวมส่วน ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน จากการจ่าย การเพิ�มสดัส่วน สาํรอง สาํรองการ สาํรอง รวม ของผูถื้อหุน้ ส่วนไดเ้สีย

ที�ออกและ มูลค่าหุน้ โดยใชหุ้น้ การลงทุน ทุนสาํรอง การแปลงค่า เปลี�ยนแปลงใน การตีราคา องคป์ระกอบอื�น ของบริษทั ที�ไม่มีอาํนาจ รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ สามญั เป็นเกณฑ์ ในบริษทัยอ่ย ตามกฏหมาย ขาดทุนสะสม งบการเงิน มูลค่ายติุธรรม สินทรัพยใ์หม่ ของส่วนของผูถื้อหุน้ ใหญ่ ควบคุม ของผูถื้อหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2565

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2565 448,877 841,306 29,013 (5,633) 9,649 (588,224) (335) (7,406) 153,852 146,111 881,099 1 881,100 

รายการกบัผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนที�ได้รับจากผู้ถอืหุ้น

      เพิ�มหุน้สามญั 8 100,230          280,384         -              -                 -              -                    -                         -                      -                           -                          380,614       -                 380,614           

    รวมเงินทุนที�ได้รับจากผู้ถอืหุ้น 100,230          280,384         -              -                 -              -                    -                         -                      -                           -                          380,614       -                 380,614           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   ขาดทุนสาํหรับงวด -                  -                -              -                 -              (157,347)           -                         -                      -                           -                          (157,347)     -                 (157,347)         

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น -                  -                -              -                 -              -                    (2)                           -                      -                           (2)                            (2)                -                 (2)                    

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                  -                -              -                 -              (157,347)           (2)                           -                      -                           (2)                            (157,349)     -                 (157,349)         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2565 549,107 1,121,690 29,013 (5,633) 9,649 (745,571) (337) (7,406) 153,852 146,109 1,104,364 1 1,104,365 

งบการเงินรวม

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ทุนเรือนหุ้น จากการจ่าย สาํรองการ สาํรอง รวม

ที�ออกและ ส่วนเกิน โดยใชหุ้้น ทุนสาํรอง เปลี�ยนแปลงใน การตีราคา องคป์ระกอบอื�น รวมส่วน

ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั เป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม มูลค่ายตุิธรรม สินทรัพยใ์หม่ ของส่วนของผูถื้อหุ้น ของผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 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)                 

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น -                        -                          -                        -                        -                        (1,718)                         -                           (1,718)                      (1,718)                   

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                        -                          -                        -                        (57,227)                 (1,718)                         -                           (1,718)                      (58,945)                 

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

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุ้น

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ทุนเรือนหุ้น จากการจ่าย สาํรองการ สาํรอง รวม

ที�ออกและ ส่วนเกิน โดยใชหุ้้น ทุนสาํรอง เปลี�ยนแปลงใน การตีราคา องคป์ระกอบอื�น รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั เป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม มูลค่ายตุิธรรม สินทรัพยใ์หม่ ของส่วนของผูถื้อหุ้น ของผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2565

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2565 448,877 841,306 27,068 9,649 (565,817) (7,406) 152,899 145,493 906,576 

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้น

      เพิ�มหุ้นสามญั 8 100,230 280,384 -                        -                        -                        -                              -                           -                           380,614 

    รวมเงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้น 100,230                280,384                  -                        -                        -                        -                              -                           -                           380,614                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   ขาดทุนสาํหรับงวด -                        -                          -                        -                        (148,123)               -                              -                           -                           (148,123)

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                        -                          -                        -                        (148,123)               -                              -                           -                           (148,123)               

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2565 549,107                1,121,690               27,068                  9,649                    (713,940)               (7,406)                         152,899                    145,493                    1,139,067             

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุ้น

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

ขาดทุนสาํหรับงวด (157,347)         (58,461)           (148,123)         (57,227)           

ปรับรายการที�กระทบขาดทุนเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 471                 531                 954                 531                 

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 17,246 15,013 16,458            13,607            

ดอกเบี�ยรับ (2,129) (3,834) (3,170)             (4,774)             

ตน้ทุนทางการเงิน 100,635          28,862            100,286          28,514            

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงและอื�นๆ 2,553              930                 2,553              968                 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 10,324            463                 8,283              3,073              

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ (กลบัรายการ) (3,260)             18                   (3,875)             (56)                 

ค่าใชจ้่ายหนี� สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 891                 630                 853                 596                 

ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมที�ใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 1,434              20                   -                 -                 

(29,182)           (15,828)           (25,781)           (14,768)           

การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดาํเนินงาน

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื�น (38,895)           65,620            (29,289)           56,032            

สินทรัพยที์�เกิดจากสญัญา - หมุนเวียน (61,801)           (85)                 (65,915)           (3,847)             

สินคา้คงเหลือ 17,893            (6,510)             20,469            (6,654)             

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 23,418            (6,223)             24,312            (9,196)             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น (5)                   (1,895)             (50)                 (1,895)             

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวียนอื�น (11,409)           12,877            (4,643)             21,162            

หนี� สินที�เกิดจากสญัญา - หมุนเวียน -                 (219)                -                 (219)                

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 1,435              2,171              885                 2,426              

จ่ายหนี� สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน (382) (7,399) (382) (6,387)

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน (98,928)           42,509            (80,394)           36,654            

ภาษีเงินไดจ้่ายออก (2,832)             (2,090)             (2,786)             (2,090)             

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน (101,760)         40,419            (83,180)           34,564            

 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด

วนัที� 31 มีนาคม วนัที� 31 มีนาคม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินให้กูย้มืแก่บุคคลอื�นหรือที�เกี�ยวขอ้งกนั -                 -                 2,600              4,329              

เงินให้กูย้มืระยะสั�นแก่บุคคลและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั -                 -                 (24,384)           -                 

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (4,961)             (3,858)             (4,584)             (2,582)             

ดอกเบี�ยรับ 1,110              305                 343                 220                 

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (3,851)             (3,553)             (26,025)           1,967              

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงินลดลง (13,737)           (8,213)             (11,587)           (8,271)             

เงินกูย้มืระยะสั�นลดลง (68,622)           -                 (68,622)           -                 

ดอกเบี�ยจ่าย (59,434) (27,870) (59,085) (27,522)

เงินสดจ่ายชาํระหนี� สินตามสญัญาเช่า (6,009)             (525)                (6,009)             (522)                

เงินสดจ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะยาว (1,877)             (2,482)             (1,709)             (2,482)             

เงินสดรับจากหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 265,350          -                 265,350          -                 

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 115,671          (39,090)           118,338          (38,797)           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ

   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลี�ยน 10,060            (2,224)             9,133              (2,266)             

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี�ยนที�มีต่อเงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสด (2)                   -                 -                 -                 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ 10,058            (2,224)             9,133              (2,266)             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที� 1 มกราคม 10,069            16,133            9,828              16,041            

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที� 31 มีนาคม 20,127            13,909            18,961            13,775            

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด

วนัที� 31 มีนาคม วนัที� 31 มีนาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษัท ช ทว ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

                                                                                                                                                                                               40 

การใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ 

 

ในเดือนเมษายน 2565 ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพจาํนวน 10 ลา้นบาท โดยคิดเป็นจาํนวนหุน้ท่ีออก

จากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 14,245,014 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท คิดเป็นทุนชาํระแลว้ท่ีบริษทัจด

ทะเบียนเพิ่มทุนสาํหรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพจาํนวนเงินเท่ากบั 3,561,253.50 บาท ซ่ึงบริษทัดาํเนินการจดทะเบียน

เพิ่มทุนชาํระดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 

 

การลดทุนจดทะเบียน  

 

เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2565 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัให้บริษทัลดทุนจดทะเบียนจากจาํนวน 2,752.29 ลา้นหุ้น 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 688.07 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จาํนวน 2,731.49 ลา้น

หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 682.87 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนลดทุน

ดงักล่าวกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้แลว้ 

 

การเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

 

เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2565 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจาํนวน 2,731.49 ลา้นหุน้ มูลค่า

หุน้ท่ีตราไว ้0.25 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 682.87 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จาํนวน 3,263.64 ลา้นหุน้ มูลค่า

หุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 815.91 ลา้นบาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

และเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุ้นกูแ้ปลงสภาพ ทั้งน้ีบริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนดงักล่าว

กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้แลว้ 
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