
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการบริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 

ความเห็น 

 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ตามล าดบั ซ่ึงประกอบดว้ย 

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นรวมและ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

 

ขา้พเจา้เห็นว่า ยกเวน้ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตามท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
อย่างมีเง่ือนไข งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของบริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวม
และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑ์ในการให้ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไข 

 

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 17.1 ขา้พเจา้ไม่สามารถตรวจสอบให้ไดห้ลกัฐานท่ี
เพียงพอในมูลค่าของบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมของบริษทั ฟ้าขวญัทิพย ์จ ากดั ท่ีแสดงในงบการเงินรวม 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จ  านวน – ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองปี (สุทธิจากการตั้งค่าเผื่อดอ้ยค่า    

เงินลงทุนในบริษทัร่วม จ านวน – ลา้นบาทเท่ากนัทั้งสองปี) สืบเน่ืองจากบริษทัร่วมดงักล่าวไดอ้อกจากแผน
ฟ้ืนฟูเมื่อวนัที่ 31 กรกฎาคม 2561 และบริษทัเร่ิมน าวิธีส่วนได้เสียมาถือปฏิบตัิ จากเดิมที่บนัทึกโดยวิธี
ราคาทุน โดยบริษทัร่วมได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของท่ีดินและอาคารโรงงานระหว่างก่อสร้างเสร็จแลว้ 
โดยมีมูลค่ายุติธรรมตามรายงานประเมินราคาจ านวน 51.18 ลา้นบาท มีราคาทุนสูงกว่ามูลค่ายุติธรรม
จ านวน 19.57 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัรับรู้ส่วนได้เสียจากผลขาดทุนดังกล่าวในก าไรสะสมตน้ปี 2562 จ านวน 
5.81 ลา้นบาท และส่วนเคร่ืองจักรระหว่างติดตั้ งอยู่ระหว่างการประเมิน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2564 บริษทัไม่ได้รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินรวม เน่ืองจากบริษทั



ได้รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนเกินกว่าส่วนได้เสียในบริษทัร่วมแลว้ท าให้ไม่มีมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนใน
บริษทัร่วม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 อยา่งไรก็ตาม งบการเงินของบริษทัร่วมท่ีบริษทัน ามาใช้รับรู้รายการ
ดังกล่าว ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบและเสนอรายงานอย่างมีเง่ือนไขเก่ียวกบัการไม่สามารถตรวจสอบราคาทุนของ
เคร่ืองจกัรระหว่างติดตั้งจ านวน 283.02 ลา้นบาท เน่ืองจากฝ่ายบริหารช้ีแจงว่า บริษทัไดเ้ร่ิมเขา้มาปรับปรุงโรงงาน
หลงัจากท่ีเคร่ืองจกัรไดติ้ดตั้งไวแ้ลว้ก่อนปี 2557 ท าให้ไม่มีเอกสารหลกัฐานการจ่ายเงิน ซ่ึงเร่ืองดงักล่าวอาจส่งผล
ให้มูลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมและส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเปล่ียนแปลงไปหากการวดัมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดแ้ลว้เสร็จ จากเร่ืองดงักล่าวท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถใชว้ิธีการตรวจสอบอ่ืนให้เป็นท่ี
พอใจต่อมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมและส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าว 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ได้
กล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในรายงานของขา้พเจ้า ขา้พเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของ
ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก  าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขของขา้พเจา้ 

 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ
ของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปี ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ี
มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

 

การรับรู้รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างจ านวน 
94.64 ลา้นบาท โดยกลุ่มบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการรับรู้รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง ประมาณตน้ทุน
โครงการก่อสร้างไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 5.14.2 และ 5.15.1 ตามล าดับ ซ่ึงผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลย
พินิจในการพิจารณาการประเมินขั้นความส าเร็จของงานก่อสร้างและความน่าจะเป็นของโอกาสท่ีจะเกิดผลขาดทุน
และวดัมูลค่า ผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงท าให้เกิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าและการรับรู้รายไดจ้ากการรับเหมา
ก่อสร้างและประมาณผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการก่อสร้าง 

 



การตอบสนองความเส่ียงโดยผูส้อบบญัชี 

 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้างและประมาณการตน้ทุนโครงการ
ก่อสร้าง โดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในเก่ียวกบัการบนัทึกรับรู้รายได้และตน้ทุนงาน
รับเหมาก่อสร้าง การประมาณการตน้ทุนโครงการก่อสร้าง และการประมาณการขั้นความส าเร็จของงานและ
ผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากโครงการก่อสร้าง โดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ ท าความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่ง
มาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้อ่านสัญญาก่อสร้างเพื่อพิจารณาเง่ือนไขเก่ียวกบั
การรับรู้รายได ้สอบถามผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบและท าความเขา้ใจกระบวนการท่ีใชใ้นการประเมินขั้นความส าเร็จ
ของงานและการประมาณตน้ทุนโครงการก่อสร้างตรวจสอบความเหมาะสมประมาณการตน้ทุนโครงการ
ก่อสร้าง ตรวจสอบตน้ทุนในการรับเหมาก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนจริงกบัเอกสารประกอบรายการ ทดสอบการค านวณ
ขั้นความส าเร็จของงานจากตน้ทุนก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนจริง วิเคราะห์เปรียบเทียบอตัราก าไรขั้นตน้ของงานก่อสร้าง 
วิเคราะห์เปรียบเทียบขั้นความส าเร็จของงานท่ีประมาณโดยวิศวกรกบัตน้ทุนก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนจริง สังเกตการณ์
โครงการท่ีอยูร่ะหว่างก่อสร้าง ณ วนัส้ินปีและประเมินการประมาณผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึนของผูบ้ริหาร 

 

ข้อมูลอ่ืน 

 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบด้วย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงาน
ประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงาน
ประจ าปีนั้น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจ าปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน
และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
คือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
หรือกบัความรู้ที่ไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอื่นมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 

 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจ้าตอ้งส่ือสารเร่ืองดังกล่าวกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเพื่อให้
ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 

 

 



ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายใน
ท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการ
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

 

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง 
(ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินการต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะ
เลิกกลุ่มบริษทัและบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

 

ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงิน
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย 
ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่
ไดเ้สมอไป 

 

ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญั
เม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผล
ต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี 

 

 

 

 



ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกต
และสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธี 
การตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
เพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั 
ซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงที่เกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเกี่ยวกบั 
การสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรง
ตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
 

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร 

 

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและ
จากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัใน
การด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไว้
ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ
ถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บั
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 
 

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึง
การเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ที่ท  าให้มี 
การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

 

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียว
ต่อความเห็นของขา้พเจา้ 



ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่อง
ท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายใน หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจ้าได้ให้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลว่าขา้พเจ้าได้ปฏิบัติตามขอ้ก าหนด
จรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์
ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ
ของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญั
มากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญั
ในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้
เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสาร
เร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

 

 

 

ผูส้อบบญัชีท่ีรับผดิชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ีคือ 

 

บริษทั ส านกังาน เอ เอม็ ซี จ ากดั 

 

 

(นายอ าพล  จ านงคว์ฒัน์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4663 

 

 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2565 
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม  2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม  2563

(จัดประเภทใหม่) (จัดประเภทใหม่)

                  สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 9,671,913.85        30,840,267.80        7,549,060.72         24,034,765.98       

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6.1 และ 9 177,844,542.24    166,774,079.53      169,629,471.05     156,537,180.33     

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน 6.1 และ 10.1 22,301,213.32      37,537,498.10        20,030,134.34       25,630,510.68       

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.1 -                       1,600,000.00          -                        1,000,000.00         

เงินให้กูย้มืแก่บุคคลอ่ืนท่ีผิดนดัช าระ 11 -                       -                          -                        -                        

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการอ่ืน 12 10,000,000.00      -                          -                        -                        

สินคา้คงเหลือ 13 131,054,612.66    91,742,866.06        130,959,210.05     91,638,327.04       

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 14 -                       -                          -                        -                        

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11,382,328.76      10,986,708.03        6,374,261.15         7,834,123.23         

          รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 362,254,610.83    339,481,419.52      334,542,137.31     306,674,907.26     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 15 10,103,003.48      10,102,194.43        10,000,105.13       10,000,104.65       

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 16 -                       -                          7,719,875.00         19,389,815.98       

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 17.1 84,292.60             107,474.50             122,500.00            122,500.00            

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.1 -                       -                          -                        -                        

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา-ไม่หมุนเวียน 6.1 และ 10.1 27,295,244.68      27,913,109.54        26,835,875.10       27,913,109.54       

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 18 46,292,556.37      52,626,361.28        46,292,556.37       50,408,920.52       

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 19 337,500,258.75    365,842,518.59      213,169,420.74     237,062,129.36     

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 20 16,343,807.57      17,815,666.79        3,120,009.77         3,639,534.62         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 21 4,211,337.11        1,883,999.35          4,105,688.68         1,683,615.59         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22 37,369,482.28      36,586,248.54        106,678,442.85     100,126,144.15     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 22,869,795.34      22,395,901.99        22,343,150.67       17,367,055.20       

          รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 502,069,778.18    535,273,475.01      440,387,624.31     467,712,929.61     

               รวมสินทรัพย์ 864,324,389.01    874,754,894.53      774,929,761.62     774,387,836.87     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกจิการ

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม  2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม  2563

                  หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 23 104,354,880.73    111,507,433.68      104,354,880.73     111,507,433.68     

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.1 20,557,882.00      15,880,000.00        520,000.00            820,000.00            

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอ่ืน 24 133,449,633.29    79,458,081.65        105,369,633.29     65,058,081.65       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6.1 และ 25 258,116,828.24    204,597,886.47      233,463,633.02     187,223,295.10     

หน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากสัญญา 11.1 2,301,803.85        8,970,305.53          2,301,803.85         8,970,305.53         

ประมาณการตน้ทุนในงานซ่อมแซม 986,797.54           -                          670,169.27            -                        

ตน้ทุนงานท่ียงัไม่ไดเ้รียกช าระ 7,255,014.76        5,149,600.91          7,255,014.76         2,539,960.83         

ประมาณการหน้ีสินจากส่วนไดเ้สียตามสัญญาในกิจการร่วมคา้ 17.2 20,340,395.51      -                          -                        -                        

ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 26 362,500.00           -                          -                        -                        

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 27 4,810,861.94        3,510,784.01          430,091.44            405,719.36            

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 7,191,067.09        5,041,829.55          1,245,016.97         1,467,555.81         

          รวมหน้ีสินหมุนเวียน 559,727,664.95    434,115,921.80      455,610,243.33     377,992,351.96     

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 26 2,525,000.00        -                          -                        -                        

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 27 5,805,542.37        9,203,715.37          3,032,679.99         3,462,771.42         

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 28 55,607,428.78      68,474,299.78        54,583,844.80       67,609,392.78       

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 889,012.53           554,000.00             3,000.00                3,000.00                

          รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 64,826,983.68      78,232,015.15        57,619,524.79       71,075,164.20       

               รวมหน้ีสิน 624,554,648.63    512,347,936.95      513,229,768.12     449,067,516.16     

ส่วนของผูถื้อหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 29

    ทุนจดทะเบียน
        หุ้นสามญั    864,788,682 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 0.50 บาท 432,394,341.00    -                          432,394,341.00     -                        

        หุ้นสามญั 1,297,180,173 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 0.50 บาท -                       648,590,086.50      -                        648,590,086.50     

    ทุนท่ีออกและช าระแลว้
        หุ้นสามญั 864,788,682 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 0.50 บาท 432,394,341.00    -                          432,394,341.00     -                        

        หุ้นสามญั 864,786,782 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 0.50 บาท -                       432,393,391.00      -                        432,393,391.00     

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 565,028,101.00    565,027,151.00      565,028,101.00     565,027,151.00     

ส่วนเกินจากการขายหุ้นทุนซ้ือคืน 15,534,581.42      15,534,581.42        15,534,581.42       15,534,581.42       

ก าไร(ขาดทุน)สะสม
    จดัสรรแลว้
        ทุนส ารองตามกฎหมาย 12,707,000.00      12,707,000.00        12,707,000.00       12,707,000.00       

    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (790,782,624.39)   (663,236,436.44)     (763,964,029.92)    (700,341,802.71)    

องคป์ระกอบอ่ืนส่วนของผูถื้อหุ้น (27,156.98)           -                          -                        -                        

          รวมส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 234,854,242.05    362,425,686.98      261,699,993.50     325,320,320.71     

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 4,915,498.33        (18,729.40)              -                        -                        

          รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 239,769,740.38    362,406,957.58      261,699,993.50     325,320,320.71     

               รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 864,324,389.01    874,754,894.53      774,929,761.62     774,387,836.87     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี -                       -                          -                        -                        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(จัดประเภทใหม่) (จัดประเภทใหม่)

รายไดจ้ากการด าเนินงาน
รายไดจ้ากการขาย                             989,533,074.56       824,524,737.42    974,112,096.47               818,302,940.76     

รายไดจ้ากการบริการ 109,175,901.26       139,839,077.75    93,115,732.93                 100,597,249.72     

       รวมรายไดจ้ากการด าเนินงาน 1,098,708,975.82    964,363,815.17    1,067,227,829.40            918,900,190.48     

ตน้ทุนจากการด าเนินงาน
ตน้ทุนขาย (839,198,224.23)      (690,295,424.25)   (833,755,859.16)              (684,802,324.72)    

ตน้ทุนบริการ (131,499,927.32)      (215,864,349.03)   (95,826,231.56)                (164,925,042.88)    

       รวมตน้ทุนจากการด าเนินงาน (970,698,151.55)      (906,159,773.28)   (929,582,090.72)              (849,727,367.60)    

ก าไรขั้นตน้ 128,010,824.27       58,204,041.89      137,645,738.68               69,172,822.88       

รายไดอ่ื้น 8,740,936.89           8,789,862.74        8,709,590.65                   8,155,379.04         

ก าไรจากการซ้ือสินทรัพยใ์นราคาต ่ากว่ามูลค่ายติุธรรม 16 603,616.39              -                        -                                   -                         

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย (69,989,585.61)        (61,363,745.96)     (69,817,390.53)                (60,878,118.26)      

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (123,100,638.16)      (112,398,437.93)   (100,527,364.91)              (97,467,893.62)      

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (44,095,741.83)        (6,104,388.53)       (27,336,050.73)                (14,724,538.36)      

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           -                        (18,169,890.98)                (18,744,935.65)      

โอนกลบัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                           15,924,778.49      -                                   -                         

ขาดทุนจากกิจกรรมด าเนินงาน (99,830,588.05)        (96,947,889.30)     (69,495,367.82)                (114,487,283.97)    

ตน้ทุนทางการเงิน (26,319,146.88)        (19,481,015.07)     (18,472,303.09)                (13,080,732.75)      

ขาดทุนก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและภาษีเงินได้ (126,149,734.93)      (116,428,904.37)   (87,967,670.91)                (127,568,016.72)    

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (23,181.90)               (15,939,803.99)     -                                   -                         

ผลขาดทุนจากส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ (20,340,395.51)        -                        -                                   -                         

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (146,513,312.34)      (132,368,708.36)   (87,967,670.91)                (127,568,016.72)    

รายไดภ้าษีเงินได้ 32.1 4,380,692.75           2,369,463.30        10,110,927.70                 6,531,606.68         

ขาดทุนส าหรับปี (142,132,619.59)      (129,999,245.06)   (77,856,743.21)                (121,036,410.04)    

(142,132,619.59)      (129,999,245)        

#NAME?

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2564

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม
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(หน่วย : บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุน

ผลก าไรจากการประมาณการ
     ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 28 17,987,295.00          -                        17,793,145.00                  -                         

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 32.2 (3,597,459.00)           -                        (3,558,629.00)                  -                         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้ 14,389,836.00          -                        14,234,516.00                  -                         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (127,742,783.59)       (129,999,245.06)    (63,622,227.21)                 (121,036,410.04)    

การแบ่งปันขาดทุนส าหรับปี
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (141,936,023.95)       (129,950,515.66)    (77,856,743.21)                 (121,036,410.04)    

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (196,595.64)              (48,729.40)             -                                   -                         

ขาดทุนส าหรับปี (142,132,619.59)       (129,999,245.06)    (77,856,743.21)                 (121,036,410.04)    

-                           -                        -                                   -                         

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (127,546,187.95)       (129,950,515.66)    (63,622,227.21)                 (121,036,410.04)    

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (196,595.64)              (48,729.40)             -                                   -                         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (127,742,783.59)       (129,999,245.06)    (63,622,227.21)                 (121,036,410.04)    

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน  
ส่วนท่ีเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั (หน่วย : บาท) 33 (0.1641)                    (0.1503)                  (0.0900)                            (0.1400)                  

จ านวนหุ้นสามญั (หน่วย : หุ้น) 864,788,682.00        864,788,682.00     864,788,682.00                864,788,682.00      

บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2564



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(หน่วย : บาท)

ทุนที่ออก ส่วนเกิน ส่วนเกิน จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้ ส่วนต า่จากการ รวม รวมส่วน
และ มูลค่า จากการขาย ทุนส ารอง จัดสรร เปลี่ยนแปลงส่วนได้เสีย องค์ประกอบอ่ืน ของผู้ถือหุ้น ส่วนได้เสียที่

หมายเหตุ ช ำระแล้ว หุ้นสามญั หุ้นทุนซ้ือคืน ตามกฎหมาย ในบริษทัย่อย ของส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษทั ไม่มอี านาจควบคุม รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 432,393,391.00    565,027,151.00    15,534,581.42     12,707,000.00   (533,285,920.78)       -                                -                               492,376,202.64       -                       492,376,202.64                      

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                        -                        -                       -                     -                            -                                -                               -                           30,000.00             30,000.00                               

ขาดทนุส าหรับปี -                        -                        -                       -                     (129,950,515.66)       -                                -                               (129,950,515.66)      (48,729.40)           (129,999,245.06)                    

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                        -                        -                       -                     -                            -                                -                               -                           -                       -                                         

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                        -                        -                       -                     (129,950,515.66)       -                                -                               (129,950,515.66)      (18,729.40)           (129,999,245.06)                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 432,393,391.00    565,027,151.00    15,534,581.42     12,707,000.00   (663,236,436.44)       -                                -                               362,425,686.98       (18,729.40)           362,406,957.58                      

เพ่ิมทนุระหว่างปี 29 950.00                  950.00                  -                       -                     -                            -                                -                               1,900.00                  -                       1,900.00                                 

ขาดทนุส าหรับปี -                        -                        -                       -                     (141,936,023.95)       -                                -                               (141,936,023.95)      (196,595.64)         (142,132,619.59)                    

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                        -                        -                       -                     14,389,836.00          -                                -                               14,389,836.00         -                       14,389,836.00                        

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                        -                        -                       -                     (127,546,187.95)       -                                -                               (127,546,187.95)      (196,595.64)         (127,742,783.59)                    

ส่วนต ่าจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย -                        -                        -                       -                     -                            (27,156.98)                    (27,156.98)                   (27,156.98)               27,156.98             -                                         

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                        -                        -                       -                     -                            -                                -                               -                           5,103,666.39        5,103,666.39                          

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 432,394,341.00    565,028,101.00    15,534,581.42     12,707,000.00   (790,782,624.39)       (27,156.98)                    (27,156.98)                   234,854,242.05       4,915,498.33        239,769,740.38                      

239,769,740.38                      

119,884,870.19                      

บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงนิรวม

รายการอ่ืนของการ
ก าไร(ขาดทุน)สะสม เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผู้ถือหุ้น

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น
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(หน่วย : บาท)

ทุนที่ออก ส่วนเกนิ ส่วนเกนิ
และ มูลค่า จากการขาย จดัสรรแล้ว ยงัไม่ได้ รวม

หมายเหตุ ช าระแล้ว หุ้นสามญั หุ้นทุนซ้ือคืน ทุนส ารองตามกฎหมาย จดัสรร

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 432,393,391.00       565,027,151.00       15,534,581.42         12,707,000.00              (579,305,392.67)      446,356,730.75       

ขาดทนุส าหรับปี -                           -                           -                           -                                (121,036,410.04)      (121,036,410.04)      

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                           -                           -                           -                                -                           -                           

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                           -                           -                           -                                (121,036,410.04)      (121,036,410.04)      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 432,393,391.00       565,027,151.00       15,534,581.42         12,707,000.00              (700,341,802.71)      325,320,320.71       

เพ่ิมทนุระหวา่งปี 29 950.00                     950.00                     -                           -                                -                           1,900.00                  

ขาดทนุส าหรับปี -                           -                           -                           -                                (77,856,743.21)        (77,856,743.21)        

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                           -                           -                           -                                14,234,516.00         14,234,516.00         

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 950.00                     950.00                     -                           -                                (63,622,227.21)        (63,620,327.21)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 432,394,341.00       565,028,101.00       15,534,581.42         12,707,000.00              (763,964,029.92)      261,699,993.50       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

12
บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะกจิการ

ก าไร(ขาดทุน)สะสม



13

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ
2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ขาดทุนส าหรับปี (142,132,619.59)  (129,999,245.06)   (77,856,743.21)   (121,036,410.04) 

รายการปรับกระทบขาดทุนส าหรับปีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน
คา่เส่ือมราคา 45,298,840.13     45,937,661.57      32,955,719.46     34,389,982.18     

คา่เส่ือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 3,625,864.33       2,572,153.24        519,524.85         531,003.03         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตดัจ่าย 1,536,329.69       1,444,640.46        1,447,926.91       1,353,706.26       

(ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ 230,019.01          143,782.19           (2,634,410.97)     130,363.31         

โอนอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเป็นคา่ใชจ่้าย 2,429,605.76       -                       -                      -                      

ก าไรจากการซ้ือสินทรัพยใ์นราคาต ่ากวา่มูลคา่ยติุธรรม (603,616.39)         -                       -                      -                      

ก าไรจากการยกเลิกสัญญาเช่าทางการเงิน (3,263,755.40)      -                       -                      -                      

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน-ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 42,931,689.08     7,604,388.53        18,506,050.73     7,809,248.43       

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน-เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 800,000.00          -                       8,830,000.00       8,415,289.93       

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน-สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา(โอนกลบั) 765,752.75          (1,500,000.00)      -                      (1,500,000.00)     

ขาดทุนจากมูลคา่สินคา้คงเหลือลดลง(โอนกลบั) (234,568.94)         8,591,692.88        (234,568.94)        8,591,692.88       

ประมาณการตน้ทุนในงานซ่อมแซม 986,797.54          -                       670,169.27         -                      

(ก าไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 23,814.10            (110,921.20)         23,814.10           (110,921.20)        

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                      -                       18,169,890.98     18,744,935.65     

โอนกลบัรายการดอ้ยคา่เงินลงทุนในบริษทัร่วม -                      (15,924,778.49)    -                      -                      

ผลขาดทุนจากส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ 20,340,395.51     -                       -                      -                      

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 23,181.90            15,939,803.99      -                      -                      

คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 6,135,801.00       6,693,780.03        5,782,974.02       6,011,356.03       

ดอกเบ้ียรับ (584,075.27)         (686,407.23)         (1,030,851.56)     (649,381.12)        

ดอกเบ้ียจ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่า 865,459.49          610,486.37           383,556.65         378,744.82         

ดอกเบ้ียจ่าย 25,453,687.39     18,870,528.70      18,088,746.44     12,701,987.93     

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (4,380,692.75)      (2,369,463.30)      (10,110,927.70)   (6,531,606.68)     

              ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 247,909.34          (42,181,897.32)    13,510,871.03     (30,770,008.59)   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม
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(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ
2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน(ต่อ)

สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (56,799,420.59) 12,511,418.89 (30,819,954.07) 21,576,843.25

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 15,088,396.89 75,847,296.23 6,677,610.78 87,736,783.65

สินคา้คงเหลือ (39,190,438.25) 23,560,239.61 (39,199,574.66) 23,451,286.74

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (395,620.73) 8,610,589.85 1,459,862.08 11,015,515.68

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,801,773.50 (2,639,509.34) (2,511,385.95) 2,116,301.91

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 48,009,360.81 (29,502,607.76) 43,854,751.83 (36,950,083.17)

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา (6,668,501.68) 1,221,516.56 (6,668,501.68) 1,221,516.56

ตน้ทุนงานท่ียงัไม่ไดเ้รียกช าระ 2,105,413.85 (2,727,815.33) 4,715,053.93 (5,337,455.41)

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,055,359.68 1,853,160.54 (222,538.84) 395,061.12

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (1,015,377.00) (3,195,853.38) (1,015,377.00) (3,195,853.38)

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 335,012.53 500,000.00 -  -  

เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน (33,426,131.65) 43,856,538.55 (10,219,182.55) 71,259,908.36

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (3,309,716.85) (3,054,167.93) (2,464,709.52) (3,054,167.93)

เงินสดรับภาษี -  1,876,511.13 -  1,876,511.13

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน (36,735,848.50) 42,678,881.75 (12,683,892.07) 70,082,251.56

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน (809.05)                10,459,349.06      (0.48)                   10,460,399.34     

เงินสดรับช าระจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 800,000.00          -                       6,300,000.00       3,602,500.00       

เงินสดจ่ายให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                      (1,600,000.00)      (14,130,000.00)   (13,017,789.93)   

เงินสดรับช าระจากให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน -                      400,000.00           -                      -                      

เงินสดจ่ายให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน (1,200,000.00)      (400,000.00)         -                      -                      

เงินสดรับดอกเบ้ียรับ 268,077.09          183,404.71           265,455.28         149,178.85         

เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                      -                       (1,500,000.00)     (9,239,925.00)     

เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                      (122,500.00)         -                      (122,500.00)        

เงินสดจ่ายในการซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (828,208.92)         (2,217,440.76)      -                      -                      

เงินสดจ่ายในการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (12,625,037.37)    (7,828,413.47)      (9,228,940.35)     (6,780,127.46)     

เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,275,087.53       8,000.00              4,226,956.69       8,000.00             

เงินสดจ่ายในการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (360,000.00)         -                       (360,000.00)        -                      

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยใ์นบริษทัยอ่ยสุทธิ (3,800,529.99)      -                       (4,000,000.00)     -                      

เงินสดสุทธิไดใ้ชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (13,471,420.71)    (1,117,600.46)      (18,426,528.86)   (14,940,264.20)   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม
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(หน่วย : บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
ลดลงในเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (7,216,431.63)       (5,813,755.23)     (7,216,431.63)          (5,813,755.23)     

เงินสดรับจากการกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 36,030,000.00      20,700,000.00    18,450,000.00         6,000,000.00      

เงินสดจ่ายจากการกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน (11,350,000.00)     (9,350,000.00)     (7,450,000.00)          (7,000,000.00)     

เงินสดรับจากการกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน 29,311,551.64      -                       29,311,551.64         -                       

เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน -                         (20,122,029.05)   -                           (20,122,029.05)   

เงินสดรับจากการกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20,437,920.00      17,450,000.00    -                           7,320,000.00      

เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (15,760,038.00)     (3,720,000.00)     (300,000.00)             (6,500,000.00)     

เงินสดรับจากการกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3,000,000.00        -                       -                           -                       

เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (112,500.00)          -                       -                           -                       

เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (5,157,411.35)       (2,714,050.00)     (789,276.00)             (810,384.00)        

เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 1,900.00                -                       1,900.00                  -                       

เงินสดจ่ายดอกเบ้ียจ่าย (21,035,222.37)     (16,937,115.12)   (17,772,124.99)       (13,123,982.27)   

เงินสดรับคา่หุน้เพ่ิมทุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 500,050.32            30,000.00            -                           -                       

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 28,649,818.61      (20,476,949.40)   14,235,619.02         (40,050,150.55)   

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 389,096.65            (158,852.02)        389,096.65              (158,852.02)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)-สุทธิ (21,168,353.95)     20,925,479.87    (16,485,705.26)       14,932,984.79    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 30,840,267.80      9,914,787.93      24,034,765.98         9,101,781.19      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 9,671,913.85        30,840,267.80    7,549,060.72           24,034,765.98    

0.00                (0.00)                

ขอ้มูลเพ่ิมเติมประกอบกระแสเงินสด
   รายการท่ีไม่กระทบกระแสเงินสด  มีดงัน้ี

 - ซ้ือสินทรัพยย์งัไม่ไดจ่้ายช าระ 706,991.47            1,132,915.00      706,991.47              1,132,915.00      

- ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงยงัไม่ไดจ่้ายช าระ -                         -                       999,950.00              -                       

- โอนลูกหน้ีอ่ืนเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,450,000.00        -                       -                           -                       

- โอนสินคา้คงเหลือเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 113,260.59            271,091.05          113,260.59              271,091.05          

-  โอนอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 616,043.92            -                       -                           -                       

- โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,510,000.00        -                       3,510,000.00           -                       

- โอนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 34,050.00              -                       -                           -                       

- โอนภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเป็นเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -                         4,653,555.84      -                           4,653,555.84      

- โอนสินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้ป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                         661,231.18          -                           661,231.18          

- การไดม้าซ่ึงสินทรัพยสิ์ทธิการใชภ้ายใตส้ัญญาเช่า 5,457,612.19        201,879.45          -                           -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงนิรวม
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บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 

     

 

1. ขอ้มูลทัว่ไป 

 

บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (บริษทั) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษทัจ ำกดั 

ตำมประมวลกฎหมำยแพง่และพำณิชยท์ะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี 0107547000133 เม่ือวนัท่ี 20 สิงหำคม 2534 
และแปรสภำพเป็นบริษทัมหำชน เม่ือวนัท่ี 1 มีนำคม 2547 ส ำนกังำนใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 1/1 หมู่ท่ี 7 ถนนบำงคูวดั 
ต ำบลบำงคูวดั อ ำเภอเมือง จงัหวดัปทุมธำนี ประเทศไทย 

 

บริษทัด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์และช้ินส่วนเคร่ืองปรับอำกำศและให้บริกำร
รับเหมำก่อสร้ำง 

 

บริษทัยอ่ยด ำเนินธุรกิจตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 3.1 

 

2. หลกัเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินและนโยบำยกำรบญัชี 

 

2.1 งบกำรเงินน้ีน ำเสนอเพื่อวตัถุประสงคข์องกำรรำยงำนเพื่อใชใ้นประเทศไทย และจดัท ำเป็นภำษำไทย 
งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษไดจ้ดัท ำข้ึนเพื่อควำมสะดวกของผูอ่้ำนงบกำรเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภำษำไทย 

 

2.2 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้จดัท ำข้ึนตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภำยใต้
พระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมำยควำมถึงมำตรฐำนกำรบญัชีและมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินรวมถึงกำรตีควำมและแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชี ซ่ึงจดัตั้ง
ตำมพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 ได้มีมติให้ประกำศใช้แล้ว และตำมข้อก ำหนดของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยว์ำ่ดว้ยกำรจดัท ำและน ำเสนอรำยงำน
ทำงกำรเงิน 

 

กำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงินเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ 
ลงวนัท่ี 26 ธนัวำคม 2562 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 

งบกำรเงินน้ีได้จัดท ำข้ึนโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิม เวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอ่ืนใน
นโยบำยกำรบญัชี 
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2.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 
 

2.3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นงวดบญัชีปัจจุบนั 
 

ในระหวำ่งปีกลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง รวมถึง
กรอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน(ใหม่) ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2564 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำว
ไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงกำรอ้ำงอิงกรอบแนวคิดในมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินและปรับปรุงค ำนิยำมและขอ้ก ำหนดทำงกำรบญัชี กำรน ำมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบตัิน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงิน
ของกลุ่มบริษทั 

 

2.3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนำคต 
 

สภำวชิำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงหลำยฉบบั 
ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2565 
เป็นตน้ไป มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มี
เน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำย
ให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบบัมีกำรให้
ขอ้ผอ่นปรนในทำงปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่ครำวกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทั
เช่ือว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่ำวจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั 

 

2.4 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมหลกักำรบญัชีที่รับรองทัว่ไป ผูบ้ริหำรตอ้งใช้ดุลยพินิจ 
กำรประมำณกำรและข้อสมมติฐำนหลำยประกำร ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรก ำหนดนโยบำยและ
กำรรำยงำนจ ำนวนเงินท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได ้และค่ำใชจ่้ำย กำรประมำณและขอ้สมมติฐำน
มำจำกประสบกำรณ์และปัจจยัต่ำง ๆ ท่ีผูบ้ริหำรมีควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลภำยใตส้ภำวกำรณ์
แวดล้อมนั้น ดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงจำกที่ประมำณไว  ้
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ประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินจะไดรั้บกำรทบทวนอยำ่งสม ่ำเสมอ
กำรปรับประมำณกำรทำงบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมำณกำรดงักล่ำวไดรั้บกำรทบทวน และ
ในงวดอนำคตท่ีไดรั้บผลกระทบ กำรใชดุ้ลยพินิจและประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 
 

ในกำรประมำณกำรรำยกำรสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ฝ่ำยบริหำรไดใ้ช้
ดุลยพินิจในกำรประมำณกำร กำรใชสิ้ทธิเลือกซ้ือหรือสิทธิเลือกในกำรขยำยอำยสุัญญำ รวมถึงอำยุกำร
ให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใช้ของสินทรัพยอ์ำ้งอิง และตอ้งทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 

นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ในแต่ละช่วงเวลำ
และบนัทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของ
สินทรัพยน์ั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยได้และ
ค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 

สัญญำเช่ำ 
 

ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำกรณีบริษทัเป็นผูใ้ห้เช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน
หรือสัญญำเช่ำเงินทุนฝ่ำยบริหำรไดใ้ช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำ
เพื่อพิจำรณำว่ำกลุ่มบริษทัได้โอนหรือรับโอนควำมเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่ำดงักล่ำว
แลว้หรือไม่ 

 

ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 
 

ในกำรประมำณผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดข้ึน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
ในกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน และกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคตเก่ียวกบัปัจจยัทำง
เศรษฐกิจท่ีมีผลต่อควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

 

กำรปรับลดรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือให้เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ 
 

ในกำรประมำณกำรปรับลดรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือให้เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ ฝ่ำยบริหำร
ไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคำ้คงเหลือ โดยจ ำนวนเงินท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ
จำกสินคำ้คงเหลือพิจำรณำจำกกำรเปล่ียนแปลงของรำคำขำยหรือตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัเหตุกำรณ์
ท่ีเกิดข้ึนภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน และฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุน
ที่คำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกสินคำ้เส่ือมคุณภำพ โดยค ำนึงถึงอำยุของสินคำ้คงเหลือและสภำวะเศรษฐกิจ
ท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น 
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ค่ำเผือ่มูลค่ำสินคำ้ลดลงในสินคำ้เส่ือมสภำพและสินคำ้ไม่เคล่ือนไหว 
 

ค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้ลดลงในสินคำ้เส่ือมสภำพและสินคำ้ไม่เคล่ือนไหว ประมำณจำกสินคำ้
แต่ละชนิดท่ีเส่ือมสภำพและสินคำ้ไม่เคล่ือนไหว 

 

ประมำณกำรตน้ทุนโครงกำรก่อสร้ำง 
 

กำรประมำณกำรตน้ทุนกำรก่อสร้ำงงำนโครงกำร ประมำณกำรจำกรำยละเอียดของงำนก่อสร้ำง 
ค ำนวณปริมำณและมูลค่ำวสัดุก่อสร้ำงที่ตอ้งใชใ้นโครงกำร รวมถึงค่ำแรง ค่ำโสหุ้ยที่ตอ้งใชใ้นกำร
ให้บริกำรก่อสร้ำงจนแลว้เสร็จ ประกอบกบัพิจำรณำถึงแนวโนม้ของกำรเปล่ียนแปลงที่อำจเกิดข้ึน 
และทบทวนประมำณกำรตน้ทุนอย่ำงสม ่ำเสมอหรือทุกครำวที่ตน้ทุนที่เกิดข้ึนจริงแตกต่ำงจำก
ประมำณกำรอยำ่งเป็นสำระส ำคญั 

 

อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 
 

ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน อำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำร
จ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใช้งำนของอสังหำริมทรัพย์
เพื่อกำรลงทุน อำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยกุำรใหป้ระโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมี
กำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 

นอกจำกน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ท่ีดิน 
อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบนัทึกผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดวำ่มูลค่ำที่คำดวำ่
จะไดรั้บคืนต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษี
และขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ได้ใช้เมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษี
ในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำร
จ ำเป็นตอ้งประมำณกำรวำ่กลุ่มบริษทัควรรับรู้จ  ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็น
จ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 
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ประมำณกำรตน้ทุนในกำรแกไ้ขงำนในช่วงรับประกนัผลงำน 
 

ฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรต้นทุนในกำรแก้ไขงำนในช่วงรับประกนั
ผลงำนก่อสร้ำงแต่ละโครงกำรจำกประมำณกำรตน้ทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน โดยพิจำรณำจำกค่ำใชจ้่ำย
ท่ีเกิดข้ึนในอดีต 
 

ประมำณกำรภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 
 

ภำระผูกพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนประมำณข้ึนตำมหลกั
คณิตศำสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 
 

คดีควำม 
 

กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินที่อำจจะเกิดข้ึนจำกกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย ฝ่ำยบริหำรตอ้งใช้
ดุลยพินิจในกำรประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้อง และประมำณกำรควำมเสียหำยท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 

 

กำรประมำณกำรในเร่ืองอ่ืน ๆ ไดถู้กเปิดเผยในแต่ละส่วนท่ีเก่ียวขอ้งของหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินน้ี 

 

3. เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 
 

3.1 งบกำรเงินรวมน้ีจดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย 9 แห่ง (รวมกนัเรียกวำ่ 
“กลุ่มบริษทั”) โดยมีสัดส่วนโครงสร้ำงของกลุ่มบริษทั ดงัน้ี 

 

ช่ือบริษทั จดัตั้งข้ึนใน 

ประเทศ 

ประเภทกิจกำร อตัรำร้อยละของกำรถือหุน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

   2564 2563 

บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกดั ไทย ผลิตและจ ำหน่ำยอุปกรณ์และช้ินส่วนเคร่ืองปรับอำกำศ
และเคร่ืองท ำควำมเย็น รวมทั้ งบริกำรซ่อมแซม 
บ ำรุงรักษำและตรวจสอบสินคำ้ 

99.98 99.98 

บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั ไทย โรงแรมและบริกำรรับจำ้งก่อสร้ำงทุกชนิด 99.97 99.97 

บริษทั สยำมเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั ไทย ซ่อมบ ำรุงหัวรถจักรของกำรรถไฟและภำคเอกชน
และรับเหมำก่อสร้ำง 

99.99 99.99 

บริษทั อิลลสัโตร จ ำกดั ไทย ด ำเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัออกแบบ ทดสอบ และรับเหมำ
ก่อสร้ำง ระบบผลิตและจ่ำยไฟฟ้ำแรงสูง 

99.40 97.00 

บริษทั ซีไอจี บลูโซลูชัน่ส์ จ ำกดั ไทย ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑแ์ละช้ินส่วนเคร่ืองปรับอำกำศ 99.97 99.97 

บริษทั ซีไอจี กำรประปำ จ ำกดั ไทย ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำประปำส ำหรับอุปโภคและบริโภค 70.00 - 
บริษทั เวลไวส์ แคร์ จ ำกดั ไทย ผลิตและจ ำหน่ำยถุงมือยำงกำรแพทย์และอุปกรณ์

ทำงกำรแพทย ์

50.00 - 

บริษทั ซีไอจี โอเปอเรชัน่ จ ำกดั ไทย บริหำรจดักำรเก่ียวกบักำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำประปำ 50.00 - 
บริษทั ซีไออำร์พี จ ำกดั ไทย ด ำเนินธุรกิจโรงผลิตไฟฟ้ำพลงังำนหมุนเวียน 50.00 - 
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3.2 บริษทัยอ่ย เป็นกิจกำรท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมของบริษทั กำรควบคุมเกิดข้ึนเม่ือบริษทัมีอ ำนำจควบคุม
ทั้งทำงตรงและทำงออ้มในกำรก ำหนดนโยบำยทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำนของบริษทันั้น เพื่อให้ไดม้ำ
ซ่ึงประโยชน์จำกกิจกรรมของบริษทัย่อย งบกำรเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยูใ่นงบกำรเงินรวมของ
กลุ่มบริษทั นบัแต่วนัท่ีมีกำรควบคุมจนถึงวนัท่ีกำรควบคุมส้ินสุดลง 
 

3.3 งบกำรเงินรวมจดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีเดียวกนัส ำหรับรำยกำรบญัชีท่ีเหมือนกนัหรือเหตุกำรณ์
กำรบญัชีท่ีคลำ้ยคลึงกนั 
 

3.4 รอบระยะเวลำบญัชีของบริษทัย่อยส้ินสุดวนัเดียวกนักบับริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (รอบบญัชี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม) ยกเวน้บริษทัยอ่ย 1 แห่ง ซ่ึงรอบระยะเวลำบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน มีดงัน้ี 

 – บริษทั เวลไวส์ แคร์ จ  ำกดั  
โดยไดมี้กำรปรับปรุงผลกระทบของรำยกำรท่ีมีนยัส ำคญั ให้มีรอบระยะเวลำเดียวกนักบับริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป 
จ ำกดั (มหำชน) 
 

3.5 งบกำรเงินรวมได้รวมรำยกำรบญัชีของกลุ่มบริษทั หลงัจำกตดัรำยกำรระหว่ำงกนั ซ่ึงยอดคงคำ้ง
ระหวำ่งกลุ่มบริษทั รำยกำรคำ้ระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญัและเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยของบริษทั และ
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยไดต้ดัออกในขั้นตอนกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมแลว้ 
 

3.6 เงินลงทุนในบริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 99.00 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม บริษทัค ำนวณ
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเสมือนหน่ึงถือหุ้นร้อยละ 100 

 

4. กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ 
 

รำยกำรบำงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ไดมี้กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรน ำเสนอ
งบกำรเงินปีปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อก ำไรขำดทุนส ำหรับปีหรือส่วนของผูถื้อหุ้นตำมท่ีรำยงำนไปแล้ว 
โดยประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 

ก่อนกำรจดั 

ประเภทใหม่ 

จดัประเภทใหม่ 

เพ่ิม(ลด) 
หลงักำรจดั 

ประเภทใหม่ 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 175,877,641.08 (9,103,561.55) 166,774,079.53 

สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ-หมุนเวยีน 28,433,936.55 9,103,561.55 37,537,498.10 

เงินประกนัผลงำน 27,913,109.54 (27,913,109.54) - 
สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ-ไม่หมุนเวยีน - 27,913,109.54 27,913,109.54 
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(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 

ก่อนกำรจดั 

ประเภทใหม่ 

จดัประเภทใหม่ 

เพ่ิม(ลด) 
หลงักำรจดั 

ประเภทใหม่ 

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563   

รำยไดจ้ำกกำรขำย 828,378,902.57 (3,854,165.15) 824,524,737.42 

รำยไดอ่ื้น 8,996,048.30 (206,185.56) 8,789,862.74 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำย 65,217,911.11 (3,854,165.15) 61,363,745.96 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 81,194,064.64 31,204,373.29 112,398,437.93 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรท่ีส ำคญั 31,410,558.85 (31,410,558.85) - 
   (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ก่อนกำรจดั 

ประเภทใหม่ 

จดัประเภทใหม่ 

เพ่ิม(ลด) 
หลงักำรจดั 

ประเภทใหม่ 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563    

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 165,623,241.88 (9,086,061.55) 156,537,180.33 

สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ-หมุนเวยีน 16,544,449.13 9,086,061.55 25,630,510.68 

เงินประกนัผลงำน 27,913,109.54 (27,913,109.54) - 
สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ-ไม่หมุนเวยีน - 27,913,109.54 27,913,109.54 

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
 

 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 822,157,105.91 (3,854,165.15) 818,302,940.76 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำย 64,732,283.41 (3,854,165.15) 60,878,118.26 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 66,057,334.77 31,410,558.85 97,467,893.62 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรท่ีส ำคญั 31,410,558.85 (31,410,558.85) - 
 

5. สรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 

 

5.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวมเงินฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวนั ออมทรัพย ์และประจ ำ
ไม่เกิน 3 เดือน ท่ีไม่ติดภำระค ้ำประกนัและเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพคล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืน
ในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือน ซ่ึงปรำศจำกภำระผกูพนั นบัจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้
 

5.2 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 
 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงดว้ยมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับช ำระ โดยรับรู้เม่ือเร่ิมแรกด้วย
จ ำนวนเงินของส่ิงตอบแทนท่ีปรำศจำกเง่ือนไขในกำรไดรั้บช ำระ ในกรณีท่ีมีส่วนประกอบดำ้นกำร
จดัหำเงินท่ีมีนยัส ำคญัจะรับรู้ดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของส่ิงตอบแทน 
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กลุ่มบริษทัใชว้ิธีกำรอยำ่งง่ำย (Simplified Approach) ในกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดิต
ท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน ในกำรพิจำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน ลูกหน้ีกำรคำ้จะถูกจดักลุ่ม
ตำมวนัท่ีครบก ำหนดช ำระ อตัรำควำมเสียหำยท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนจะข้ึนอยูก่บัประวติักำรช ำระเงินและ
ขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดิตในอดีต ซ่ึงมีกำรปรับเพื่อสะทอ้นขอ้มูลปัจจุบนัและขอ้มูลกำรคำดกำรณ์ใน
อนำคต ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำบนัทึกในก ำไรขำดทุนภำยใตค้่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร และลูกหน้ีจะถูก
ตดัจ ำหน่ำยออกจำกบญัชีเม่ือทรำบวำ่เป็นหน้ีสูญ 

 

5.3 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน 
 

กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 
 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์ำงกำรเงินโดยแบ่งเป็นแต่ละประเภท ดงัน้ี 
 

- สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำภำยหลงัด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
(FVOCI) หรือผำ่นก ำไรขำดทุน (FVPL) และ 
 

- สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 

ในกำรรับรู้รำยกำรเมื่อเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินหรือ
หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนดว้ยมูลค่ำยุติธรรม บวกหรือ
หักดว้ยตน้ทุนกำรท ำรำยกำรซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำหรือกำรออกสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
ทำงกำรเงินนั้น ตน้ทุนกำรท ำรำยกำรของสินทรัพยท์ำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม
ผำ่นก ำไรขำดทุนนั้นรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรขำดทุน 

 

ตรำสำรหน้ี 
 

กำรวดัมูลค่ำในภำยหลงัของตรำสำรหน้ีข้ึนอยู่กบัโมเดลทำงธุรกิจ (Business Model) ของ
กลุ่มบริษทัในกำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของ
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน กำรวดัมูลค่ำตรำสำรหน้ีสำมำรถท ำได ้3 วิธี โดยข้ึนอยู่กบักำรจดัประเภท
ตรำสำรหน้ีของกลุ่มบริษทั 

 

- รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย – สินทรัพยท์ำงกำรเงินตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยเม่ือกลุ่ม
บริษทัถือครองสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้นตำมโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์กำรถือครอง
สินทรัพยท์ำงกำรเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ และขอ้ก ำหนดตำมสัญญำของ
สินทรัพยท์ำงกำรเงินซ่ึงท ำให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นกำรจ่ำยเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจำก
ยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก ำหนดไว ้รำยไดด้อกเบ้ียจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำว
ตอ้งค ำนวณโดยใชว้ิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรตดัรำยกำร
จะรับรู้โดยตรงในก ำไรขำดทุน รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำแสดงในก ำไรขำดทุน 
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- มูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (FVOCI) - สินทรัพยท์ำงกำรเงินตอ้งวดัมูลค่ำ
ดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์ำงกำรเงิน
ตำมโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำและเพื่อขำยสินทรัพย์
ทำงกำรเงิน และขอ้ก ำหนดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินซ่ึงท ำให้เกิดกระแสเงินสด 
ซ่ึงเป็นกำรจ่ำยเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก ำหนดไว ้
กำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินรับรู้ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
ยกเวน้ รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ รำยไดด้อกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งจะรับรู้ในก ำไรขำดทุน 
เม่ือมีกำรตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ก ำไรหรือขำดทุนสะสมท่ีเคยรับรู้รำยกำรใน
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะตอ้งจดัประเภทรำยกำรใหม่เขำ้ก ำไรขำดทุน รำยไดด้อกเบ้ีย
จำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำวตอ้งค ำนวณโดยใช้วิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง รำยกำร
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำแสดงในงบก ำไรขำดทุน 
 

- มูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุน (FVPL) - สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีไม่เขำ้เง่ือนไขกำรวดัมูลค่ำ
ด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยหรือ FVOCI ตอ้งวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน 
หรือก ำไรขำดทุนท่ีเกิดจำกตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำ FVPL จะรับรู้ในก ำไรขำดทุน ในรอบ
ระยะเวลำท่ีเกิดรำยกำร 

 

กลุ่มบริษทัตอ้งจดัประเภทรำยกำรใหม่ส ำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีเฉพำะเม่ือกลุ่มบริษทั
เปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในกำรบริหำรสินทรัพยเ์หล่ำนั้น 

 

ตรำสำรทุน 
 

กำรวดัมูลค่ำของตรำสำรทุนสำมำรถจ ำแนกและไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ตำมประเภทของ
กำรวดัมูลค่ำไดส้องประเภท ไดแ้ก่ กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL) หรือกำรวดัมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) ซ่ึงไม่สำมำรถจดัประเภทรำยกำรใหม่เขำ้ไปไวใ้น
ก ำไรขำดทุนในภำยหลงั  

 

เงินปันผลที่ได้รับจำกเงินลงทุนจะรับรู้ในก ำไรขำดทุนโดยแสดงรำยกำรเป็นรำยได้อ่ืน
เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผล 

 

กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ย FVPL จะรับรู้เป็น
ก ำไร(ขำดทุน)อื่นในก ำไรขำดทุน รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (และกำรกลบัรำยกำรขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำ) ของตรำสำรทุนท่ีวดัมูลค่ำดว้ย FVOCI จะไม่แยกแสดงรำยกำรต่ำงหำกจำกรำยกำร
เปล่ียนแปลงอ่ืน ๆ ในมูลค่ำยติุธรรม 
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กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินทำงกำรเงินและส่วนของเจำ้ของ 
 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่กลุ่มบริษทัเป็นผูอ้อกตอ้งจดัประเภทเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินหรือ
ตรำสำรทุนโดยพิจำรณำภำระผกูพนัตำมสัญญำ 

 

- หำกกลุ่มบริษทัมีภำระผูกพนัตำมสัญญำท่ีจะตอ้งส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพยท์ำงกำรเงินอ่ืน
ใหก้บักิจกำรอ่ืน โดยไม่สำมำรถปฏิเสธกำรช ำระหรือเล่ือนกำรช ำระออกไปอยำ่งไม่มีก ำหนด
ไดน้ั้น เคร่ืองมือทำงกำรเงินนั้นจะจดัประเภทเป็นหน้ีสินทำงกำรเงิน เวน้แต่วำ่กำรช ำระนั้น
สำมำรถช ำระโดยกำรออกตรำสำรทุนของกลุ่มบริษทัเองดว้ยจ ำนวนตรำสำรทุนท่ีคงท่ี และ
เปล่ียนกบัจ ำนวนเงินท่ีคงท่ี 

 

- หำกกลุ่มบริษทัไม่มีภำระผูกพนัตำมสัญญำหรือสำมำรถเล่ือนกำรช ำระภำระผูกพนัตำม
สัญญำไปได ้เคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำวจะจดัประเภทเป็นตรำสำรทุน 

 

ในกำรรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่ำของหน้ีสินทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรม กลุ่มบริษทัจดัประเภทรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินทั้งหมดท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยรำคำทุน
ตดัจ ำหน่ำย 

 

สัญญำอนุพนัธ์ 
 

สัญญำอนุพนัธ์จดัประเภทรำยกำรและวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน ยกเวน้
สัญญำอนุพนัธ์ท่ีใชส้ ำหรับกำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง 

 

กำรรับรู้รำยกำรและกำรตดัรำยกำร 
 

กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินหรือหน้ีสินทำงกำรเงินในงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะ
เม่ือกลุ่มบริษทัเป็นคู่สัญญำตำมข้อก ำหนดของสัญญำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินนั้น กำรซ้ือหรือขำย
สินทรัพยท์ำงกำรเงินตำมวธีิปกติตอ้งรับรู้รำยกำรในวนัซ้ือขำย ซ่ึงเป็นวนัท่ีกลุ่มบริษทัตกลงท่ีจะซ้ือหรือ
ขำยสินทรัพย ์สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัรำยกำรเฉพำะเม่ือสิทธิตำมสัญญำท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสด
จำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินหมดอำยุ หรือเม่ือกลุ่มบริษทัโอนสินทรัพยท์ำงกำรเงิน และเป็นกำรโอน
ควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน หน้ีสินทำงกำรเงิน
จะถูกตดัรำยกำรเฉพำะเม่ือหน้ีสินทำงกำรเงินนั้นส้ินสุดลง 

 

กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนของตรำสำรหน้ีทั้งหมดท่ีไม่ได้
วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนค ำนวณจำก
ผลต่ำงของกระแสเงินสดท่ีจะครบก ำหนดช ำระตำมสัญญำกบักระแสเงินสดทั้งหมดท่ีบริษทัคำดว่ำจะ
ไดรั้บช ำระ และคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมำณของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ีไดม้ำ  
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ในกรณีท่ีควำมเส่ียงด้ำนเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ได้เพิ่มข้ึนอย่ำงมีนยัส ำคญันบัตั้งแต่กำรรับรู้
รำยกำรเร่ิมแรก บริษทัวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนโดยพิจำรณำจำกกำรผิดสัญญำ
ท่ีอำจจะเกิดข้ึนใน 12 เดือนขำ้งหนำ้ ในขณะท่ีหำกควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของสินทรัพยเ์พิ่มข้ึนอยำ่งมี
นยัส ำคญันบัตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก บริษทัวดัมูลค่ำผลขำดทุนดว้ยจ ำนวนเงินท่ีเท่ำกบัผลขำดทุน
ดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนตลอดอำยท่ีุเหลืออยูข่องเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัจ ำหน่ำยออกจำกบญัชี เม่ือกิจกำรคำดวำ่จะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสด
ตำมสัญญำอีกต่อไป 

 

5.4 สินคำ้คงเหลือบนัทึกตำมรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่อย่ำงใดจะต ่ำกว่ำ โดยรำคำทุน
มีกำรค ำนวณโดยวิธีเขำ้ก่อนออกก่อน 
 

ตน้ทุนของสินคำ้ประกอบดว้ย ตน้ทุนสินคำ้ท่ีซ้ือ ตน้ทุนในกำรแปลงสภำพ และตน้ทุนอ่ืนท่ี
เกิดข้ึนเพื่อให้สินคำ้อยูใ่นสถำนท่ีตั้งและสภำพท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั ในกรณีของสินคำ้ส ำเร็จรูปและ
สินคำ้ระหวำ่งผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคำ้ไดร้วมกำรปันส่วนของค่ำโสหุ้ยกำรผลิตอยำ่งเหมำะสม โดย
พิจำรณำถึงระดบัก ำลงักำรผลิตตำมปกติ 

 

มูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับเป็นกำรประมำณรำคำท่ีจะขำยได้จำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติหักด้วย
ประมำณกำรตน้ทุนท่ีจะผลิตใหเ้สร็จและตน้ทุนท่ีจ ำเป็นตอ้งจ่ำยไปเพื่อใหข้ำยสินคำ้นั้นได ้
 

5.5 เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 

ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยบนัทึกดว้ยวธีิรำคำทุน และหกัดว้ยค่ำเผื่อ
กำรดอ้ยค่ำ 

 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเงินลงทุนในบริษทัร่วมบนัทึกดว้ยวธีิรำคำทุน และหกัดว้ยค่ำเผื่อ
กำรดอ้ยค่ำ และตำมงบกำรเงินรวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมบนัทึกดว้ยวธีิส่วนไดส่้วนเสีย 

 

5.6 อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน หมำยถึงท่ีดินหรืออำคำรหรือส่วนควบอำคำรหรือทั้งท่ีดินและอำคำร
ที่ถือครองเพื่อหำประโยชน์จำกรำยไดค้่ำเช่ำหรือมูลค่ำที่เพิ่มข้ึนหรือทั้งสองอยำ่ง ทั้งน้ีไม่ไดม้ีไว้
เพื่อใชใ้นกำรผลิตหรือจดัหำสินคำ้หรือให้บริกำรไม่ไดม้ีไวเ้พื่อใชใ้นกำรบริหำรงำนของกิจกำร
ไม่ไดมี้ไวเ้พื่อขำยตำมปกติธุรกิจ กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน
ในรำคำทุน หลงัจำกนั้นกลุ่มบริษทัจะบนัทึกอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเส่ือม
รำคำสะสมและค่ำเผื่อผลขำดทุนกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 



27 

ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนค ำนวณจำกรำคำทุนโดยใชว้ิธีเส้นตรงตำมอำยุ
กำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณ ดงัน้ี  

 

อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง 10 ปี 

 

ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำนและไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำ
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนประเภทท่ีดิน และงำนระหวำ่งก่อสร้ำง 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่ำงระหว่ำงจ ำนวนเงินท่ีได้รับสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยกบัมูลค่ำตำมบญัชี
ของสินทรัพยใ์นก ำไรขำดทุนในงวดท่ีตดัรำยกำรอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนออกจำกบญัชี 

 

กำรโอนเปล่ียนประเภทจำกอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนไปเป็นท่ีดินและอำคำรท่ีมีไวใ้ช้งำน 
ใช้มูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงกำรใช้งำนและจะวดัมูลค่ำตำมนโยบำยบญัชีของท่ีดิน
และอำคำร 

 

5.7 ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์แสดงด้วยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม และ
ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) 

 

รำคำทุนรวมถึงตน้ทุนทำงตรง ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรไดม้ำของสินทรัพย ์ตน้ทุนของกำรก่อสร้ำง
สินทรัพยท่ี์กิจกำรก่อสร้ำงเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงำนทำงตรง และตน้ทุนทำงตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรจดัหำสินทรัพยเ์พื่อใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภำพท่ีพร้อมใชง้ำนไดต้ำมควำมประสงคต์น้ทุนใน
กำรร้ือถอน กำรขนยำ้ย กำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนกำรกูย้มื 

 

ส่วนประกอบของรำยกำรท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์แต่ละรำยกำรท่ีมีอำยใุห้ประโยชน์ไม่เท่ำกนั
ตอ้งบนัทึกแต่ละส่วนประกอบท่ีมีนยัส ำคญัแยกต่ำงหำกจำกกนั 

 

ตน้ทุนที่เกิดข้ึนในภำยหลงั ตน้ทุนในกำรเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึง
ของมูลค่ำตำมบญัชีของรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ถำ้มีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัจะไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกรำยกำรนั้น และสำมำรถวดัมูลค่ำตน้ทุนของรำยกำรนั้นได้
อยำ่งน่ำเช่ือถือ ช้ินส่วนที่ถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ ำหน่ำยตำมมูลค่ำตำมบญัชี ตน้ทุนที่เกิดข้ึนใน
กำรซ่อมบ ำรุงท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ ำจะรับรู้ในก ำไรขำดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
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ค่ำเส่ือมรำคำบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรขำดทุน และค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑ์อำยุ
กำรให้ประโยชน์โดยประมำณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรำยกำร ประมำณกำรอำยุ
กำรให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

 

อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 10-20 ปี 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5-10 ปี 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส ำนกังำน 3-10 ปี 

ยำนพำหนะ 5 ปี 

อ่ืน ๆ 5 ปี 

 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่ำเส่ือมรำคำ ส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวำ่งก่อสร้ำง 

 

ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ คือผลต่ำงระหวำ่งส่ิงตอบแทนสุทธิ
ท่ีไดรั้บจำกกำรจ ำหน่ำยกบัมูลค่ำตำมบญัชีของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรำยได้อ่ืน
หรือค่ำใชจ่้ำยอ่ืนในก ำไรขำดทุน 

 

กำรโอนจำกอสังหำริมทรัพยท่ี์มีไวใ้ชง้ำนไปเป็นอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนใชมู้ลค่ำตำมบญัชี 
ณ วนัท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงกำรใช้งำน 

 

5.8 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 
ของสินทรัพยน์ั้น ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้น
รูปแบบท่ีคำดว่ำจะได้รับประโยชน์ในอนำคตจำกสินทรัพย์นั้ นตำมระยะเวลำท่ีคำดว่ำจะได้รับ
ประโยชน์จำกสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน โดยเร่ิมตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อม
ท่ีจะใหป้ระโยชน์ในอนำคต ระยะเวลำท่ีคำดวำ่จะได้รับประโยชน์แสดงได้ดงัน้ี 

 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 ปี 

ค่ำใชจ่้ำยรอกำรตดับญัชี 10 ปี 

 

5.9 สัญญำเช่ำ 

 

สัญญำเช่ำ - กรณีกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่ำ 

 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญำ กลุ่มบริษทัประเมินวำ่สัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ย
สัญญำเช่ำหรือไม่ โดยสัญญำจะเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำ ถำ้สัญญำเช่ำนั้นเป็นกำร
ใหสิ้ทธิในกำรควบคุมกำรใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุส ำหรับช่วงเวลำหน่ึงเพื่อกำรแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 
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กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้วดัมูลค่ำโดยใช้รำคำทุน ซ่ึงประกอบดว้ยจ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ
จำกกำรวดัมูลค่ำเร่ิมแรก ปรับปรุงดว้ยกำรจ่ำยช ำระใด ๆ ตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเร่ิมมีผลหรือ
ก่อนวนัท่ีสัญญำเร่ิมมีผล ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกใด ๆ ท่ีเกิดข้ึน และประมำณกำรตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึน
ส ำหรับผูเ้ช่ำในกำรร้ือและกำรขนยำ้ยสินทรัพยอ์ำ้งอิง กำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของสินทรัพยอ์ำ้งอิง หรือ
กำรบูรณะสินทรัพยอ์ำ้งอิงใหอ้ยูใ่นสภำพตำมท่ีก ำหนดไว ้หกัดว้ยส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำท่ีไดรั้บใด ๆ 

 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำที่ยงัไม่ได้
จ่ำยช ำระ ณ วนัที่สัญญำเช่ำเร่ิมมีผล ซ่ึงคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของสัญญำเช่ำหำกอตัรำนั้น
สำมำรถก ำหนดไดทุ้กเม่ือ แต่หำกอตัรำนั้นไม่สำมำรถก ำหนดไดทุ้กเม่ือ กลุ่มบริษทัตอ้งใชอ้ตัรำดอกเบ้ีย
กำรกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั 

 

กำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีรวมอยูใ่นกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ประกอบดว้ย 
 

- กำรจ่ำยช ำระคงท่ี รวมถึงกำรจ่ำยช ำระคงท่ีโดยเน้ือหำ 

- กำรจ่ำยช ำระค่ำเช่ำผนัแปรท่ีข้ึนอยู่กบัดชันีหรืออตัรำ ซ่ึงกำรวดัมูลค่ำเร่ิมแรกใช้ดชันีหรือ
อตัรำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล 

- จ ำนวนเงินท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ 

- รำคำใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ หำกมีควำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลท่ีบริษทัจะใชสิ้ทธิเลือกซ้ือหรือ
สิทธิเลือกในกำรขยำยอำยสุัญญำเช่ำนั้น โดยรำคำดงักล่ำวเป็นค่ำเช่ำท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระ
ในระยะกำรต่อสัญญำตำมสิทธิเลือกซ้ือ และ 

- กำรจ่ำยช ำระค่ำปรับเพื่อกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ
บริษทัจะยกเลิกสัญญำเช่ำ 

 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชด้ว้ยรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและผลขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำสะสม และปรับปรุงดว้ยกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ กลุ่มบริษทัจะคิด
ค่ำเส่ือมรำคำสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้โดยใช้วิธีเส้นตรงนบัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุด
อำยุกำรใช้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้หรือวนัส้ินสุดอำยุสัญญำเช่ำแลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึน
ก่อน อยำ่งไรก็ตำม หำกสัญญำเช่ำโอนควำมเป็นเจำ้ของในสินทรัพยอ์ำ้งอิงให้แก่บริษทัเม่ือส้ินสุด
อำยุสัญญำเช่ำ หรือหำกรำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้สะทอ้นว่ำบริษทัจะใช้สิทธิเลือกซ้ือ 
กลุ่มบริษทัตอ้งคิดค่ำเส่ือมรำคำสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้จำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุด
อำยุกำรใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยอ์ำ้งอิง อำยุกำรใช้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชพ้ิจำรณำ
โดยใชห้ลกักำรเดียวกนักบักำรพิจำรณำอำยกุำรใชป้ระโยชน์ของท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 
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ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชค้  ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรง
ตำมอำยขุองสัญญำเช่ำ หรืออำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ต่ละประเภท 
แลว้แต่ระยะเวลำใดจะต ่ำกวำ่ ดงัต่อไปน้ี 

 

ท่ีดิน 3-26 ปี บวกอำยขุองสญัญำท่ีมีควำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลท่ี
จะใชสิ้ทธิเลือกในกำรขยำยสัญญำ 

เคร่ืองจกัรและยำนพำหนะ 5 ปี 

 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำต้องมีกำรวดัมูลค่ำใหม่เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนเงินท่ีคำดว่ำ
จะตอ้งจ่ำยช ำระในอนำคต ซ่ึงอำจเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงดงัต่อไปน้ี 

 

- กำรเปล่ียนแปลงดชันีหรืออตัรำท่ีใชใ้นกำรก ำหนดกำรจ่ำยช ำระเหล่ำนั้น 

- กำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนเงินท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ 

- กลุ่มบริษทัเปล่ียนแปลงกำรประเมินกำรใช้สิทธิเลือกซ้ือ สิทธิกำรต่อสัญญำ และสิทธิ
เลือกในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ 

 

เม่ือหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำถูกวดัมูลค่ำใหม่เพื่อสะทอ้นกำรเปล่ียนแปลงของกำรจ่ำยช ำระ
ตำมสัญญำเช่ำ กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้จ ำนวนเงินของกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ โดย
กำรปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ อย่ำงไรก็ตำม ถำ้มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้มี
มูลค่ำลดลงจนเป็นศูนยแ์ลว้ และมีกำรลดลงเพิ่มเติมจำกกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 
กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้จ ำนวนคงเหลือของกำรวดัมูลค่ำใหม่ในก ำไรขำดทุน 

 

สัญญำเช่ำระยะสั้น และสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำ 

 

กลุ่มบริษทัอำจเลือกท่ีจะไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำส ำหรับ
สัญญำเช่ำระยะสั้ น ซ่ึงเป็นสัญญำเช่ำท่ีมีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือน้อยกว่ำ หรือสัญญำเช่ำซ่ึง
สินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ กลุ่มบริษทัรับรู้กำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญำเช่ำดงักล่ำว
เป็นค่ำใชจ่้ำยตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 

 

สัญญำเช่ำ - กรณีกลุ่มบริษทัเป็นผูใ้หเ้ช่ำ 
 

กลุ่มบริษทัพิจำรณำเม่ือเร่ิมแรกว่ำแต่ละสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำเงินทุนหรือสัญญำเช่ำ
ด ำเนินงำน ในกำรจ ำแนกประเภทสัญญำเช่ำแต่ละคร้ัง กลุ่มบริษทัตอ้งประเมินว่ำสัญญำนั้น
โอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยอ์ำ้งอิงท่ีผูเ้ป็นเจำ้ของพึงไดรั้บหรือไม่ 
หำกเป็นไปตำมนั้น สัญญำเช่ำดงักล่ำวจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำเงินทุน หรือหำกไม่เป็นไปตำมนั้น 
สัญญำเช่ำดงักล่ำวจะจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
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สินทรัพย์ท่ีให้เช่ำตำมสัญญำเช่ำเงินทุนบนัทึกเป็นลูกหน้ีสัญญำเช่ำเงินทุนด้วยมูลค่ำ
ปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ ผลต่ำงระหวำ่งยอดรวมของลูกหน้ีเบ้ืองตน้กบัมูลค่ำ
ปัจจุบนัของลูกหน้ีบนัทึกเป็นรำยไดท้ำงกำรเงินคำ้งรับ รำยไดจ้ำกสัญญำเช่ำระยะยำวรับรู้ตลอดอำยุ
ของสัญญำเช่ำโดยใชว้ิธีเงินลงทุนสุทธิซ่ึงสะทอ้นอตัรำผลตอบแทนคงท่ีทุกงวด ตน้ทุนทำงตรง
เร่ิมแรกท่ีรวมอยู่ในกำรวดัมูลค่ำลูกหน้ีสัญญำเช่ำเงินทุนเร่ิมแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจำก
รำยไดต้ลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ 

 

สินทรัพยท่ี์ให้เช่ำตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินในส่วน
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ และตดัค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์ของสินทรัพยด์ว้ยเกณฑ์เดียวกนักบัรำยกำรอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ท่ีดิน อำคำร
และอุปกรณ์ของกลุ่มกิจกำรซ่ึงมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั รำยไดค้่ำเช่ำ(สุทธิจำกส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดจ่้ำย
ใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ)รับรู้ดว้ยวธีิเส้นตรงตลอดช่วงเวลำกำรใหเ้ช่ำ 

 

5.10 กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์ำงกำรเงิน 
 

มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ดรั้บกำรประเมิน ณ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนว่ำมีขอ้บ่งช้ี
ของกำรดอ้ยค่ำเกิดข้ึนหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ี จะท ำกำรประมำณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของ
สินทรัพยน์ั้นหรือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีมีสินทรัพยท่ี์ก ำลงัพิจำรณำนั้นรวมอยู่โดย
รับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยห์รือ
หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดนั้น 

 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ๆ ท่ีมีอำยุกำรใชง้ำนไม่ทรำบแน่นอน และสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนซ่ึงยงั
ไม่พร้อมใชจ้ะมีกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำทุกปี โดยไม่ค  ำนึงวำ่จะมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำเกิดข้ึนหรือไม่ 

 

ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรขำดทุนทนัที 
 

กำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน 
 

- มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน หมำยถึง มูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด หรือมูลค่ำจำกกำรใชข้องสินทรัพยน์ั้น แลว้แต่จ ำนวนใดจะสูงกวำ่ 
 

- ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้ของสินทรัพย ์ประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีคำดว่ำจะ
ไดรั้บจำกสินทรัพยจ์ะถูกคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรำคิดลดท่ีเป็นอตัรำก่อนภำษีเงินได้
ท่ีสะทอ้นมูลค่ำท่ีอำจประเมินไดใ้นตลำดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตำมเวลำและควำมเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์
 

- สินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดเงินสดซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหน่วยอิสระแยกจำกสินทรัพยอ่ื์น ๆ จะพิจำรณำ
มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนให้สอดคล้องกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นมี
ควำมเก่ียวขอ้งดว้ย 
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กำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ 
 

- ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อน ยกเวน้ค่ำควำมนิยม จะถูกกลบัรำยกำร 
หำกประมำณกำรท่ีใชใ้นกำรก ำหนดมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนไดเ้ปล่ียนแปลงไปภำยหลงัจำกรับรู้
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำคร้ังล่ำสุดแล้ว เพียงเพื่อให้มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ำ
มูลค่ำตำมบญัชีท่ีควรเป็น (สุทธิจำกค่ำเส่ือมรำคำหรือค่ำตดัจ ำหน่ำย) หำกไม่เคยรับรู้ผลขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยน์ั้นมำก่อน 

 

- กำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะถูกรับรู้เป็นรำยไดใ้นก ำไรขำดทุนทนัที 
 

5.11 ผลประโยชน์พนกังำน 
 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังำน 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำย
เม่ือเกิดรำยกำร 

 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน (โครงกำรสมทบเงิน) 
 

กลุ่มบริษทัและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้ งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ี
พนกังำนจ่ำยสะสมและเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ
ไดแ้ยกออกจำกสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึก
เป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน (โครงกำรผลประโยชน์) 
 

กลุ่มบริษัทมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำม
กฎหมำยแรงงำนและผลประโยชน์จำกกำรท ำงำนเป็นระยะเวลำนำนตำมจ ำนวนปีที่ก  ำหนด 
ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือวำ่เงินชดเชยและผลประโยชน์ดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำก
งำนส ำหรับพนกังำน 

 

กลุ่มบริษทัค ำนวณหน้ีสินโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนโดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วย 

ท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยนกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญำต 
วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไวพ้ิจำรณำวำ่กำรบริกำรในแต่ละงวดก่อให้เกิดสิทธิในกำร
ไดรั้บผลประโยชน์เพิ่มข้ึน และวดัมูลค่ำแต่ละหน่วยแยกจำกกนัเพื่อรวมเป็นภำระผูกพนังวดสุดทำ้ย 
ตน้ทุนบริกำรในอดีตรับรู้ตำมวธีิเส้นตรงตลอดช่วงอำยุงำนเฉล่ียจนกวำ่ผลประโยชน์ท่ีปรับเปล่ียนนั้น
จะตกเป็นสิทธิขำดของพนกังำน 

 

ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and 

losses) รับรู้เป็นรำยกำรในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเกิดข้ึน 
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ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ  ำนวนในก ำไรหรือขำดทุนทนัทีท่ีมีกำรแกไ้ขโครงกำร
หรือลดขนำดโครงกำร 

 

5.12 ประมำณกำรหน้ีสินจะรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภำระหน้ีสินเกิดข้ึนจำก
ขอ้พิพำททำงกฎหมำยหรือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต และมีควำมเป็นไปได้
ค่อนขำ้งแน่นอนวำ่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ำยไปเพื่อช ำระภำระหน้ีสินดงักล่ำว โดยภำระ
หน้ีสินดงักล่ำวสำมำรถประมำณจ ำนวนเงินไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ ถำ้ผลกระทบดงักล่ำวเป็นนยัส ำคญั 
ประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีจะจ่ำยในอนำคตจะคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใช้อตัรำคิดลดในตลำด
ปัจจุบนัก่อนค ำนึงภำษีเงินได ้เพื่อให้สะทอ้นมูลค่ำท่ีอำจประเมินไดใ้นตลำดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตำม
เวลำและควำมเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 

 

5.13 ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมของบริษทัยอ่ย หมำยถึง มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิ
ของบริษทัย่อยตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นท่ีไม่ได้เป็นของกลุ่มบริษทั ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ ำนำจควบคุมของบริษทัยอ่ยแยกแสดงรำยกำรในส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและ
รำยกำรก ำไร(ขำดทุน)สุทธิของส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมของบริษทัยอ่ยแยกแสดง
ในงบก ำไรขำดทุนรวมและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม 

 

5.14 รำยไดรั้บรู้เม่ือลูกคำ้มีอ ำนำจควบคุมในสินคำ้หรือบริกำรดว้ยจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ี 

คำดวำ่จะมีสิทธิไดรั้บโดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม แสดงสุทธิจำกส่วนลดกำรคำ้ โดยมีนโยบำยดงัน้ี 
 

5.14.1 รำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้ริกำร รับรู้เม่ือบริษทัไดโ้อนอ ำนำจควบคุมในสินคำ้หรือบริกำร
ใหแ้ก่ลูกคำ้แลว้ ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดข้ึนเม่ือมีกำรส่งมอบสินคำ้และบริกำรใหก้บัลูกคำ้ 

 

5.14.2 รำยไดจ้ำกกำรรับเหมำก่อสร้ำง ประกอบดว้ยจ ำนวนรำยได้เม่ือเร่ิมแรกตำมท่ีตกลงไวใ้น
สัญญำและรำยไดจ้ำกงำนท่ีเพิ่มตำมท่ีตกลงกนัไวใ้นใบเสนอรำคำ ซ่ึงรับรู้ตำมวธีิอตัรำส่วน
ของงำนท่ีท ำเสร็จ อตัรำส่วนของงำนท่ีท ำเสร็จก ำหนดข้ึนจำกกำรส ำรวจอตัรำส่วนของงำน
ก่อสร้ำงทำงกำยภำพท่ีท ำเสร็จเปรียบเทียบกบังำนก่อสร้ำงทั้งหมดตำมสัญญำโดยวิศวกร
ผูค้วบคุมงำนก่อสร้ำง ในกรณีท่ีมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำต้นทุนทั้งส้ินของ
โครงกำรเกินกว่ำมูลค่ำรำยไดต้ำมสัญญำ กลุ่มบริษทัจะรับรู้ประมำณกำรขำดทุนดงักล่ำว
เป็นค่ำใชจ่้ำยทนัทีในก ำไรขำดทุน รำยไดท่ี้รับรู้แลว้ตำมขั้นควำมส ำเร็จของงำนแต่ยงัไม่ถึง
ก ำหนดเรียกช ำระตำมสัญญำแสดงไวเ้ป็น “สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ” ส ำหรับรำยได้ท่ียงั
ไม่ได้รับรู้ตำมขั้นควำมส ำเร็จของงำนแต่ได้เรียกช ำระเงินตำมสัญญำแล้วแสดงไวเ้ป็น 
“หน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน หำกไม่สำมำรถประมำณขั้นควำมส ำเร็จ
ของงำนตำมสัญญำไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ รำยไดจ้ำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงจะถูกรับรู้ไดไ้ม่เกินกวำ่
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนตำมสัญญำและมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีจะไดรั้บตน้ทุนนั้นคืน 
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5.14.3 รำยไดค้่ำเช่ำรับรู้รำยไดต้ำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ 
 

5.14.4 ดอกเบ้ียรับรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
 

5.14.5 เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 
 

5.14.6 รำยไดอ่ื้นบนัทึกตำมเกณฑค์งคำ้ง 
 

5.15 กำรรับรู้ค่ำใชจ่้ำย 
 

5.15.1 ตน้ทุนจำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัให้เสร็จส้ิน
ตำมสัญญำ รับรู้ในก ำไรขำดทุนทนัที เม่ือมีกำรปฏิบติังำนและเม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่
ที่ตน้ทุนจำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงทั้งส้ินจะสูงกว่ำรำยไดท้ั้งส้ิน บริษทัจะรับรู้ผลขำดทุน
ท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนเป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรขำดทุนทนัที 
 

5.15.2 ตน้ทุนทำงกำรเงิน ไดแ้ก่ ดอกเบ้ียจ่ำยและค่ำใชจ่้ำยในท ำนองเดียวกนับนัทึกในก ำไรขำดทุน
ในงวดท่ีค่ำใช้จ่ำยดงักล่ำวเกิดข้ึน ยกเวน้ในกรณีท่ีมีกำรบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุน
สินทรัพยอ์นัเป็นผลมำจำกกำรใชเ้วลำยำวนำนในกำรจดัหำ ก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพย์
ดงักล่ำวเพื่อใหอ้ยูใ่นสภำพพร้อมใชห้รือเพื่อขำย 
 

5.15.3 ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 
 

5.16 ภำษีเงินได ้
 

ภำษีเงินได ้ประกอบดว้ย ภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ภำษีเงินไดรั้บรู้
ในก ำไรขำดทุน เวน้แต่ภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือรับรู้
โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้ซ่ึงจะรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น
เช่นเดียวกนั 

 

ภำษีเงินไดปั้จจุบนั 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดวำ่จะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษี
ของรัฐโดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงรำคำตำมบญัชี
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี
เก่ียวข้องนั้น โดยใช้อตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่ หรือท่ีคำดได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะมีผลบงัคบัใช้
ภำยในส้ินรอบระยะเวลำท่ีรำยงำน และคำดวำ่อตัรำภำษีดงักล่ำวจะน ำไปใช้เม่ือสินทรัพยภ์ำษีเงินได้
รอกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บประโยชน์ หรือหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีไดมี้กำรจ่ำยช ำระ 
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กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวที่ตอ้งเสียภำษี 
ทุกรำยกำร แต่รับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช้หักภำษี 
รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้ในจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทั
จะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวที่ใช้หักภำษีและ
ผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 

กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกวนัส้ินรอบ
ระยะเวลำท่ีรำยงำน และจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่ 
กลุ่มบริษทัจะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือ
บำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี จะแสดงหกักลบกนั
ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิตำมกฎหมำยท่ีจะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมำหกักลบกบั
หน้ีสินภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั้งสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินได้
รอกำรตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัภำษีเงินไดท่ี้ประเมินโดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกนั โดยกำร
เรียกเก็บเป็นหน่วยภำษีเดียวกนั หรือหน่วยภำษีต่ำงกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ำยหน้ีสินและสินทรัพยภ์ำษีเงินได้
ของงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 

 

5.17 ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ 
 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับปีที่เป็นของ
ผูถื้อหุ้นสำมญั (ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัท่ีออก
และเรียกช ำระในระหวำ่งปี 

 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นปรับลด ค ำนวณโดยหำรก ำไร(ขำดทุน)สุทธิส ำหรับปีท่ีเป็นส่วนของ
ผูถื้อหุ้นของบริษทัดว้ยจ ำนวนถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ ำหนกัของหุ ้นสำมญัที่ออกจ ำหน่ำยระหวำ่งปี 
หลงัจำกท่ีไดป้รับปรุงผลกระทบของหุ้นปรับลด 

 

5.18 เงินตรำต่ำงประเทศ 
 

รำยกำรท่ีมีมูลค่ำเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ บนัทึกโดยแปลงค่ำเป็นเงินบำทตำมอตัรำแลกเปล่ียน 
ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัส้ินปี แปลง
ค่ำเป็นเงินบำทตำมอตัรำแลกเปล่ียน ณ วนันั้นผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำดงักล่ำวแสดง
รวมไวเ้ป็นรำยไดห้รือค่ำใชจ่้ำยในก ำไรขำดทุนส ำหรับปี 



36 

5.19 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมกลุ่มบริษทั 
หรือถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษทัไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั
กบักลุ่มบริษทั นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคล 
ซ่ึงถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วำ่ทำงตรงหรือทำงออ้ม และมีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญักบักลุ่มบริษทั 
ผูบ้ริหำรท่ีส ำคญั กรรมกำรหรือพนกังำนของกลุ่มบริษทัท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำร
ด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั ตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่ำว ซ่ึงมีอ ำนำจชกัจูง
หรืออำจชกัจูงให้ปฏิบติัตำมบุคคลดงักล่ำว และกิจกำรท่ีบุคคลดงักล่ำวมีอ ำนำจควบคุมหรือมีอิทธิพล
อยำ่งเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่โดยทำงตรงหรือทำงออ้ม 

 

5.20 ขอ้มูลจ ำแนกตำมส่วนงำน เปิดเผยแยกตำมส่วนงำนธุรกิจของกลุ่มบริษทั โดยส่วนงำนธุรกิจเป็น
ส่วนธุรกิจท่ีจดัหำผลิตภณัฑ์หรือให้บริกำรท่ีมีควำมเส่ียงและผลตอบแทนซ่ึงแตกต่ำงไปจำกควำมเส่ียง
และผลตอบแทนของผลิตภณัฑห์รือบริกำรท่ีใหข้องส่วนธุรกิจอ่ืน 

 

5.21 กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 
 

มูลค่ำยติุธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำย
เพื่อโอนหน้ีสินใหผู้อ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหวำ่งผูซ้ื้อและผูข้ำย 
(ผูร่้วมในตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ กลุ่มบริษทัใช้รำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำร
วดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้
ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์หรือ
หน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้กลุ่มบริษทั
จะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และ
พยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยุติธรรมนั้น
ใหม้ำกท่ีสุด 

 

ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ในงบกำรเงินแบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 
 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรง
หรือทำงออ้ม 

 

ระดบั 3 ใช้ข้อมูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำร
ประมำณข้ึน 
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ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหวำ่ง
ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมี
กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ 

 

6. รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

บริษทัมีรำยกำรบญัชีท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
หรือมีกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรร่วมกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้ และเกณฑ์ตำมท่ี
ตกลงร่วมกนัระหวำ่งบริษทัและบริษทัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

 

6.1 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหวำ่งกนั 
 

  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2564 2563 2564 2563 

ลูกหน้ีกำรคำ้     

บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั - - 474,277.50 474,277.50 

บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกดั - - 72,822.39 - 

บริษทั อิลลสัโตร จ ำกดั - - 4,088,939.25 - 

บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั 4,679,650.00 4,679,650.00 636,650.00 636,650.00 

รวม 4,679,650.00 4,679,650.00 5,272,689.14 1,110,927.50 

หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (4,679,650.00) (9,354.55) (2,439,833.02) (239,949.78) 

ลูกหน้ีกำรคำ้-สุทธิ - 4,670,295.45 2,832,856.12 870,977.72 

     

ลูกหน้ีอ่ืน     

บริษทั สยำมเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั - - 116,250.00 80,000.00 

บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั 150,000.00 75,000.00 150,000.00 75,000.00 

กิจกำรร่วมคำ้ เอส.เอส.เอนยเินียร่ิง กรุ๊ป 9,351,144.22 1,757,787.19 - - 
รวม 9,501,144.22 1,832,787.19 266,250.00 155,000.00 

หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (9,501,144.22) - (150,000.00) - 
ลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ - 1,832,787.19 116,250.00 155,000.00 

     

รำยไดค้ำ้งรับ     

บริษทั สยำมเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั - - 5,000.00 1,000.00 
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  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2564 2563 2564 2563 

ดอกเบ้ียคำ้งรับ     

บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกดั - - 759,123.31 759,123.31 

บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั - - 7,918,662.54 7,918,662.54 

บริษทั อิลลสัโตร จ ำกดั - - - 30,286.89 

บริษทั สยำมเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั - - 601,441.16 - 

บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั 2,915,522.49 2,881,330.72 2,847,232.36 2,847,232.36 

รวม 2,915,522.49 2,881,330.72 12,126,459.37 11,555,305.10 

หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (2,915,522.49) (2,847,232.36) (12,126,459.37) (11,525,018.21) 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ-สุทธิ - 34,098.36 - 30,286.89 

 

เงินทดรองจ่ำย     

บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั 268,306.00 - 268,306.00 - 

หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (268,306.00) - (268,306.00) - 

เงินทดรองจ่ำย-สุทธิ - - - - 

 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีรำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อผลขำดทุน
ดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน-กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 

 
 

  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี (2,856,586.91) (2,847,232.36) (11,764,967.99) (11,525,018.21) 
ตั้งเพ่ิมในระหวำ่งปี (14,508,035.80) (9,354.55) (3,219,630.40) (239,949.78) 
ยอดคงเหลือปลำยปี (17,364,622.71) (2,856,586.91) (14,984,598.39) (11,764,967.99) 

 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสญัญำ-หมุนเวยีน     

บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกดั - - 552,829.68 - 
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 2564 เพ่ิมข้ึน ลดลง 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2564 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น     

บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั 20,600,000.00 - (800,000.00) 19,800,000.00 

หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (19,000,000.00) (800,000.00) - (19,800,000.00) 
สุทธิ 1,600,000.00 (800,000.00) (800,000.00) - 

     

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 2564 เพ่ิมข้ึน ลดลง 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2564 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น     

บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกดั 37,800,000.00 - (2,300,000.00) 35,500,000.00 

บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั 40,652,432.87 3,430,000.00 (3,000,000.00) 41,082,432.87 

บริษทั อิลลสัโตร จ ำกดั 1,000,000.00 - (1,000,000.00) - 

บริษทั สยำมเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั - 10,700,000.00 - 10,700,000.00 

บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ  ำกดั 19,000,000.00 - - 19,000,000.00 

รวม 98,452,432.87 14,130,000.00 (6,300,000.00) 106,282,432.87 

หกั  ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (97,452,432.87) (14,130,000.00) 5,300,000.00 (106,282,432.87) 

สุทธิ 1,000,000.00 - (1,000,000.00) - 

 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 2563 เพ่ิมข้ึน ลดลง 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2563 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น     

บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั 19,000,000.00 1,600,000.00 - 20,600,000.00 

หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (19,000,000.00) - - (19,000,000.00) 
สุทธิ - 1,600,000.00 - 1,600,000.00 
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(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 2563 เพ่ิมข้ึน ลดลง 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2563 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น     

บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกดั 32,000,000.00 5,800,000.00 - 37,800,000.00 

บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั 38,037,142.94 2,615,289.93 - 40,652,432.87 

บริษทั อิลลสัโตร จ ำกดั - 1,000,000.00 - 1,000,000.00 

บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั 19,000,000.00 3,602,500.00 (3,602,500.00) 19,000,000.00 

รวม 89,037,142.94 13,017,789.93 (3,602,500.00) 98,452,432.87 

หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (89,037,142.94) (8,415,289.93) - (97,452,432.87) 

สุทธิ - 4,602,500.00 (3,602,500.00) 1,000,000.00 

     

    (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 2564 เพ่ิมข้ึน ลดลง 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2564 

เงินใหกู้ย้มืระยะยำว     

บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั 182,500,000.00 - - 182,500,000.00 

หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (182,500,000.00) - - (182,500,000.00) 
สุทธิ - - - - 

     

 ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 2563 เพ่ิมข้ึน ลดลง 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2563 

เงินใหกู้ย้มืระยะยำว     

บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั 182,500,000.00 - - 182,500,000.00 

หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (182,500,000.00) - - (182,500,000.00) 
สุทธิ - - - - 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีกำรตั้ง
ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดข้ึนเป็นกำรให้กูย้ืมในรูปตัว๋สัญญำใชเ้งินอำย ุ12 เดือน 
คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 1.50-15.00 ต่อปี เท่ำกนัทั้งสองปี ทั้งน้ีบริษทัไดห้ยุดรับรู้รำยไดด้อกเบ้ีย
รับตั้งแต่วนัที่ 1 เมษำยน 2562 เป็นตน้ และไดบ้นัทึกค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน
ของเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นท่ีมีควำมไม่แน่นอนในกำรรับช ำระ อยำ่งไรก็ตำม บริษทัยอ่ยยงัคงมีภำระผูกพนั
ท่ีจะตอ้งช ำระดอกเบ้ียตำมท่ีก ำหนดในสัญญำกูย้ืมเงินระหวำ่งกนั และบริษทัจะรับรู้รำยไดเ้ม่ือไดรั้บ
ช ำระดอกเบ้ีย 
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เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎำคม 2559 บริษทัยอ่ยไดท้  ำสัญญำเงินกูฉ้บบัใหม่ จ ำนวนเงิน 184.00 ลำ้นบำท 
เน่ืองจำกไม่สำมำรถช ำระหน้ีไดต้ำมสัญญำเงินกูฉ้บบัเดิม ซ่ึงจ ำนวนเงินตน้รวมดอกเบ้ีย 183.06 ลำ้นบำท 
ประกอบดว้ย เงินตน้ 175.90 ลำ้นบำท ดอกเบ้ียคำ้งรับ 7.16 ลำ้นบำท ให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินต้น 
(ค ำนวณถึงวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2559) และกูย้มืเงินเพิ่มอีก 0.94 ลำ้นบำท เพื่อน ำไปใชห้มุนเวยีนในกิจกำร 
โดยใหจ่้ำยช ำระตำมเง่ือนไขของสัญญำเป็นงวด ๆ ละ 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 31 สิงหำคม 2559 ถึงวนัท่ี 
30 มิถุนำยน 2574 อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 1.50 ต่อปี 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริษทัย่อยไม่สำมำรถช ำระหน้ีตำมเง่ือนไขขำ้งตน้ได ้
ฝ่ำยบริหำรจึงพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนของเงินให้กูย้ืมดงักล่ำวจ ำนวน 
182.50 ลำ้นบำท เท่ำกนัทั้งสองปี ทั้งน้ีบริษทัไดห้ยดุรับรู้รำยไดด้อกเบ้ียรับตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน 2562 
เป็นตน้ไป เน่ืองจำกมีควำมไม่แน่นอนในกำรรับช ำระ อยำ่งไรก็ตำม บริษทัยอ่ยยงัคงมีภำระผกูพนั 
ที่จะตอ้งช ำระดอกเบ้ียตำมที่ก ำหนดในสัญญำกูย้ืมเงินระหวำ่งกนั และบริษทัจะรับรู้รำยไดเ้มื่อ
ไดรั้บช ำระดอกเบ้ีย 

 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 2564 เพ่ิมข้ึน ลดลง 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2564 

เงินกูย้มืระยะสั้น    

กิจกำรร่วมคำ้ เอส.เอส.เอนยเินียร่ิง กรุ๊ป - 2,296,920.00 (2,094,038.00) 202,882.00 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15,880,000.00 14,741,000.00 (10,266,000.00) 20,355,000.00 

รวม 15,880,000.00 17,037,920.00 (12,360,038.00) 20,557,882.00 

 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 2563 เพ่ิมข้ึน ลดลง 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2563 

เงินกูย้มืระยะสั้น     

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,150,000.00 17,450,000.00 (3,720,000.00) 15,880,000.00 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ ำนวน 20.35 
ลำ้นบำท และ 15.88 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เป็นกำรกูย้ืมตำมสัญญำเงินกูร้ะยะเวลำ 4-6 เดือน ครบก ำหนด
ช ำระภำยในปี 2565 อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 15.00 ต่อปี เท่ำกนัทั้งสองปี โดยเงินกูย้ืมจ ำนวน 3.40 ลำ้นบำท 
มีค่ำบริกำรจดัหำเงินกูก้บับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั อตัรำค่ำธรรมเนียมร้อยละ 15.00 ต่อปี 
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ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนัจ ำนวน 0.20 ลำ้นบำท
เป็นกำรกูย้มืเงินโดยไม่มีสัญญำและไม่มีอตัรำดอกเบ้ีย 

 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 2564 เพ่ิมข้ึน ลดลง 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2564 

เงินกูย้มืระยะสั้น     

บริษทั สยำมเรลเวย ์ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั 820,000.00 - (300,000.00) 520,000.00 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 3,800,000.00 (3,800,000.00) - 

รวม 820,000.00 3,800,000.00 (4,100,000.00) 520,000.00 
     

    (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 2563 เพ่ิมข้ึน ลดลง 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2563 

เงินกูย้มืระยะสั้น     

บริษทั สยำมเรลเวย ์ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั - 7,320,000.00 (6,500,000.00) 820,000.00 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัทั้งจ  ำนวนเป็นกำร
กูย้ืมตำมสัญญำเงินกูร้ะยะเวลำ 12 เดือน ครบก ำหนดช ำระภำยในปี 2565 อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 1.50 ต่อปี 
เท่ำกนัทั้งสองปี 

 

  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2564 2563 2564 2563 

เจำ้หน้ีกำรคำ้     

บริษทั อิลลสัโตร จ ำกดั - - 326,523.34 - 
     

เจำ้หน้ีอ่ืน     

บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั - - 356,000.00 1,712,000.00 

กิจกำรร่วมคำ้ เอส.เอส.เอนยเินียร่ิง กรุ๊ป 4,482.00 - - - 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,001,282.90 - 1,001,282.90 - 

รวม 1,005,764.90 - 1,357,282.90 1,712,000.00 
     

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย     

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,275,280.76 3,105,814.18 3,095,034.18 3,095,034.18 
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  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2564 2563 2564 2563 

ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย     

บริษทั สยำมเรลเวย ์ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั - - 81,574.95 71,543.44 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,184,482.87 110,975.76 - - 
รวม 2,184,482.87 110,975.76 81,574.95 71,543.44 

     

รำยไดรั้บล่วงหนำ้     

บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกดั - - - 496,261.68 

กิจกำรร่วมคำ้ เอส.เอส.เอนยเินียร่ิงกรุ๊ป 3,000,000.00 - - - 
รวม 3,000,000.00 - - 496,261.68 

     

ประมำณกำรตน้ทุนในงำนซ่อมแซม     

บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกดั - - 91,389.25 - 
     

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน     

บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั - - 3,000.00 3,000.00 

กิจกำรร่วมคำ้ เอส.เอส.เอนยเินียร่ิงกรุ๊ป 500,000.00 500,000.00 - - 
รวม 500,000.00 500,000.00 3,000.00 3,000.00 

 

6.2 รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยระหวำ่งกนั 
 

  (หน่วย : บำท) 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 นโยบำยกำร ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 ก ำหนดรำคำ 2564 2563 2564 2563 

รำยกำรธุรกจิกบับริษัทย่อย     

(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)     

รำยไดง้ำนก่อสร้ำง รำคำตำมสญัญำท่ีตกลงกนั - - 6,092,616.82 - 

รำยไดจ้ำกกำรขำย รำคำตำมท่ีตกลงกนั - - 121,500.00 443,250.00 

รำยไดค้่ำเช่ำ รำคำตำมสญัญำ - - 24,000.00 24,000.00 

รำยไดอ่ื้น รำคำตำมท่ีตกลงกนั - - 4,316,250.00 118,378.32 

ดอกเบ้ียรับ อตัรำตำมตัว๋สญัญำใชเ้งิน - - 611,715.16 30,286.89 

ดอกเบ้ียจ่ำย อตัรำตำมตัว๋สญัญำใชเ้งิน - - 10,031.51 71,543.44 

ค่ำสินคำ้ รำคำตำมท่ีตกลงกนั - - 44,000.00 287,408.00 

ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน - - 11,004,028.95 8,415,289.93 

ค่ำท่ีปรึกษำ รำคำตำมสญัญำ - - 4,800,000.00 9,600,000.00 

ตน้ทุนในงำนซ่อมแซม - - 91,389.25 - 
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  (หน่วย : บำท) 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 นโยบำยกำร ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 ก ำหนดรำคำ 2564 2563 2564 2563 

รำยกำรธุรกจิกบับุคคลและกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     

รำยไดค้่ำเช่ำ รำคำตำมสญัญำ 3,600,000.00 - - - 

รำยไดอ่ื้น รำคำตำมท่ีตกลงกนั 75,000.00 200,000.00 75,000.00 200,000.00 

ดอกเบ้ียรับ อตัรำตำมตัว๋สญัญำใชเ้งิน 34,191.78 56,305.55 - 22,207.19 

ขำยอุปกรณ์ รำคำตำมท่ีตกลงกนั - 4,638,000.00 - 595,000.00 

ดอกเบ้ียจ่ำย อตัรำตำมตัว๋สญัญำใชเ้งิน 2,308,419.36 565,823.01 - 80,000.00 

ค่ำสินคำ้ รำคำตำมท่ีตกลงกนั - 4,043,000.00 - - 

ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 15,308,035.81 - 1,045,601.45 - 

ค่ำบริกำรจดัหำเงินกู ้ รำคำตำมสญัญำ 180,246.58 - - - 

 

6.3 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรส ำคญั 
 

(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 28,814,408.00 31,005,436.00 28,814,408.00 31,005,436.00 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 334,463.71 405,122.85 334,463.71 405,122.85 

รวม 29,148,871.71 31,410,558.85 29,148,871.71 31,410,558.85 

 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ำยให้แก่กรรมกำรและผูบ้ริหำรของ
บริษทัประกอบดว้ย ค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง และค่ำตอบแทน
กรรมกำรรวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ีผูบ้ริหำรของบริษทัหมำยถึงบุคคลท่ีก ำหนด
ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
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6.4 ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ของบริษทั 
 

ประกอบดว้ย 
 

ช่ือบริษทั ลกัษณะควำมสัมพนัธ ์

บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกดั บริษทัยอ่ย โดยกำรถือหุน้ และมีผูบ้ริหำรร่วมกนั 

บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั บริษทัยอ่ย โดยกำรถือหุน้ และมีผูบ้ริหำรร่วมกนั 

บริษทั สยำมเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั บริษทัยอ่ย โดยกำรถือหุน้ และมีผูบ้ริหำรร่วมกนั 

บริษทั อิลลสัโตร จ ำกดั บริษทัยอ่ย โดยกำรถือหุน้ และมีผูบ้ริหำรร่วมกนั 

บริษทั ซีไอจี บลูโซลูชัน่ส์ จ ำกดั บริษทัยอ่ย โดยกำรถือหุน้ และมีผูบ้ริหำรร่วมกนั 

บริษทั ซีไอจี กำรประปำ จ ำกดั บริษทัยอ่ย โดยกำรถือหุน้ และมีผูบ้ริหำรร่วมกนั 

บริษทั ซีไอจี โอเปอเรชัน่ จ ำกดั บริษทัยอ่ย โดยกำรถือหุน้ และมีผูบ้ริหำรร่วมกนั 

บริษทั เวลไวส์ แคร์ จ ำกดั บริษทัยอ่ย โดยกำรถือหุน้ และมีผูบ้ริหำรร่วมกนั 

บริษทั ซีไออำร์พี จ ำกดั บริษทัยอ่ย โดยกำรถือหุน้ และมีผูบ้ริหำรร่วมกนั 

บริษทั ขวำนทองประปำไทย จ ำกดั บริษทัร่วม 

บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั บริษทัร่วมของบริษทัยอ่ย 

กิจกำรร่วมคำ้ เอส.เอส.เอนยเินียร่ิง กรุ๊ป กิจกำรร่วมคำ้ของบริษทัยอ่ย 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประธำนกรรมกำรบริหำร 

 กรรมกำรของบริษทัยอ่ย 

 ผูถื้อหุน้บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั(มหำชน) 
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7. สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินโมเดลธุรกิจท่ีใช้
จดักำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั และจดัประเภทรำยกำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทำงกำรเงิน ท่ีมีสำระส ำคญั ดงัน้ี  

 

    (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน     

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 9,671,913.85 30,840,267.80 7,549,060.72 24,034,765.98 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีอ่ืน 177,844,542.24 166,774,079.53 169,629,471.05 156,537,180.33 

สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ-หมุนเวยีน 22,301,213.32 37,537,498.10 20,030,134.34 25,630,510.68 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 1,600,000.00 - 1,000,000.00 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจกำรอ่ืน 10,000,000.00 - - - 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11,382,328.77 10,986,708.03 6,374,261.15 7,834,123.23 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 10,103,003.48 10,102,194.43 10,000,105.13 10,000,104.65 

สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ-ไม่หมุนเวียน 27,295,244.68 27,913,109.54 26,835,875.10 27,913,109.54 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 22,869,795.34 22,395,901.99 22,343,150.67 17,367,055.20 

รวม 291,468,041.68 308,149,759.42 262,762,058.16 270,316,849.61 

   

  

หน้ีสินทำงกำรเงิน     

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 104,354,880.73 111,507,433.68 104,354,880.73 111,507,433.68 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20,557,882.00 15,880,000.00 520,000.00 820,000.00 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรอ่ืน 133,449,633.29 79,458,081.65 105,369,633.29 65,058,081.65 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 258,116,828.24 204,597,886.47 233,463,633.02 187,223,295.10 

หน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำ 2,301,803.85 8,970,305.53 2,301,803.85 8,970,305.53 

ตน้ทุนงำนท่ียงัไม่ไดเ้รียกช ำระ 7,255,014.76 5,149,600.91 7,255,014.76 2,539,960.83 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 7,191,067.09 5,041,829.55 1,245,016.97 1,467,555.81 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 2,887,500.00 - - - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 10,616,404.31 12,714,499.38 3,462,771.43 3,868,490.78 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 889,012.53 554,000.00 3,000.00 3,000.00 

รวม 547,620,026.80 443,873,637.17 457,975,754.05 381,458,123.38 
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8. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

ประกอบดว้ย 

 

  (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2564 2563 2564 2563 

เงินสด 786,685.85 608,274.32 241,591.35 542,796.11 

เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย ์ 8,359,611.78 25,068,585.32 6,869,623.87 21,422,709.95 

เงินฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวนั 231,632.57 3,141,806.39 143,861.85 47,658.15 

เงินฝำกธนำคำรประเภทเงินฝำกประจ ำ 293,983.65 241,798.84 293,983.65 241,798.84 

เช็คในมือ - 1,779,802.93 - 1,779,802.93 

รวม 9,671,913.85 30,840,267.80 7,549,060.72 24,034,765.98 

 

9. ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 

 

ประกอบดว้ย 
 

  (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2564 2563 2564 2563 

ลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,679,650.00 4,679,650.00 5,272,689.14 1,110,927.50 

ลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรอ่ืน 203,470,235.07 161,018,305.38 176,124,439.23 153,016,513.56 

ตัว๋เงินรับ 6,825,007.05 2,317,880.67 6,825,007.05 2,317,880.67 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และตัว๋เงินรับ 214,974,892.12 168,015,836.05 188,222,135.42 156,445,321.73 

หกั  ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (55,177,037.94) (22,897,589.62) (35,614,486.91) (18,128,183.34) 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และตัว๋เงินรับ-สุทธิ 159,797,854.18 145,118,246.43 152,607,648.51 138,317,138.39 
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  (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2564 2563 2564 2563 

ลูกหน้ีอ่ืนกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,501,144.22 1,832,787.19 266,250.00 155,000.00 

ลูกหน้ีอ่ืนกิจกำรอ่ืน 574,152.98 526,651.11 238,510.10 245,614.11 

รำยไดค้ำ้งรับกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 5,000.00 1,000.00 

รำยไดค้ำ้งรับกิจกำรอ่ืน - 810.02 - - 

ดอกเบ้ียคำ้งรับกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,915,522.49 2,881,330.72 12,126,459.37 11,555,305.54 

ดอกเบ้ียคำ้งรับกิจกำรอ่ืน 1,984,271.73 1,377,913.38 1,546,380.59 1,352,138.14 

เงินทดรองจ่ำยกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 268,306.00 - 268,306.00 - 

เงินทดรองจ่ำยกิจกำรอ่ืน 1,837,364.11 999,089.59 1,120,068.28 126,169.14 

ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 3,545,425.96 4,655,775.02 3,472,703.89 3,787,350.97 

เงินมดัจ ำค่ำสินคำ้ 6,827,402.30 8,166,035.55 6,827,402.30 8,166,035.55 

อ่ืน ๆ 4,398,305.21 4,368,406.70 3,695,507.38 4,356,446.70 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 31,851,895.00 24,808,799.28 29,566,587.91 29,745,060.15 

หกั  ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (13,805,206.94) (3,152,966.18) (12,544,765.37) (11,525,018.21) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 18,046,688.06 21,655,833.10 17,021,822.54 18,220,041.94 

   รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 177,844,542.24 166,774,079.53 169,629,471.05 156,537,180.33 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ลูกหน้ีกำรคำ้ส่วนหน่ึงจ ำนวน 72.07 ล้ำนบำท และ 

34.69 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ไดมี้กำรโอนสิทธิเรียกร้องในกำรเรียกเก็บหน้ีให้กบับริษทัแห่งหน่ึง ตำมหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 24 โดยบริษทัยงัคงตอ้งรับผิดชอบในลูกหน้ีกำรคำ้ หำกไม่สำมำรถเรียกรับช ำระหน้ี
จำกลูกหน้ีกำรคำ้ดงักล่ำวได ้
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ลูกหน้ีกำรคำ้และตัว๋เงินรับ แยกตำมอำยไุดด้งัน้ี 
 

9.1 ลูกหน้ีกำรคำ้-กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

  (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2564 2563 2564 2563 

ลูกหน้ีกำรคำ้     

อยูใ่นก ำหนดช ำระ - 4,043,000.00 54,784.00 - 

เกินก ำหนดช ำระ     

- ไม่เกิน 3 เดือน - 636,650.00 - 636,650.00 

- 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน - - 4,106,977.64 - 

- 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 4,043,000.00 - - 474,277.50 

- มำกกวำ่ 12 เดือน 636,650.00 - 1,110,927.50 - 

รวม 4,679,650.00 4,679,650.00 5,272,689.14 1,110,927.50 

หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (4,679,650.00) (9,354.55) (2,439,833.02) (239,949.78) 

สุทธิ - 4,670,295.45 2,832,856.12 870,977.72 

 

โดยปกติระยะเวลำกำรใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคำ้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลำประมำณ 30-180 วนั 
 

9.2 ลูกหน้ีกำรคำ้-กิจกำรอ่ืน 

  (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2564 2563 2564 2563 

ตัว๋เงินรับ 6,825,007.05 2,317,880.67 6,825,007.05 2,317,880.67 

ลูกหน้ีกำรคำ้     

อยูใ่นก ำหนดช ำระ 110,911,426.77 95,933,595.22 110,078,906.77 93,768,378.09 

เกินก ำหนดช ำระ     

- ไม่เกิน 3 เดือน 45,777,484.28 25,615,484.17 34,961,756.61 25,223,409.48 

- 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 8,893,532.77 22,530,534.86 482,400.00 22,504,854.86 

- 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 2,104,155.40 593,120.57 219,440.00 174,300.57 

- มำกกวำ่ 12 เดือน 35,783,635.85 16,345,570.56 30,381,935.85 11,345,570.56 

รวม 210,295,242.12 163,336,186.05 182,949,446.28 155,334,394.23 

หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (50,497,387.94) (22,888,235.07) (33,174,653.89) (17,888,233.56) 

สุทธิ 159,797,854.18 140,447,950.98 149,774,792.39 137,446,160.67 
 

โดยปกติระยะเวลำกำรใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคำ้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลำประมำณ 15-120 วนั 
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รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน-ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี (26,050,555.80) (29,684,897.28) (29,653,201.55) (33,082,683.13) 
ผลกระทบจำกกำรใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงินฉบบัท่ี 9 เป็นคร้ังแรก  - (949,082.02) 

 

- 

 

(949,082.02) 

ตั้งเพ่ิมในระหวำ่งปี (45,562,133.40) (9,200,752.73) (21,136,495.05) (9,405,612.63) 

ไดรั้บช ำระคืนในระหวำ่งปี 2,630,444.32 1,596,364.20 2,630,444.32 1,596,364.20 

ตดัหน้ีสูญในระหวำ่งปี - 12,187,812.03 - 12,187,812.03 

ยอดคงเหลือปลำยปี (68,982,244.88) (26,050,555.80) (48,159,252.28) (29,653,201.55) 
 

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัเช่ือวำ่ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนตำมท่ีบนัทึก
ไวเ้พียงพอในสถำนกำรณ์ปัจจุบนัแลว้ 

 

10. สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ/หน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำ 
 

10.1 ยอดคงเหลือจำกสัญญำ 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 

 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ     

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำนตำมสัญญำ 29,637,515.73 37,016,671.09 28,221,019.17 36,999,171.09 

มูลค่ำงำนก่อสร้ำงท่ียงัไม่ไดเ้รียกช ำระ 20,724,695.02 28,433,936.55 18,644,990.27 16,544,449.13 

รวม 50,362,210.75 65,450,607.64 46,866,009.44 53,543,620.22 

หกั  ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน  (765,752.75) - - - 

สุทธิ 49,596,458.00 65,450,607.64 46,866,009.44 53,543,620.22 

     

หมุนเวยีน 22,301,213.32 37,537,498.10 20,030,134.34 25,630,510.68 

ไม่หมุนเวยีน 27,295,244.68 27,913,109.54 26,835,875.10 27,913,109.54 

รวมสินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ 49,596,458.00 65,450,607.64 46,866,009.44 53,543,620.22 

     

หน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำ     

เงินรับล่วงหนำ้จำกสัญญำก่อสร้ำง 2,301,803.85 8,970,305.53 2,301,803.85 8,970,305.53 
     

หมุนเวยีน 2,301,803.85 8,970,305.53 2,301,803.85 8,970,305.53 

ไม่หมุนเวยีน - - - - 
รวมหน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำ 2,301,803.85 8,970,305.53 2,301,803.85 8,970,305.53 
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10.2 ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำนตำมสัญญำก่อสร้ำง 
 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 

 2564 2563 2564 2563 

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำนตำมสัญญำ 29,637,515.73 37,016,671.09 28,221,019.17 36,999,171.09 

หกั  ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (765,752.75) - - - 

สุทธิ 28,871,762.98 37,016,671.09 28,221,019.17 36,999,171.09 
     

หมุนเวยีน 1,576,518.30 9,103,561.55 1,385,144.07 9,086,061.55 

ไม่หมุนเวยีน 27,295,244.68 27,913,109.54 26,835,875.10 27,913,109.54 

รวม 28,871,762.98 37,016,671.09 28,221,019.17 36,999,171.09 

 

10.3 มูลค่ำงำนก่อสร้ำงท่ียงัไม่ไดเ้รียกช ำระ 
 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 

 2564 2563 2564 2563 

มูลค่ำงำนตำมสัญญำ 191,768,745.40 412,694,195.98 187,340,708.02 240,607,365.35 

 

    

กำรรับรู้รำยไดต้ำมอตัรำส่วนของงำนท่ีท ำเสร็จ 187,051,222.48 267,280,932.09 183,510,265.39 235,516,331.37 

หกั  มูลค่ำงำนก่อสร้ำงท่ีเรียกเก็บ (ตำมใบแจง้หน้ี) (166,326,527.46) (238,846,995.54) (164,865,275.12) (218,971,882.24) 
มูลค่ำงำนก่อสร้ำงท่ียงัไม่ไดเ้รียกช ำระ 20,724,695.02 28,433,936.55 18,644,990.27 16,544,449.13 

 

10.4 เงินรับล่วงหนำ้จำกสัญญำก่อสร้ำง 
 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 

 2564 2563 2564 2563 

มูลค่ำงำนตำมสัญญำ 476,123,216.98 554,838,183.80 476,123,216.98 554,838,183.80 

 

    

มูลค่ำงำนก่อสร้ำงท่ีเรียกเก็บ (ตำมใบแจง้หน้ี) 476,123,216.98 495,303,268.66 476,123,216.98 495,303,268.66 

หกั  กำรรับรู้รำยไดต้ำมอตัรำส่วนของงำนท่ีท ำเสร็จ (473,821,413.13) (486,332,963.13) (473,821,413.13) (486,332,963.13) 
เงินรับล่วงหนำ้จำกสัญญำก่อสร้ำง 2,301,803.85 8,970,305.53 2,301,803.85 8,970,305.53 
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10.5 ขอ้มูลเก่ียวกบัสัญญำก่อสร้ำงท่ีอยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร 
 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 

 2564 2563 2564 2563 

     

กำรรับรู้รำยไดต้ำมอตัรำส่วนของงำนท่ีท ำเสร็จ 660,872,635.61 753,613,895.22 657,331,678.52 721,849,294.50 

หกั  มูลค่ำงำนก่อสร้ำงท่ีเรียกเก็บ (ตำมใบแจง้หน้ี) (642,449,744.44) (734,150,264.20) (640,988,492.10) (714,275,150.90) 
สุทธิ 18,422,891.17 19,463,631.02 16,343,186.42 7,574,143.60 

   

  

จ ำนวนเงินท่ีรับรู้เป็นสินทรัพย/์หน้ีสิน   

-  สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ 49,596,458.00 65,450,607.64 46,866,009.44 53,543,620.22 

-  หน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำ (2,301,803.85) (8,970,305.53) (2,301,803.85) (8,970,305.53) 
สุทธิ 47,294,654.15 56,480,302.11 44,564,205.59 44,573,314.69 

 

เมื่อวนัที่ 29 เมษำยน 2564 บริษทัย่อยไดม้ีกำรยกเลิกสัญญำให้บริกำรก่อสร้ำงกบับริษทั
แห่งหน่ึงจ ำนวน 1 สัญญำ มูลค่ำตำมสัญญำบริกำรก่อสร้ำงลดลงเป็นมูลค่ำ 2.00 ล้ำนบำท ท ำให้ในปี
มีกำรโอนกลบัรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 จ  ำนวน 0.95 ลำ้นบำท  

 

 

เมื่อวนัที่ 19 สิงหำคม 2564 บริษทัย่อยไดม้ีกำรยกเลิกสัญญำให้บริกำรก่อสร้ำงกบับริษทั
แห่งหน่ึงจ ำนวน 2 สัญญำ มูลค่ำตำมสัญญำบริกำรก่อสร้ำงลดลงเป็นมูลค่ำ 137.48 ลำ้นบำท ท ำให้ในปี 
มีกำรโอนกลบัรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 จ ำนวน 0.06 ลำ้นบำท  

 

11. เงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอ่ืนท่ีผดินดัช ำระ 
 

ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2564 2563 

เงินตน้ 26,882,892.00 26,882,892.00 

ดอกเบ้ียคำ้งรับ 12,027,397.26 12,027,397.26 

หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (38,910,289.26) (38,910,289.26) 
รวม - - 

 

ส ำหรับส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ไม่มีรำยกำรเคล่ือนไหวของ
ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน-เงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอ่ืนท่ีผดินดัช ำระ 
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บริษทัมีเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลภำยนอก จ ำนวน 92.03 ลำ้นบำท (เงินตน้จ ำนวน 80.00 ลำ้นบำท 
และดอกเบ้ียคำ้งช ำระจ ำนวน 12.03 ล้ำนบำท) โดยลูกหน้ีจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงซ่ึงตั้งอยู่ใน
จงัหวดัภูเก็ตเป็นหลกัประกนั มีรำคำประเมินเป็นเงิน 110.00 ลำ้นบำท (ตำมรำยงำนของผูป้ระเมินอิสระ
ลงวนัที่ 25 มีนำคม 2553) นอกจำกน้ีลูกหน้ีไดส่้งมอบหุ้นสำมญัจ ำนวน 450,000 หุ้น ของบริษทัจ ำกดั
แห่งหน่ึงในจงัหวดัภูเก็ตเป็นหลกัประกนัเพิ่มและเน่ืองจำกลูกหน้ีผิดนดัช ำระหน้ี บริษทัไดฟ้้องร้องด ำเนินคดี
ลูกหน้ี ศำลมีค ำพิพำกษำให้ลูกหน้ีช ำระหน้ีดงักล่ำวแก่บริษทั หำกไม่ช ำระให้บงัคบัหลกัประกนัช ำระหน้ี 
และหำกไม่พอใหบ้งัคบัจำกทรัพยสิ์นส่วนตวัของลูกหน้ีต่อไป โดยในเดือนมีนำคม 2553 บริษทัไดย้ืน่ค  ำขอ
บงัคบัยึดหลกัประกนัแลว้ เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกำยน 2556 บริษทัไดเ้ขำ้ร่วมประมูลซ้ือท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง 
โดยเจำ้พนกังำนบงัคบัคดีไดอ้นุมติัใหบ้ริษทัเป็นผูช้นะประมูลในรำคำขำย 60.00 ลำ้นบำท ต่อมำในเดือน
สิงหำคม 2557 บริษทัไดจ้ดทะเบียนรับโอนท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง และบนัทึกบญัชีเป็น “อสังหำริมทรัพย์
เพื่อกำรลงทุน” ส ำหรับมูลค่ำหน้ีคงเหลือ 38.91 ลำ้นบำท อยู่ระหว่ำงติดตำมบงัคบัทรัพยสิ์นส่วนตวัอ่ืน
ของลูกหน้ีแลว้คือ หอ้งชุดและท่ีดินจ ำนวนหลำยแปลง 

 

ส ำหรับหุ้นท่ีส่งมอบมำเป็นหลกัประกนั ทนำยควำมของบริษทั เก็บรักษำไวเ้พื่อรอบงัคบัคดี
กบัหุน้ดงักล่ำว หลงัจำกท่ีไดบ้งัคบัคดีกบัทรัพยสิ์นส่วนตวัอ่ืนของลูกหน้ีแลว้คือ หอ้งชุดและท่ีดินจ ำนวน 
หลำยแปลง 

 

ในเดือนพฤษภำคม 2559 ศำลลม้ละลำยกลำงไดม้ีค  ำสั่งพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขำดลูกหน้ี และ
เมื่อวนัท่ี 15 กรกฎำคม 2559 บริษทัไดย้ื่นค ำขอรับช ำระหน้ีจำกกองทรัพยสิ์นของลูกหน้ีเป็นจ ำนวนเงิน 
87.34 ลำ้นบำท 

 

เม่ือวนัท่ี 20 กุมภำพนัธ์ 2560 เจำ้พนกังำนบงัคบัคดีมีประกำศขำยทอดตลำดท่ีดินของลูกหน้ีแลว้ 
และมีกำรขำยทอดตลำดท่ีดินแลว้บำงส่วนเม่ือวนัท่ี 20 เมษำยน 2560 

 

เมื่อวนัที่ 1 สิงหำคม 2560 เจำ้พนกังำนพิทกัษ์ทรัพยไ์ดม้ีหมำยนดัประชุมเจำ้หน้ีคร้ังแรก 
แต่ลูกหน้ีมิไดย้ื่นค ำขอประนอมหน้ีต่อเจำ้พนกังำนพิทกัษท์รัพยแ์ต่อยำ่งใด เจำ้พนกังำนพิทกัษ์ทรัพยจึ์ง
รำยงำนศำลเพื่อขอใหศ้ำลมีค ำพิพำกษำใหลู้กหน้ีลม้ละลำยแลว้เม่ือวนัท่ี 5 กนัยำยน 2560 

 

อย่ำงไรก็ตำมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2553 เป็นตน้ไป บริษทัหยุดรับรู้รำยไดด้อกเบ้ียรับจำก
เงินกูจ้  ำนวน 80.00 ลำ้นบำท ดงักล่ำว โดยจะรับรู้เงินส่วนเกินจำกกำรช ำระดอกเบ้ียคำ้งรับเป็นรำยไดใ้น
รอบบญัชีที่บริษทัไดรั้บช ำระเงินและบริษทัไดท้  ำกำรตั้งค่ำเผื่อของเงินให้กูย้ืมแก่บุคคลภำยนอกแล้ว
ทั้งจ  ำนวน 
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12. เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจกำรอ่ืน 
 

  (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี 36,061,470.43 36,061,470.43 4,000,000.00 4,000,000.00 

กูเ้พ่ิมระหวำ่งปี 10,000,000.00 400,000.00 - - 
รับช ำระระหวำ่งปี - (400,000.00) - - 

ยอดคงเหลือปลำยปี 46,061,470.43 36,061,470.43 4,000,000.00 4,000,000.00 

หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (36,061,470.43) (36,061,470.43) (4,000,000.00) (4,000,000.00) 

สุทธิ 10,000,000.00 - - - 
 

ตำมงบกำรเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 เงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่นจ ำนวน 
10.00 ลำ้นบำท เป็นกำรใหกู้ย้มืแก่บุคคลอ่ืนประเภทจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 1.00-2.00 ต่อปี 

 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ไม่มีรำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อผลขำดทุน
ดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน-เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรอ่ืน 

 

ตำมงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 เงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่กิจกำรอ่ืน
จ ำนวน 21.52 ลำ้นบำท เท่ำกนัทั้งสองปี (ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 จ  ำนวน 
4.00 ล้ำนบำท) เป็นเงินให้กูย้ืมในรูปของสัญญำกูย้ืมเงินระยะเวลำ 3 เดือน เมื่อครบก ำหนดช ำระผูกู้ ้
ไม่สำมำรถช ำระหน้ีตำมก ำหนดได ้บริษทัจึงขยำยเวลำในกำรจ่ำยช ำระหน้ีออกไปดงัน้ี 

 

วงเงินท่ี วงเงินกู ้ วนัท่ีให้กู ้ อนุมติักำรขยำยเวลำให้กูโ้ดย ขยำยวนัให้กูเ้ม่ือวนัท่ี ครบก ำหนด 

 (หน่วย : พนับำท)     

1 4,000 2 ม.ค. 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคร้ังท่ี 13/2564 22 มิ.ย. 2564 31 ธ.ค. 2564 

2 3,113 13 ธ.ค. 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 9/2564 13 ก.ย. 2564 15 มี.ค. 2565 

3 1,000 21 มิ.ย. 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 9/2564 13 ก.ย. 2564 15 มี.ค. 2565 

4 1,075 22 ก.ค. 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 9/2564 13 ก.ย. 2564 15 มี.ค. 2565 

5 1,332 22 ก.ค. 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 9/2564 13 ก.ย. 2564 15 มี.ค. 2565 

6 11,000 12 ก.ค. 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 11/2564 12 พ.ย. 2564 2 ธ.ค. 2565 

 21,250     
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โดยวงเงินท่ี 1 ผูกู้ย้มืน ำเช็คจ่ำยล่วงหนำ้มูลค่ำ 4.50 ลำ้นบำท เป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั พร้อม
กรรมกำรของบริษทัดงักล่ำวลงนำมค ้ ำประกนั อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 15.00 ต่อปี เท่ำกนัทั้งสองปีแต่
เน่ืองจำกลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมคำ้งช ำระดอกเบ้ียและเงินตน้ตำมท่ีก ำหนดเกิน 6 เดือน จึงมีควำมไม่แน่นอนใน
กำรรับช ำระและบริษทัไดพ้ิจำรณำตั้งส ำรองค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนทั้งจ  ำนวน ทั้งน้ี 
บริษทัไดห้ยุดรับรู้รำยไดด้อกเบ้ียรับ ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน 2562 เป็นตน้ไป เน่ืองจำกมีควำมไม่แน่นอนใน
กำรรับช ำระ อยำ่งไรก็ตำมบริษทัดงักล่ำวยงัคงมีภำระผกูพนัท่ีจะตอ้งช ำระดอกเบ้ียตำมท่ีก ำหนดในสัญญำ
กูย้มืเงินระหวำ่งกนั และบริษทัจะรับรู้รำยไดเ้ม่ือไดรั้บช ำระดอกเบ้ีย 

 

โดยวงเงินท่ี 2-5 ผูกู้ ้ยืมน ำเช็คจ่ำยล่วงหน้ำมูลค่ำ 9.84 ล้ำนบำท เป็นหลกัทรัพยค์  ้ ำประกัน 
พร้อมกรรมกำรของบริษทัดงักล่ำวลงนำมค ้ำประกนั อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 15.00 ต่อปี แต่เน่ืองจำกลูกหน้ี
เงินให้กูย้ืมคำ้งช ำระดอกเบ้ียและเงินตน้ตำมท่ีก ำหนดเกิน 6 เดือน จึงมีควำมไม่แน่นอนในกำรรับช ำระ
และบริษทัไดพ้ิจำรณำตั้งส ำรองค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนทั้งจ  ำนวน ทั้งน้ี บริษทัไดห้ยุด
รับรู้รำยไดด้อกเบ้ียรับ ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน 2562 เป็นตน้ไป เน่ืองจำกมีควำมไม่แน่นอนในกำรรับช ำระ 
อย่ำงไรก็ตำมบริษทัดงักล่ำวยงัคงมีภำระผูกพนัท่ีจะตอ้งช ำระดอกเบ้ียตำมท่ีก ำหนดในสัญญำกู้ยืมเงิน
ระหวำ่งกนั และบริษทัจะรับรู้รำยไดเ้ม่ือไดรั้บช ำระดอกเบ้ีย 

 

โดยวงเงินท่ี 6 ผูกู้ ้ยืมน ำเช็คจ่ำยล่วงหน้ำมูลค่ำ 14.04 ล้ำนบำท เป็นหลักทรัพย์ค  ้ ำประกัน 
พร้อมกรรมกำรของบริษทัดงักล่ำวลงนำมค ้ำประกนั อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 12.00 ต่อปี แต่เน่ืองจำก
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืมคำ้งช ำระดอกเบ้ียและเงินตน้ตำมท่ีก ำหนดเกิน 6 เดือน จึงมีควำมไม่แน่นอนในกำรรับช ำระ
และบริษทัไดพ้ิจำรณำตั้งส ำรองค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนทั้งจ  ำนวน ทั้งน้ี บริษทัไดห้ยุด
รับรู้รำยไดด้อกเบ้ียรับ ตั้งแต่วนัท่ี 18 ตุลำคม 2562 เป็นตน้ไป เน่ืองจำกมีควำมไม่แน่นอนในกำรรับช ำระ 
อย่ำงไรก็ตำมบริษทัดงักล่ำวยงัคงมีภำระผูกพนัท่ีจะตอ้งช ำระดอกเบ้ียตำมท่ีก ำหนดในสัญญำกูย้ืมเงิน
ระหวำ่งกนั และบริษทัจะรับรู้รำยไดเ้ม่ือไดรั้บช ำระดอกเบ้ีย 

 

ตำมงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรอ่ืนจ ำนวน 
14.54 ลำ้นบำท เป็นกำรกูย้มืตำมสัญญำเงินกู ้ก  ำหนดจ่ำยคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียภำยใน 6 เดือน อตัรำดอกเบ้ีย
ร้อยละ 15.00 ต่อปี ทั้งน้ีบริษทัได้หยุดรับรู้รำยไดด้อกเบ้ียรับตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน 2562 เป็นตน้ไป และได้
บนัทึกค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนเน่ืองจำกมีควำมไม่แน่นอนในกำรรับช ำระ 
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13. สินคำ้คงเหลือ 
 

ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2564 2563 2564 2563 

วตัถุดิบ 102,707,465.56 79,339,888.61 102,665,648.13 79,297,399.05 

งำนระหวำ่งท ำ 6,182,077.01 6,152,384.84 6,182,077.01 6,152,384.84 

สินคำ้ส ำเร็จรูป 17,841,933.84 18,301,109.74 17,841,933.84 18,301,109.74 

สินคำ้ระหวำ่งทำง 19,511,096.78 551,346.65 19,511,096.78 551,346.65 

วสัดุส้ินเปลือง 3,587,471.99 4,662,849.99 3,533,886.81 4,600,800.53 

วตัถุดิบรอโอนเขำ้งำน - 1,745,287.69 - 1,745,287.69 

รวม 149,830,045.18 110,752,867.52 149,734,642.57 110,648,328.50 

หกั  ค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้คงเหลือลดลง (18,775,432.52) (19,010,001.46) (18,775,432.52) (19,010,001.46) 

สุทธิ 131,054,612.66 91,742,866.06 130,959,210.05 91,638,327.04 

 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้คงเหลือลดลงมีรำยกำร
เคล่ือนไหวดงัน้ี 

 

(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 

ค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้คงเหลือลดลง-ตน้ปี (19,010,001.46) (10,418,308.58) (19,010,001.46) (10,418,308.58) 

(ตั้งเพ่ิม)โอนกลบัระหวำ่งปี 234,568.94 (8,591,692.88) 234,568.94 (8,591,692.88) 

ค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้คงเหลือลดลง-ปลำยปี (18,775,432.52) (19,010,001.46) (18,775,432.52) (19,010,001.46) 

 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2564 2563 2564 2563 

ตน้ทุนของสินคำ้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำย 

   และไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขำยและบริกำร 

    

- ตน้ทุนขำยและบริกำร 970,932,720.49 897,568,080.40 929,816,659.66 841,135,674.72 

- ขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ(โอนกลบั) (234,568.94) 8,591,692.88 (234,568.94) 8,591,692.88 

สุทธิ 970,698,151.55 906,159,773.28 929,582,090.72 849,727,367.60 
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14. สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน 

 

ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2564 2563 

หลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำดเพื่อคำ้   

รำคำทุน 1,960,000.00 1,960,000.00 

หกั  ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำเงินลงทุน (1,300,000.00) (1,300,000.00) 

หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุน (660,000.00) (660,000.00) 

สุทธิ - - 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 หลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำดเพื่อคำ้รำยหน่ึง 
(บริษทัจดทะเบียน) ซ่ึงมีรำคำทุนจ ำนวน 1.96 ลำ้นบำท และไดบ้นัทึกค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำเงินลงทุน
จ ำนวน 1.30 ลำ้นบำท แสดงยอดสุทธิจ ำนวน 0.66 ลำ้นบำท (รำคำปิด ณ วนัท่ี 15 สิงหำคม 2559) ณ วนัท่ี 
31 ธันวำคม 2564 ไม่มีรำคำเสนอซ้ือปัจจุบนั เพื่อใช้วดัมูลค่ำยุติธรรม เน่ืองจำกบริษทัจดทะเบียนดงักล่ำว
น ำส่งงบกำรเงินล่ำชำ้กว่ำก ำหนด จึงถูกสั่งพกักำรซ้ือขำยโดยตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเป็น
เหตุให้เขำ้ข่ำยถูกเพิกถอนจำกกำรเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนตำมข้อบงัคบัของตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย บริษทัจึงบนัทึกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนทั้งจ  ำนวน 

 

15. สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริษทัไดน้ ำเงินฝำกธนำคำรไปเป็นหลกัประกันกำร
ช ำระหน้ีของธนำคำรพำณิชย ์และเป็นหลกัประกนักำรออกหนงัสือค ้ำประกนัของธนำคำรของบริษทัตำม
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 38.1  
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16. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บริษทัถือหุน้ในบริษทัยอ่ยโดยมีอตัรำส่วนดงัน้ี 

 

     (หน่วย : บำท) 

     งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ช่ือบริษทั 

 

ทุนช ำระแลว้ 

(หน่วย : พนับำท) 

 

สดัส่วนร้อยละ 

กำรลงทุน 

 

วิธีรำคำทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  

เงินปันผล 

ส ำหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

- บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ  ำกดั 58,500 58,500 99.98 99.98 58,485,000.00 58,485,000.00 - - 
- บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั 100,000 100,000 99.97 99.97 146,547,841.00 146,547,841.00 - - 
- บริษทั สยำมเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ำกดั 50,000 50,000 99.99 99.99 49,999,700.00 49,999,700.00 - - 
- บริษทั อิลลสัโตร จ ำกดั 2,500 1,000 99.40 97.00 2,470,000.00 970,000.00 - - 
- บริษทั ซีไอจี บลูโซลูชัน่ส์ จ  ำกดั 250 250 99.97 99.97 249,925.00 249,925.00 - - 
- บริษทั ซีไอจี กำรประปำ จ ำกดั 875 - 70.00 - 874,950.00 - - - 
- บริษทั ซีไอจี โอเปอเรชัน่ จ  ำกดั 125 - 50.00 - 125,000.00 - - - 
- บริษทั เวลไวส์ แคร์ จ ำกดั 2,500 - 50.00 - 2,500,000.00 - - - 
- บริษทั ซีไออำร์พี จ ำกดั 1,500 - 50.00 - 1,500,000.00 - - - 

รวม     262,752,416.00 256,252,466.00 - - 
หกั  ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน     (255,032,541.00) (236,862,650.02)   

สุทธิ     7,719,875.00 19,389,815.98   

 

บริษทั อิลลสัโตร จ ำกดั 

 

ตำมรำยงำนกำรประชุมจดัตั้งบริษทัคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 9 มกรำคม 2563 มีมติให้เรียกช ำระ
ค่ำหุ้นสำมญัหุ้นละ 10,000.00 บำท จ ำนวน 100 หุ้น เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 1.00 ลำ้นบำท ซ่ึงไดรั้บช ำระ
จำกผูถื้อหุน้และไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 21 มกรำคม 2563 

 

เม่ือวนัท่ี 17 ตุลำคม 2563 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัคร้ังท่ี 1/2563 ไดมี้มติอนุมติั
เพิ่มทุนจดทะเบียนจำกจ ำนวน 1.00 ลำ้นบำท เป็นจ ำนวน 5.00 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุ้นสำมญั จ ำนวน 
500 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10,000.00 บำท ตลอดจนเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนดงักล่ำว ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชย์
เรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 28 ตุลำคม 2563  
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เมื่อวนัที่ 29 ตุลำคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคร้ังที่ 5/2563 ไดม้ีมติอนุมติั
เรียกช ำระค่ำหุ้นสำมญัทั้งจ  ำนวนมูลค่ำหุ้นละ 10,000.00 บำท จ ำนวน 400 หุ้น เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 4.00 
ลำ้นบำท โดยเรียกช ำระค่ำหุน้ทั้งจ  ำนวน และไดรั้บช ำระค่ำหุ้นมูลค่ำหุน้ละ 3,750.00 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 
1.50 ลำ้นบำท รวมเป็นทุนท่ีช ำระแลว้จ ำนวน 2.50 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ 
เม่ือวนัท่ี 14 กนัยำยน 2564 

 

บริษทั ซีไอจี บลูโซลูชัน่ส์ จ  ำกดั 

 

ตำมรำยงำนกำรประชุมจดัตั้งบริษทัคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 14 สิงหำคม 2563 มีมติใหเ้รียกช ำระ
ค่ำหุน้สำมญัหุน้ละ 25.00 บำท จ ำนวน 10,000 หุน้ เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 0.25 ลำ้นบำท ซ่ึงไดรั้บช ำระจำกผู ้
ถือหุน้ และไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 14 สิงหำคม 2563 

 

บริษทั ซีไอจี กำรประปำ จ ำกดั 

 

ตำมรำยงำนกำรประชุมจดัตั้งบริษทัคร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 22 กนัยำยน 2564 มีมติใหเ้รียกช ำระ
ค่ำหุน้สำมญัหุน้ละ 25.00 บำท จ ำนวน 50,000 หุน้ เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 1.25 ลำ้นบำท ซ่ึงไดรั้บช ำระจำกผู ้
ถือหุน้ และไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 

 

บริษทั ซีไอจี โอเปอเรชัน่ จ  ำกดั 

 

ตำมรำยงำนกำรประชุมจดัตั้งบริษทัคร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 22 กนัยำยน 2564 มีมติใหเ้รียกช ำระ
ค่ำหุน้สำมญัหุน้ละ 25.00 บำท จ ำนวน 10,000 หุน้ เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 0.25 ลำ้นบำท ซ่ึงไดรั้บช ำระจำกผู ้
ถือหุน้ และไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 

 

บริษทั เวลไวส์ แคร์ จ  ำกดั 

 

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร คร้ังท่ี 13/2564 เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนำยน 2564 ของ
บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ไดมี้มติลงทุนเพิ่มในบริษทั เวลไวส์ แคร์ จ  ำกดั โดยกำรซ้ือหุ้นสำมญั
จำกผูถื้อหุ้นเดิมในวนัท่ี 6 กรกฏำคม 2564 โดยบริษทัได้ถือหุ้นในบริษทัดงักล่ำวร้อยละ 50.00 คิดเป็น
จ ำนวนเงิน 2.50 ลำ้นบำท รวมทั้งมีกรรมกำรของบริษทัท่ำนหน่ึงถือหุ้นในบริษทัดงักล่ำวร้อยละ 5.00 ท ำให้
บริษทั เวลไวส์ แคร์ จ  ำกดั มีสถำนะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั และบริษทัไดรั้บโอนหุ้นแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 
6 กรกฏำคม 2564 
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บริษทั ซีไออำร์พี จ  ำกดั 
 

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร คร้ังท่ี 16/2564 เม่ือวนัท่ี 16 สิงหำคม 2564 ของ
บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ได้มีมติลงทุนเพิ่มในบริษทั ซีไออำร์พี จ  ำกดั โดยกำรซ้ือหุ้นสำมญั
จำกผูถื้อหุ้นเดิมในวนัท่ี 23 สิงหำคม 2564 โดยบริษทัไดถื้อหุ้นในบริษทัดงักล่ำวร้อยละ 50.00 คิดเป็น
จ ำนวนเงิน 1.50 ลำ้นบำท รวมทั้งมีกรรมกำรของบริษทัสองท่ำนถือหุ้นในบริษทัดงักล่ำวร้อยละ 1.00 

ท ำให้บริษทั ซีไออำร์พี จ  ำกดั มีสถำนะเป็นบริษทัย่อยของบริษทั และบริษทัได้รับโอนหุ้นแลว้เสร็จ
เม่ือวนัท่ี 23 สิงหำคม 2564 

 

กำรซ้ือเงินลงทุน 
 

บริษทั เวลไวส์ แคร์ จ  ำกดั และ บริษทั ซีไออำร์พี จ  ำกดั 
 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัไดเ้ขำ้ซ้ือบริษทั เวลไวส์ แคร์ จ  ำกดั และ บริษทั 
ซีไออำร์พี จ  ำกดั ในสัดส่วนร้อยละ 50 เท่ำกนัทั้งสองบริษทั ดว้ยมูลค่ำตกลงซ้ือเร่ิมแรกท่ี 2.50 ลำ้นบำท และ 
1.50 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัประเมินวำ่กำรซ้ือบริษทัดงักล่ำวถือเป็นกำรซ้ือ
สินทรัพย ์

 

รำยละเอียดกำรลงทุนแสดงไดด้งัน้ี 
 

 (หน่วย : บำท) 
รำคำท่ีตกลงซ้ือขำยเงินลงทุน 4,000,000.00 

มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีตำมสัดส่วนของกำรลงทุน (4,603,616.39) 
ก ำไรจำกกำรซ้ือสินทรัพยใ์นรำคำต ่ำกวำ่มูลค่ำยติุธรรม (603,616.39) 
  

มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดม้ำจำกกำรลงทุน มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บำท) 
 บริษทั เวลไวส์ แคร์ จ ำกดั บริษทั ซีไออำร์พี จ ำกดั รวม 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 164,320.16 35,149.85 199,470.01 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 212,621.92 111,120.00 323,741.92 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลอ่ืน 5,000,000.00 3,800,000.00 8,800,000.00 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน (9,101.30) (13,000.00) (22,101.30) 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน - (93,877.86) (93,877.86) 

รวม 5,367,840.78 3,839,391.99 9,207,232.77 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม   (4,603,616.38) 
มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำตำมสดัส่วนของกำรลงทุน 4,603,616.39 
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เน่ืองจำกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดม้ำจำกกำรซ้ือสินทรัพย ์เป็นประเภทระยะสั้น ฝ่ำยบริหำร
ของกลุ่มบริษทัเช่ือว่ำมูลค่ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่ได้รับมีมูลค่ำไม่แตกต่ำงจำกมูลค่ำยุติธรรม 

 

รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินลงทุนในบริษทัย่อยส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 
31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี 
(236,862,650.02) 

(218,117,714.37

) 

เพิ่มข้ึนระหวำ่งปี (18,169,890.98) (18,744,935.65) 
ยอดคงเหลือปลำยปี (255,032,541.00) (236,862,650.02

) 

 

17. เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 

 

17.1 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัถือหุน้ในบริษทัร่วม โดยมีอตัรำส่วนดงัน้ี 

 

    (หน่วย : พนับำท) 
   งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   มูลค่ำตำมบญัชี มูลค่ำตำมบญัชี 

 สดัส่วนเงินลงทุน(%) ตำมวธีิส่วนไดเ้สีย ตำมวธีิรำคำทุน 

ช่ือบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั 40.20 40.20 - - - - 
บริษทั ขวำนทองประปำไทย จ ำกดั 49.00 49.00 84 107 122 122 

รวม   84 107 122 122 
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รำยกำรเคลื่อนไหวของค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินลงทุนในบริษทัร่วมส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 
31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 

 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี - (15,925) 

โอนกลบัในระหวำ่งปี - 15,925 

ยอดคงเหลือปลำยปี - - 
 

ขอ้มูลทำงกำรเงินของบริษทัร่วม 

 

ขอ้มูลทำงกำรเงินตำมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินของบริษทัร่วม โดยสรุปมีดงัน้ี 

 

   (หน่วย : พนับำท) 
 บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ  ำกดั บริษทั ขวำนทองประปำไทย จ ำกดั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 1,300 6,245 178 240 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 412,451 420,159 - - 

รวมสินทรัพย ์ 413,751 426,404 178 240 

หน้ีสินหมุนเวยีน (464,810) (428,039) (5) (20) 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (13,755) (14,410) - - 

รวมหน้ีสิน (478,565) (442,449) (5) (20) 

   สินทรัพยสุ์ทธิ (64,814) (16,045) 173 220 
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   (หน่วย : พนับำท) 
 บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ  ำกดั บริษทั ขวำนทองประปำไทย จ ำกดั 

 ส ำหรับปีส้ินสุด 

วนัที่ 31 ธนัวำคม 

ส ำหรับปีส้ินสุด 

วนัที่ 31 ธนัวำคม 

ส ำหรับงวดระยะเวลำ 

ตั้งแต่วนัท่ี 12 พฤศจิกำยน 2563 

 2564 2563 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

รำยได ้ 4,607 100,772 - - 

ขำดทุนส ำหรับปี (48,769) (53,545) (47) (30) 

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี - - - - 

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี (48,769) (53,545) (47) (30) 
     

เงินปันผลรับ - - - - 

 

บริษทั ขวำนทองประปำไทย จ ำกดั ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกำยน 2563 

  

กระทบยอดขอ้มูลทำงกำรเงินขำ้งตน้กบัมูลค่ำตำมบญัชีของส่วนไดเ้สียของบริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์
จ  ำกดั ท่ีรับรู้ในงบกำรเงินรวม มีดงัน้ี 

 

 (หน่วย : พนับำท) 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 

 2564 2563 

สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม (64,814) (16,045) 
หกั เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำหุน้ - บุคคลอ่ืน (26,025) (26,025) 

สุทธิ (90,839) (42,070) 

สัดส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั (ร้อยละ) 40.20 40.20 

มูลค่ำตำมบญัชีของบริษทัในบริษทัร่วม (36,517) (16,912) 

ส่วนแบ่งขำดทุนเกินกวำ่ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม 36,517 16,912 

มูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วม - - 
 

ตำมรำยงำนกำรประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ  ำกดั คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 
19 มีนำคม 2563 มีมติยกเลิกกำรอนุมติัเพิ่มทุนท่ีได้อนุมติัในกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2561 
เ ม่ือว ันท่ี  10 กันยำยน 2561 โดยยกเลิกกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนในส่วนท่ีไม่ได้รับช ำระจ ำนวน 
132,198,000.00 บำท คงเหลือทุนที่จดทะเบียนและเรียกช ำระแลว้ 118,902,000.00 บำท ท ำให้สัดส่วน
เงินลงทุนในบริษทัร่วมจำกเดิมร้อยละ 29.67 เปล่ียนเป็นร้อยละ 40.20 รวมทั้งมีมติให้เปล่ียนจ ำนวนหุ้น
และมูลค่ำหุ้นของบริษทัจำกเดิมจ ำนวน 118,902,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1.00 บำท เป็น 23,780,400 หุ้น 
มูลค่ำหุ้นละ 5.00 บำท รวมเป็นทุนจดทะเบียนและทุนท่ีเรียกช ำระแล้วจ ำนวน 118,902,000.00 บำท 
ตลอดจนเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปล่ียนแปลงทุน 
จดทะเบียนดงักล่ำว ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 28 เมษำยน 2563 
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ตำมรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ  ำกดั คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 
19 มีนำคม 2563 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 181,098,000.00 บำท โดยแบ่งเป็นหุ้นสำมญั 36,219,600 หุ้น 
มูลค่ำหุน้ละ 5.00 บำท รวมเป็นทุนจดทะเบียนของบริษทั 60,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 5.00 บำท รวมเป็น
ทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 300,000,000.00 บำท ซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่ไดเ้รียกช ำระค่ำหุน้ 

 

เมื่อวนัที่ 14 กุมภำพนัธ์ 2561 ผูบ้ริหำรแผนของบริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ  ำกดั ได้ยื่นค ำร้อง
ต่อศำลลม้ละลำยกลำงพิจำรณำและมีค ำสั่งใหย้กเลิกกำรฟ้ืนฟูกิจกำรของบริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ  ำกดั ซ่ึงในวนัท่ี 
31 กรกฎำคม 2561 ศำลลม้ละลำยกลำงมีค ำสั่งใหอ้อกจำกกำรฟ้ืนฟูกิจกำรของบริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ  ำกดั 

 

ตำมรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผูถ้ือหุ้น คร้ังที่ 2/2561 ลงวนัที่ 10 กนัยำยน 2561 ของ
บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ  ำกดั (บริษทัร่วม) มีมติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียน และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ 
โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 150,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1.00 บำท เป็นจ ำนวน 150.00 
ลำ้นบำท โดยแบ่งเป็นดงัน้ี 

 

งวดท่ี 1 วนัท่ี 20 กนัยำยน 2561 จ  ำนวน 60.00 ลำ้นบำท 

งวดท่ี 2 วนัท่ี 20 พฤศจิกำยน 2561 จ  ำนวน 60.00 ลำ้นบำท 

งวดท่ี 3 วนัท่ี 20 ธนัวำคม 2561 จ  ำนวน 30.00 ลำ้นบำท 

 

ต่อมำเม่ือวนัท่ี 24 กนัยำยน 2561 บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ  ำกดั มีมติแต่งตั้งกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจของ 
บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกดั เขำ้เป็นกรรมกำรผูจ้ดักำรและเป็นส่วนหน่ึงของคณะกรรมกำรบริหำรของ
บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ  ำกดั ตลอดจนเปล่ียนหนังสือรับรองของกรมพฒันำธุรกำรคำ้ท ำให้บริษทั ซีไอจี 
(ประเทศไทย) จ ำกัด มีอิทธิพลอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อ บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย์ จ  ำกัด ส่งผลให้บริษทัมีอิทธิพล
ทำงออ้มต่อ บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ  ำกดั และเปล่ียนสถำนะจำกบริษทัอ่ืนเป็นบริษทัร่วมตั้งแต่ไตรมำส 3 ปี 2561  

 

ระหว่ำงปี 2561 บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ  ำกัด ได้รับเงินค่ำหุ้นเพิ่มทุนจำกกำรซ้ือหุ้นสำมญั
จ ำนวน 43.83 ลำ้นหุน้ รำคำหุน้ละ 1.00 บำท รวมเป็นเงินจ ำนวน 43.83 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัไดจ้ดทะเบียน
เพิ่มทุนบำงส่วนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ ท ำใหทุ้นจดทะเบียนเพิ่มข้ึนจ ำนวน 17.80 ลำ้นบำท ส่วนท่ีเหลือ
รับรู้เป็นเงินรับล่วงหนำ้ค่ำหุน้จ ำนวน 26.03 ลำ้นบำท 

 

เงินลงทุนในบริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ  ำกดั เดิมเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ต่อมำบริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ  ำกดั 
ไดอ้อกจำกแผนฟ้ืนฟูกิจกำรเมื่อวนัที่ 31 กรกฎำคม 2561 ท  ำให้เงินลงทุนดงักล่ำวเปล่ียนเป็นเงินลงทุน
ในบริษทัร่วม ดงันั้นบริษทัจึงไดน้ ำวิธีส่วนไดเ้สียมำถือปฏิบติั จำกเดิมท่ีบนัทึกโดยวธีิรำคำทุน ซ่ึง ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2564 บริษทัร่วมไดด้ ำเนินกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมของท่ีดินและอำคำรโรงงำนระหวำ่งก่อสร้ำง 
เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎำคม 2562 โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 
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(หน่วย : พนับำท) 
 มูลค่ำตำมบญัชี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

มูลค่ำ 

ยติุธรรม 

ก ำไร 

(ขำดทุน) 
สัดส่วน 

กำรถือหุน้ของบริษทั 

รับรู้ใน 

ก ำไรสะสมตน้งวด 

ท่ีดิน 9,516 14,560 5,044 29.67 1,497 

ส่ิงปลูกสร้ำง 61,237 36,621 (24,616) 29.67 (7,304) 
รวม 70,753 51,181 (19,572)  (5,807) 

เคร่ืองจกัรระหวำ่งติดตั้ง 351,177 อยูร่ะหวำ่งกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรม 

รวมทั้งหมด 421,930  

 

ปัจจุบนัท่ีดินและอำคำรโรงงำนระหว่ำงก่อสร้ำงมีมูลค่ำยุติธรรมตำมรำยงำนประเมินรำคำ 
จ ำนวน 51.18 ล้ำนบำท มีรำคำทุนสูงกว่ำมูลค่ำยุติธรรม จ ำนวน 19.57 ล้ำนบำท ซ่ึงบริษทัรับรู้
ผลขำดทุนดงักล่ำวในก ำไรขำดทุนจ ำนวน 5.81 ลำ้นบำท ทั้งน้ี มูลค่ำยุติธรรมของท่ีดินและอำคำร
โรงงำนระหว่ำงก่อสร้ำงประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด (Market 

Approach) ส ำหรับกำรประเมินรำคำท่ีดิน และวิธีตน้ทุนทดแทน (Cost Approach) ส ำหรับกำรประเมิน
รำคำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง โดยมูลค่ำยติุธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนเป็นล ำดบัชั้นระดบัท่ี 3 
และบริษทัอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองจกัรระหวำ่งติดตั้ง 

 

17.2 เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีสัดส่วนกำรลงทุนในกิจกำรร่วมคำ้ โดยมี
รำยละเอียด ดงัน้ี 

 

   (หน่วย : พนับำท) 
   งบกำรเงินรวม 

   มูลค่ำตำมบญัชี 

 สัดส่วนเงินลงทุน(%) ตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 

ช่ือบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2564 2563 2564 2563 

กิจกำรร่วมคำ้ เอส.เอส.เอนยเินียร่ิง กรุ๊ป 95.00 95.00 - - 
     

ประมำณกำรหน้ีสินจำกส่วนไดเ้สียตำมสัญญำในกิจกำรร่วมคำ้ 20,340 - 
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ขอ้มูลทำงกำรเงินของกำรร่วมคำ้ 
 

ขอ้มูลทำงกำรเงินตำมที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินของกำรร่วมคำ้ เอส.เอส.เอนยิเนียร่ิง กรุ๊ป 
โดยสรุปมีดงัน้ี 

 

 

 (หน่วย : พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2564 2563 

สินทรัพยห์มุนเวียน 2,435 2,364 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,246 2,043 

รวมสินทรัพย ์ 3,681 4,407 

หน้ีสินหมุนเวียน (25,092) (5,425) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน - - 

รวมหน้ีสิน (25,092) (5,425) 
   สินทรัพยสุ์ทธิ (21,411) (1,018) 

 

(หน่วย : พนับำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2564 

รำยได ้ 52,341 

ขำดทุนส ำหรับปี (20,393) 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี - 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี (20,393) 
  

เงินปันผลรับจำกกิจกำรร่วมคำ้ระหวำ่งปี - 
 

เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎำคม 2563 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดต้กลงท ำสัญญำร่วมคำ้กบับริษทัแห่งหน่ึง
จดัตั้งกิจกำรร่วมคำ้ เอส.เอส.เอนยิเนียร่ิง กรุ๊ป และไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 
เพื่อรับเหมำงำนก่อสร้ำงต่ำง  ๆในโครงกำรก่อสร้ำงทำงหลวงพิเศษระหวำ่งเมือง สำยบำงใหญ่ – กำญจนบุรี 
ตอนท่ี 12 ซ่ึงทั้งสองฝ่ำยท ำสัญญำร่วมกนัเพื่อก ำหนดควำมรับผิดชอบ โดยบริษทัยอ่ยจะเป็นผูด้  ำเนินกำร
ก่อสร้ำง รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยในกำรรับเหมำก่อสร้ำง กำรค ้ำประกนั รวมทั้งค่ำใชจ่้ำยอ่ืน ๆ  ท่ีเกิดข้ึน โดย
ทั้งสองฝ่ำยจะมีกำรท ำขอ้ตกลงแบ่งผลประโยชน์ในแต่ละโครงกำรท่ีไดรั้บงำนมำในนำมของกิจกำรร่วมคำ้
ต่อไป  

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 งบกำรเงินของกิจกำรร่วมคำ้ เอส.เอส.เอนยิเนียร่ิง กรุ๊ป มีผลขำดทุน
สะสมเกินทุน จ ำนวน 21.41 ลำ้นบำท ท ำให้บริษทัยอ่ยตอ้งรับรู้ส่วนแบ่งขำดทุนของกิจกำรร่วมคำ้ 
ดงันั้น จึงตั้งประมำณกำรหน้ีสินจำกส่วนไดเ้สียตำมสัญญำในกิจกำรร่วมคำ้ในระหวำ่งงวด จ ำนวน 20.34 
ลำ้นบำท 
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18. อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 

  ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

อำคำรและ 

ส่วนปรับปรุงอำคำร 

รวม 

รำคำทุน :-     

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563  20,317,788.42 42,557,425.08 62,875,213.50 

ซ้ือเพ่ิม  2,217,440.76 - 2,217,440.76 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  22,535,229.18 42,557,425.08 65,092,654.26 

ซ้ือเพ่ิม  828,208.92 - 828,208.92 

โอนออก  (616,043.92) - (616,043.92) 

โอนออกเป็นค่ำใชจ่้ำย  (2,429,605.76) - (2,429,605.76) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  20,317,788.42 42,557,425.08 62,875,213.50 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม :-     

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563  - (8,347,651.06) (8,347,651.06) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี  - (4,118,641.92) (4,118,641.92) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  - (12,466,292.98) (12,466,292.98) 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี  - (4,116,364.15) (4,116,364.15) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  - (16,582,657.13) (16,582,657.13) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี :-     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  22,535,229.18 30,091,132.10 52,626,361.28 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  20,317,788.42 25,974,767.95 46,292,556.37 

ค่ำเส่ือมรำคำท่ีอยูใ่นก ำไรขำดทุนส ำหรับปี     

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563    4,118,641.92 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564    4,116,364.15 
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

อำคำรและ 

ส่วนปรับปรุงอำคำร 

รวม 

รำคำทุน :-     

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563  20,317,788.42 42,557,425.08 62,875,213.50 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  20,317,788.42 42,557,425.08 62,875,213.50 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  20,317,788.42 42,557,425.08 62,875,213.50 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม :-     

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563  - (8,347,651.06) (8,347,651.06) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี  - (4,118,641.92) (4,118,641.92) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  - (12,466,292.98) (12,466,292.98) 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี  - (4,116,364.15) (4,116,364.15) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  - (16,582,657.13) (16,582,657.13) 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี :-     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  20,317,788.42 30,091,132.10 50,408,920.52 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  20,317,788.42 25,974,767.95 46,292,556.37 

ค่ำเส่ือมรำคำท่ีอยูใ่นก ำไรขำดทุนส ำหรับปี     

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563    4,118,641.92 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564    4,116,364.15 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนมีมูลค่ำยุติธรรมตำมรำยงำน
กำรประเมินรำคำ จ ำนวน 75.69 ลำ้นบำท เท่ำกนัทั้งสองปี ทั้งน้ีมูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำร
ลงทุนประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย ์โดยใชว้ิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด (Market Approach) ส ำหรับกำรประเมินรำคำที่ดิน 
และวิธีคิดตน้ทุน (Cost Approach) ส ำหรับกำรประเมินรำคำอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง ทั้งน้ี มูลค่ำยุติธรรม
ของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนเป็นล ำดบัชั้นระดบัท่ี 3 
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19. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 

ท่ีดินและส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน 

อำคำร 

และส่วนปรับปรุง 

เคร่ืองจกัร 

และอุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแตง่ติดตั้งและ 

อุปกรณ์ส ำนกังำน 

ระบบ 

โครงสร้ำง 

ยำนพำหนะ สินทรัพย ์

ระหวำ่งติดตั้ง 

รวม 

รำคำทุน :-         

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 126,445,941.00 527,263,750.62 700,873,153.00 24,693,338.56 1,469,211.78 31,602,684.72 2,111,165.00 1,414,459,244.68 

ผลกระทบจำกกำรใชม้ำตรฐำน 

   รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 

   เป็นคร้ังแรก  

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- - - (2,331,682.46) - (2,331,682.46) 
ซ้ือเพิ่ม - 70,000.00 2,172,397.04 1,648,855.07 34,004.49 - 5,036,071.87 8,961,328.47 

โอนเขำ้ - - 2,302,721.51 168,555.09 - 1,210,280.38 235,492.15 3,917,049.13 

โอนออก - - - - - - (2,435,677.70) (2,435,677.70) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (350,571.44) (1,359,259.25) (31,313.08) - - (1,741,143.77) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 126,445,941.00 527,333,750.62 704,997,700.11 25,151,489.47 1,471,903.19 30,481,282.64 4,947,051.32 1,420,829,118.35 

ซ้ือเพิ่ม - 260,000.00 3,189,238.63 2,013,354.34 11,100.00 336,622.00 7,521,713.87 13,332,028.84 

โอนเขำ้ - - 4,270,626.48 616,043.92 34,050.00 - 113,260.59 5,033,980.99 

โอนออก - - - - - - (4,330,626.48) (4,330,626.48) 

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - (505,600.00) (2,664,636.96) (563,272.31) (729,695.60) - - (4,463,204.87) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 126,445,941.00 527,088,150.62 709,792,928.26 27,217,615.42 787,357.59 30,817,904.64 8,251,399.30 1,430,401,296.83 

   
 

 
 

  
 

คำ่เส่ือมรำคำสะสม :-         

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 (33,017.28) (290,505,423.54) (578,235,223.44) (19,018,515.43) (1,089,798.04) (28,715,399.20) - (917,597,376.93) 

ผลกระทบจำกกำรใชม้ำตรฐำน 

   รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 

   เป็นคร้ังแรก - 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

748,955.44 

 

 

- 

 

 

748,955.44 

คำ่เส่ือมรำคำส ำหรับปี (8,254.32) (16,452,704.80) (23,413,287.13) (1,516,201.74) (94,723.71) (333,847.95) - (41,819,019.65) 
โอนเขำ้ - - - - - (549,049.20) - (549,049.20) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - 280,132.67 1,277,917.83 31,311.08 - - 1,589,361.58 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 (41,271.60) (306,958,128.34) (601,368,377.90) (19,256,799.34) (1,153,210.67) (28,849,340.91) - (957,627,128.76) 
คำ่เส่ือมรำคำส ำหรับปี (8,254.32) (16,302,281.73) (22,314,476.45) (1,856,444.48) (94,762.46) (606,256.84) - (41,182,476.28) 

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - 505,599.00 1,282,353.57 308,383.55 708,872.10 462,829.74 - 3,268,037.96 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 (49,525.92) (322,754,811.07) (622,400,500.78) (20,804,860.27) (539,101.03) (28,992,768.01) - (995,541,567.08) 

         

คำ่เผื่อกำรดอ้ยคำ่ :-         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 - (97,069,230.00) (290,241.00) - - - - (97,359,471.00) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564    - (97,069,230.00) (290,241.00) - - - - (97,359,471.00) 

         

มูลคำ่สุทธิตำมบญัชี :-         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 126,404,669.40 123,306,392.28 103,339,081.21 5,894,690.13 318,692.52 1,631,941.73 4,947,051.32 365,842,518.59 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 126,396,415.08 107,264,109.55 87,102,186.48 6,412,755.15 248,256.56 1,825,136.63 8,251,399.30 337,500,258.75 

         

คำ่เส่ือมรำคำท่ีอยูใ่นก ำไรขำดทุนส ำหรับปี        

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563        41,819,019.65 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564        41,182,476.28 
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ท่ีดินและส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน 

อำคำรและ 

ส่วนปรับปรุง 

เคร่ืองจกัร 

และอุปกรณ์ 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง

และอุปกรณ์ส ำนกังำน 

ยำนพำหนะ สินทรัพย ์

ระหวำ่งติดตั้ง 

รวม 

รำคำทุน :-        

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 94,683,985.10 165,756,251.08 698,173,153.03 18,647,751.04 29,516,909.92 2,111,162.73 1,008,889,212.90 

ผลกระทบจำกกำรใชม้ำตรฐำน 

   รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 

   เป็นคร้ังแรก  

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

(2,331,682.46) 

 

 

- 

 

 

(2,331,682.46) 
ซ้ือเพ่ิม - 70,000.00 2,172,397.04 1,359,727.48 - 4,310,917.94 7,913,042.46 

โอนเขำ้ - - 2,302,721.51 168,555.09 1,210,280.38 235,492.93 3,917,049.91 

โอนออก - - - - - (2,435,677.70) (2,435,677.70) 

จ ำหน่ำย/ตดัจ  ำหน่ำย -          - (350,571.44) (1,215,590.86) - - (1,566,162.30) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 94,683,985.10 165,826,251.08 702,297,700.14 18,960,442.75 28,395,507.84 4,221,895.90 1,014,385,782.81 

ซ้ือเพ่ิม - 260,000.00 3,189,238.63 1,790,597.32 336,622.00 4,359,473.87 9,935,931.82 

โอนเขำ้ - - 95,472.55 - - 113,260.59 208,733.14 

โอนออก - - - - - (3,605,472.55) (3,605,472.55) 

จ ำหน่ำย/ตดัจ  ำหน่ำย - (505,600.00) (2,664,636.96) (499,449.89) - - (3,669,686.85) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 94,683,985.10 165,580,651.08 702,917,774.36 20,251,590.18 28,732,129.84 5,089,157.81 1,017,255,288.37 

        

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม :-        

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 - (129,978,354.92) (575,812,338.99) (15,969,460.17) (26,629,623.34) - (748,389,777.42) 

ผลกระทบจำกกำรใชม้ำตรฐำน 

   รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 

   เป็นคร้ังแรก  - 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

748,955.44 

 

 

- 

 

 

748,955.44 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - (5,807,424.25) (22,873,287.33) (1,256,779.95) (333,848.73) - (30,271,340.26) 

โอนเขำ้ - - - - (549,049.20) - (549,049.20) 

จ ำหน่ำย/ตดัจ  ำหน่ำย - - 280,132.67 1,147,666.32 - - 1,427,798.99 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 - (135,785,779.17) (598,405,493.65) (16,078,573.80) (26,763,565.83) - (777,033,412.45) 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - (5,743,172.67) (21,528,833.19) (1,421,329.95) (146,019.50) - (28,839,355.31) 

จ ำหน่ำย/ตดัจ  ำหน่ำย - 505,599.00 1,282,353.57 289,188.56 - - 2,077,141.13 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 - (141,023,352.84) (618,651,973.27) (17,210,715.19) (26,909,585.33) - (803,795,626.63) 

        

ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ :-        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 - - (290,241.00) - - - (290,241.00) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 - - (290,241.00) - - - (290,241.00) 

 

  

 

  
  

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี :-        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 94,683,985.10 30,040,471.91 103,601,965.49 2,881,868.95 1,631,942.01 4,221,895.90 237,062,129.36 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 94,683,985.10 24,557,298.24 83,975,560.09 3,040,874.99 1,822,544.51 5,089,157.81 213,169,420.74 

        

ค่ำเส่ือมรำคำท่ีอยูใ่นก ำไรขำดทุนส ำหรับปี        

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563       30,271,340.26 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564       28,839,355.31 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัได้น ำท่ีดิน พร้อมอำคำร และเคร่ืองจกัร 
รำคำทุนจ ำนวน 559.19 ลำ้นบำท และจ ำนวน 552.94 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั มูลค่ำตำมบญัชีจ ำนวน 187.17 

ลำ้นบำท และจ ำนวน 169.94 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ท่ีจะมีข้ึนในอนำคตไปค ้ำประกนัสินเช่ือท่ีบริษทัไดรั้บ
จำกธนำคำรพำณิชย,์ สถำบนักำรเงินและกิจกำรอ่ืน ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 23 และ 38.1 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดน้ ำท่ีดินบำงส่วน รำคำตำมบญัชี 
29.78 ล้ำนบำท เท่ำกนัทั้งสองปี จ  ำนองกับบุคคลภำยนอก เพื่อเป็นหลักประกันกำรกู้ยืมตำมหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 24 

 

ณ วนัที่ 31 ธ ันวำคม 2564 และ 2563 กลุ ่มบริษทัมีสินทรัพยที์่ค  ำนวณค่ำเส่ือมรำคำ
หมดแลว้แต่ยงัใช้งำนอยู่โดยมีรำคำทุนจ ำนวน 620.25 ลำ้นบำท มูลค่ำตำมบญัชีจ ำนวน 1.31 ลำ้น
บำท และรำคำทุนจ ำนวน 565.26 ลำ้นบำท มูลค่ำตำมบญัชีจ ำนวน 1.30 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บริษทัมีสินทรัพยท่ี์ค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยงั
ใชง้ำนอยูโ่ดยมีรำคำทุนจ ำนวน 608.36 ลำ้นบำท มูลค่ำตำมบญัชีจ ำนวน 1.30 ลำ้นบำท และรำคำทุนจ ำนวน 
553.22 ลำ้นบำท มูลค่ำตำมบญัชีจ ำนวน 1.30 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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20. สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้

 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 มีรำยกำรเคล่ือนไหวดงัน้ี 

 

    (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

 เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ 

 ยำนพำหนะ  รวม 

รำคำทุน :-        

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 15,838,924.41  -  3,140,603.02  18,979,527.43 

ซ้ือเพ่ิม 568,329.22  -  2,250,150.00  2,818,479.22 

โอนออก -  -  (1,210,280.38)  (1,210,280.38) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 16,407,253.63  -  4,180,472.64  20,587,726.27 

เพ่ิมข้ึน -  3,531,427.17  1,926,185.02  5,457,612.19 

ยกเลิกสัญญำระหวำ่งปี -  -  (3,686,150.00)  (3,686,150.00) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 16,407,253.63  3,531,427.17  2,420,507.66  22,359,188.46 
        

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม :-        

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 -  -  (748,955.44)  (748,955.44) 

ค่ำเส่ือมรำคำประจ ำปี       (1,971,869.80)  -  (600,283.44)  (2,572,153.24) 

โอนออก -  -  549,049.20  549,049.20 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 (1,971,869.80)  -  (800,189.68)  (2,772,059.48) 

ค่ำเส่ือมรำคำประจ ำปี (2,085,171.81)  (647,428.32)  (893,264.20)  (3,625,864.33) 

ยกเลิกสัญญำระหวำ่งปี -  -  382,542.92  382,542.92 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 (4,057,041.61)  (647,428.32)  (1,310,910.96)  (6,015,380.89) 
        

มูลค่ำตำมบญัชี :-        

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 14,435,383.83  -  3,380,282.96  17,815,666.79 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 12,350,212.02  2,883,998.85  1,109,596.70  16,343,807.57 
        

ค่ำเส่ือมรำคำท่ีอยูใ่นก ำไรขำดทุนส ำหรับปี        

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563       2,572,153.24 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564       3,625,864.33 
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   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

 ยำนพำหนะ  รวม 

รำคำทุน :-       

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563  3,249,041.81  2,331,682.46  5,580,724.27 

โอนออก  -  (1,210,280.38)  (1,210,280.38) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  3,249,041.81  1,121,402.08  4,370,443.89 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  3,249,041.81  1,121,402.08  4,370,443.89 

       

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม :-       

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563  -  (748,955.44)  (748,955.44) 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี  (295,367.44)  (235,635.59)  (531,003.03) 

โอนออก  -  549,049.20  549,049.20 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  (295,367.44)  (435,541.83)  (730,909.27) 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี  (295,367.44)  (224,157.41)  (519,524.85) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  (590,734.88)  (659,699.24)  (1,250,434.12) 

       

มูลค่ำตำมบญัชี :-       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  2,953,674.37  685,860.25  3,639,534.62 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  2,658,306.93  461,702.84  3,120,009.77 

       

ค่ำเส่ือมรำคำท่ีอยูใ่นก ำไรขำดทุนส ำหรับปี       

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563      531,003.03 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564      519,524.85 
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21. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 

ประกอบดว้ย 

 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 โปรแกรม 

คอมพิวเตอร์ 

ค่ำใชจ่้ำย 

รอกำรตดับญัชี 

รวม 

 

รำคำทุน :-    

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 30,964,597.93 451,000.00 31,415,597.93 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 30,964,597.93 451,000.00 31,415,597.93 

ซ้ือเพิ่ม 360,000.00 - 360,000.00 

โอนเขำ้ 3,510,000.00 - 3,510,000.00 

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (890,885.00) - (890,885.00) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 33,943,712.93 451,000.00 34,394,712.93 
    

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม :-    

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 (27,635,958.12) (451,000.00) (28,086,958.12) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี (1,444,640.46) - (1,444,640.46) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 (29,080,598.58) (451,000.00) (29,531,598.58) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี (1,536,329.69) - (1,536,329.69) 

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย 884,552.45 - 884,552.45 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 (29,732,375.82) (451,000.00) (30,183,375.82) 
    

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี :-    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 1,883,999.35 - 1,883,999.35 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 4,211,337.11 - 4,211,337.11 

   

ค่ำตดัจ ำหน่ำยท่ีอยูใ่นก ำไรขำดทุนส ำหรับปี    

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563   1,444,640.46 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564   1,536,329.69 
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

รำคำทุน :-  

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 29,616,057.93 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 29,616,057.93 

ซ้ือเพิ่ม 360,000.00 

โอนเขำ้ 3,510,000.00 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 33,486,057.93 
  

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม :-  

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 (26,578,736.08) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี (1,353,706.26) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 (27,932,442.34) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี (1,447,926.91) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 (29,380,369.25) 
  

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี :-  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 1,683,615.59 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 4,105,688.68 
  

ค่ำตดัจ ำหน่ำยท่ีอยูใ่นก ำไรขำดทุนส ำหรับปี  

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 1,353,706.26 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 1,447,926.91 
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22. สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 

  

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 39,606,665.52 38,927,336.75 107,302,444.80 100,854,051.07 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (2,237,183.24) (2,341,088.21) (624,001.95) (727,906.92) 

สุทธิ 37,369,482.28 36,586,248.54 106,678,442.85 100,126,144.15 

 

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 

    (หน่วย : บำท) 
  งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัที่ 
1 มกรำคม 

2564 

บนัทึกเป็นรำยได ้

หรือค่ำใชจ่้ำย 

ในก ำไรขำดทุน  
(หมำยเหตุ 32.1) 

บนัทึกเป็นรำยไดห้รือ 

ค่ำใชจ่้ำยในก ำไร 

ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
(หมำยเหตุ 32.2) 

ณ วนัที่ 
31 ธนัวำคม  

2564 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี     

เงินลงทุนชัว่ครำว 392,000.00 - - 392,000.00 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 4,148,964.40 3,212,742.85 - 7,361,707.25 

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน 13,542,057.85 - - 13,542,057.85 

สินคำ้คงเหลือ 3,802,000.30 (46,913.80) - 3,755,086.50 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 58,048.15 - - 58,048.15 

ประมำณกำรตน้ทุนในงำนซ่อมแซม - 115,756.00 - 115,756.00 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 2,542,899.92 (419,619.05) - 2,123,280.87 

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 14,441,366.13 953,519.40 (3,597,459.00) 11,797,426.53 

รวม 38,927,336.75 3,815,485.40 (3,597,459.00) 39,145,363.15 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี     

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ (2,341,088.21) 565,207.34 - (1,775,880.87) 

รวม (2,341,088.21) 565,207.34 - (1,775,880.87) 

สุทธิ 36,586,248.54 4,380,692.74 (3,597,459.00) 37,369,482.28 
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   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม  
2563 

บนัทึกเป็นรำยไดห้รือ 

ค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุน 

(หมำยเหตุ 32.1) 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 

2563 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี    

เงินลงทุนชัว่ครำว 392,000.00 - 392,000.00 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น 5,422,751.92 (1,273,787.52) 4,148,964.40 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 12,382,057.85 1,160,000.00 13,542,057.85 

สินคำ้คงเหลือ 2,083,661.72 1,718,338.58 3,802,000.30 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 58,048.15 - 58,048.15 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 2,506,244.54 36,655.38 2,542,899.92 

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 13,878,265.60 563,100.53 14,441,366.13 

รวม 36,723,029.78 2,204,306.97 38,927,336.75 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี    

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ (2,506,244.54) 165,156.33 (2,341,088.21) 

รวม (2,506,244.54) 165,156.33 (2,341,088.21) 

สุทธิ 34,216,785.24 2,369,463.30 36,586,248.54 
 

   

 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 

2564 

บนัทึกเป็นรำยไดห้รือ 

ค่ำใชจ่้ำยในก ำไรขำดทุน  
(หมำยเหตุ 32.1) 

บนัทึกเป็นรำยไดห้รือ 

ค่ำใชจ่้ำยในก ำไรขำดทุน  
เบด็เสร็จอื่น (หมำยเหตุ 32.2) 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 

2564 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี     

เงินลงทุนชัว่ครำว 392,000.00 - - 392,000.00 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น 5,930,640.31 3,647,548.94 - 9,578,189.25 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 28,072,544.42 1,766,000.00 - 29,838,544.42 

สินคำ้คงเหลือ 3,802,000.30 (46,913.79) - 3,755,086.51 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 47,372,530.00 3,633,978.20 - 51,006,508.20 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 58,048.15 - - 58,048.15 

ประมำณกำรตน้ทุนในงำนซ่อมแซม - 134,033.85 - 134,033.85 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 773,698.16 (81,143.87) - 692,554.29 

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 14,452,589.73 953,519.40 (3,558,629.00) 11,847,480.13 

รวม 100,854,051.07 10,007,022.73 (3,558,629.00) 107,302,444.80 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี     

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ (727,906.92) 103,904.97 - (624,001.95) 

รวม (727,906.92) 103,904.97 - (624,001.95) 

สุทธิ 100,126,144.15 10,110,927.70 (3,558,629.00) 106,678,442.85 
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   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัที่ 
1 มกรำคม 2563 

บนัทึกเป็นรำยไดห้รือ 

ค่ำใชจ่้ำยในก ำไรขำดทุน 

 (หมำยเหตุ 32.1) 

ณ วนัที่ 
31 ธนัวำคม 2563 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี    

เงินลงทุนชัว่ครำว 392,000.00 - 392,000.00 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 7,158,309.09 (1,227,668.78) 5,930,640.31 

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน 26,389,486.44 1,683,057.98 28,072,544.42 

สินคำ้คงเหลือ 2,083,661.72 1,718,338.58 3,802,000.30 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 43,623,542.87 3,748,987.13 47,372,530.00 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 58,048.15 - 58,048.15 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 966,353.77 (192,655.61) 773,698.16 

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 13,889,489.20 563,100.53 14,452,589.73 

รวม 94,560,891.24 6,293,159.83 100,854,051.07 
    

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี    

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ (966,353.77) 238,446.85 (727,906.92) 

รวม (966,353.77) 238,446.85 (727,906.92) 

สุทธิ 93,594,537.47 6,531,606.68 100,126,144.15 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ตำมงบกำรเงินรวมกลุ่มบริษทัมีผลแตกต่ำงชัว่ครำว
ที่เกิดจำกขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชต้ำมงบกำรเงินรวมจ ำนวน 330.13 ลำ้นบำท และ 267.12 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั ซ่ึงไม่ได้น ำไปรวมในกำรค ำนวณสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี เพื่อรับรู้ในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน (เน่ืองจำกควำมไม่แน่นอนท่ีจะใชป้ระโยชน์ทำงภำษีจำกรำยกำรดงักล่ำวในอนำคต) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

23. เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 
 

ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2564 2563 

เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 9,305,580.50 16,991,491.26 

ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 16,000,000.00 20,000,000.00 

เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท 44,133,302.58 74,515,942.42 

เงินกูย้ืมระยะสั้น 34,915,997.65 - 
รวม 104,354,880.73 111,507,433.68 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร เจำ้หน้ีทรัสต์รีซีท
เลตเตอร์ออฟเครดิต และตัว๋สัญญำใชเ้งินกบัสถำบนักำรเงินต่ำง ๆ ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 38.1 
โดยมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ MOR, MOR-1, 1.65-5.25 ต่อปี และ MOR, MOR-1, 3.38-6.25 ต่อปี ตำมล ำดบั 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกกำรท ำหนงัสือสัญญำปรับโครงสร้ำงหน้ี 
ก ำหนดจ่ำยช ำระให้เสร็จส้ินภำยในเดือนพฤษภำคม พ.ศ.2566 กบัสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึง โดยมีสิทธิเรียกหน้ี
ทั้งหมดตำมหนงัสือสัญญำปรับโครงสร้ำงหน้ีไดท้นัทีเม่ือบริษทัผิดนดัช ำระหน้ี อตัรำดอกเบ้ีย MLR ต่อปี 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.25 ต่อปี) 

 

วงเงินสินเช่ือดงักล่ำวค ้ ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองท่ีดิน อำคำร และเคร่ืองจกัรตำมหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 19 พร้อมทั้งยกประโยชน์ในสิทธิประกนัภยัทรัพยสิ์นให้แก่ผูใ้ห้กู ้โดยมีบริษทั
และกรรมกำรของบริษทัค ้ำประกนั และภำยใตเ้ง่ือนไขสัญญำเจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท บริษทัไดรั้บสินคำ้ท่ีสั่งเขำ้มำ
โดยใชเ้ครดิตสถำบนักำรเงิน ดงันั้นบริษทัจึงมีภำระผูกพนัต่อสถำบนักำรเงินส ำหรับค่ำสินคำ้ดงักล่ำวทั้งท่ี
เก็บไวห้รือจ ำหน่ำยไป 
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24. เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2564 2563 2564 2563 

เจำ้หน้ีแฟคตอร่ิงกิจกำรอ่ืน 60,846,141.87 31,223,257.81 60,846,141.87 31,223,257.81 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบุคคลอ่ืน 73,080,000.00 48,400,000.00 45,000,000.00 34,000,000.00 

ดอกเบ้ียรอตดัจ่ำย (476,508.58) (165,176.16) (476,508.58) (165,176.16) 
รวม 133,449,633.29 79,458,081.65 105,369,633.29 65,058,081.65 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 เจำ้หน้ีแฟคตอร่ิง เป็นเงินกู ้ยืมจำกกำรท ำสัญญำ
โอนสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีกำรคำ้ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 9 ใหก้บับริษทัแฟคตอร่ิงแห่งหน่ึง 
อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.75-6.25 ต่อปี และอตัรำร้อยละ 5.75 ต่อปี ตำมล ำดบั 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ตำมงบกำรเงินรวมเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบุคคลอ่ืนเป็น
กำรกูย้ืม ตำมสัญญำเงินกู ้ก  ำหนดจ่ำยคืนเงินตน้ภำยใน 4-12 เดือน อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 12.00-15.00 เท่ำกนั
ทั้งสองปี 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบุคคลอื่น
ทั้งจ  ำนวนเป็นเงินกูย้ืมตำมสัญญำ ระยะเวลำ 3-6 เดือน อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 15.00 ต่อปีเท่ำกนัทั้งสองปี โดย
ใชท่ี้ดินบำงส่วนจ ำนองกบับุคคลภำยนอก ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 19 
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25. เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 

 

ประกอบดว้ย 

 

  (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2564 2563 2564 2563 

เจำ้หน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 326,523.34 - 
เจำ้หน้ีกำรคำ้กิจกำรอ่ืน 200,168,012.00 134,001,894.61 193,218,413.80 128,086,274.06 

เจำ้หน้ีอ่ืนกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,482.00 - 356,000.00 1,712,000.00 

เจำ้หน้ีอ่ืนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,001,282.90 - 1,001,282.90 - 
เจำ้หน้ีอ่ืนกิจกำรอ่ืน 2,659,138.54 - - - 
เช็คจ่ำยล่วงหนำ้กิจกำรอ่ืน 891,498.90 3,472,186.20 - - 
ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,184,482.87 110,975.76 81,574.95 71,543.44 

ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยกิจกำรอ่ืน 2,123,829.40 560,559.23 388,183.90 81,593.96 

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำยบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,275,280.76 3,105,814.18 3,095,034.18 3,095,034.18 

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำยกิจกำรอ่ืน 20,473,333.18 24,506,368.51 13,989,128.63 19,701,131.90 

เงินทดรองจ่ำย 574,276.37 382,000.00 - - 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,000,000.00 - - 496,261.68 

รำยไดรั้บล่วงหนำ้กิจกำรอ่ืน 4,063,949.91 3,524,813.57 3,310,229.91 988,730.57 

อ่ืน ๆ 17,697,261.41 34,933,274.41 17,697,261.41 32,990,725.31 

รวม 258,116,828.24 204,597,886.47 233,463,633.02 187,223,295.10 

 

26. เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 

 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2564  2563 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน  2,887,500.00  - 
หกั  ส่วนของเงินกูย้มืระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (362,500.00)  - 

สุทธิ 2,525,000.00  - 
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กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 2564  2563 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม -  - 
กูเ้พ่ิมระหวำ่งปี 3,000,000.00  - 
ช ำระคืนระหวำ่งปี (112,500.00)  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2,887,500.00  - 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทัย่อยแห่งหน่ึง ได้รับวงเงินกู้จำกสถำบนักำรเงิน วงเงิน
จ ำนวน 3.00 ลำ้นบำท จ่ำยช ำระเงินตน้งวดละ 0.02 ลำ้นบำท จ ำนวน 120 งวด อตัรำดอกเบ้ียตั้งแต่ปีท่ี 1 
ถึง ปีท่ี 5 อยูร่ะหวำ่งร้อยละ 2.00 – 7.50 ต่อปี ปีท่ี 6 อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ MLR + 2.00 ต่อปี ค ้ำประกนัโดย
บริษทัใหญ่ กรรมกำรบริษทัใหญ่ กรรมกำรบริษทัยอ่ยและหน่วยงำนรัฐวสิำหกิจแห่งหน่ึง 

 

27. หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 

 

กำรเปล่ียนแปลงของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 

   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 2564  2563 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำตน้ปี 12,714,499.38  11,998,688.88 

ท ำสญัญำเพ่ิมระหวำ่งปี 5,457,612.19  2,701,879.45 

จ่ำยช ำระระหวำ่งปี (4,291,951.86)  (1,986,068.95) 

ยกเลิกสญัญำระหวำ่งปี (3,263,755.40)  - 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำปลำยปี 10,616,404.31  12,714,499.38 

 

   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564  2563 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำตน้ปี 3,868,490.78  4,299,235.05 

จ่ำยช ำระระหวำ่งปี (405,719.35)  (430,744.27) 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำปลำยปี 3,462,771.43  3,868,490.78 

 



83 

กำรวเิครำะห์กำรครบก ำหนดของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 หน้ีสินตำม
สญัญำเช่ำ 

 ดอกเบ้ียจ่ำยรอ
ตดับญัชี 

  

สุทธิ 

 หน้ีสินตำม
สญัญำเช่ำ 

 ดอกเบ้ียจ่ำยรอ
ตดับญัชี 

  

สุทธิ 

ไม่เกิน 1 ปี 5,974,960.84  (1,164,098.90)  4,810,861.94  789,276.00  (359,184.56)  430,091.44 

เกินกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 6,111,288.00  (1,636,974.06)  4,474,313.94  2,966,595.00  (1,265,143.44)  1,701,451.56 

5 ปี ข้ึนไป 1,584,000.00  (252,771.57)  1,331,228.43  1,584,000.00  (252,771.57)  1,331,228.43 

รวม 13,670,248.84  (3,053,844.53)  10,616,404.31  5,339,871.00  (1,877,099.57)  3,462,771.43 

 

 (หน่วย : บำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 หน้ีสินตำม
สญัญำเช่ำ 

 ดอกเบ้ียจ่ำยรอ
ตดับญัชี 

  

สุทธิ 

 หน้ีสินตำม
สญัญำเช่ำ 

 ดอกเบ้ียจ่ำยรอ
ตดับญัชี 

  

สุทธิ 

ไม่เกิน 1 ปี 4,644,841.00  (1,134,056.99)  3,510,784.01  789,276.00  (383,556.64)  405,719.36 

เกินกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 9,723,982.00  (2,192,015.76)  7,531,966.24  3,227,871.00  (1,435,953.80)  1,791,917.20 

5 ปี ข้ึนไป 2,112,000.00  (440,250.87)  1,671,749.13  2,112,000.00  (441,145.78)  1,670,854.22 

รวม 16,480,823.00  (3,766,323.62)  12,714,499.38  6,129,147.00  (2,260,656.22)  3,868,490.78 

 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญำเช่ำดงัต่อไปน้ี 

 

   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564  2563  2564  2563 

ตน้ทุนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญำเช่ำ 865,459.49  610,486.37  383,556.65  378,744.82 

กระแสเงินสดจ่ำยของสญัญำเช่ำ 5,157,411.35  1,787,066.00  789,276.00  810,384.00 
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28. ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 

 

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 

  (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2564 2563 2564 2563 

มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัตน้ปี 68,474,299.78 69,629,928.97 67,609,392.78 69,447,445.97 

ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรปัจจุบนั 4,392,024.01 5,041,801.03 4,065,201.02 4,368,682.03 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย  1,743,776.99 1,651,979.00 1,717,773.00 1,642,674.00 

หกั  ผลประโยชน์จ่ำยระหวำ่งปี (1,015,377.00) (7,849,409.22) (1,015,377.00) (7,849,409.22) 
ก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (17,987,295.00) - (17,793,145.00) - 
มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัปลำยปี 55,607,428.78 68,474,299.78 54,583,844.80 67,609,392.78 

 

กำรเปลี่ยนแปลงผล (ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหล ักคณิตศำส ต ร์
ประกนัภยัท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ซ่ึงรวมไวใ้นก ำไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร มีดงัน้ี 

 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 

 2564 2563 2564 2563 

รำคำตำมบญัชีตน้ปี 9,149,805.88 9,149,805.88 9,205,923.88 9,205,923.88 

รับรู้ในระหวำ่งปี (17,987,295.00) - (17,793,145.00) - 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี (8,837,489.12) 9,149,805.88 (8,587,221.12) 9,205,923.88 

 

ค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 

(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

รับรู้ในก ำไรขำดทุน 2564 2563 2564 2563 

ตน้ทุนขำยและบริกำร 3,331,871.08 3,307,507.81 3,210,212.72 3,210,098.81 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำย 804,451.18 766,766.04 804,451.18 766,766.04 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 1,665,015.03 2,214,383.33 1,433,846.41 1,629,368.33 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 334,463.71 405,122.85 334,463.71 405,122.85 

รวม 6,135,801.00 6,693,780.03 5,782,974.02 6,011,356.03 
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 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2564 2563 2564 2563 

รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น     

ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั     

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐำนทำงกำรเงิน 5,180,588.00 - 5,171,622.00 - 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐำนทำงประชำกรศำสตร์ (18,540,910.00) - (18,540,910.00) - 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ (4,626,973.00) - (4,423,857.00) - 

รวม (17,987,295.00) - (17,793,145.00) - 

 

ขอ้สมมติฐำนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีใชค้  ำนวณประมำณกำร
หน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน มีดงัน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 

อตัรำคิดลด ร้อยละ 2.24-2.87 ร้อยละ 2.24-3.36 ร้อยละ 2.29-2.83 ร้อยละ 3.13-3.23 

อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนโดยเฉล่ีย ร้อยละ 2.27-5.40 ร้อยละ 4.29-5.40 ร้อยละ 2.27-2.59 ร้อยละ 4.29-5.40 

อตัรำกำรหมุนเวยีนพนกังำน ร้อยละ 0-74 ร้อยละ 0-57 ร้อยละ 0-74 ร้อยละ 0-57 

อำยเุกษียณ 55-60 ปี 60 ปี 60 ปี 60 ปี 

 

กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหว 

 

กำรเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้งในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยัท่ีอำจเป็นไปได้อย่ำงสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรำยงำน โดยถือว่ำขอ้สมมติฐำนอ่ืน ๆ คงท่ี จะมี
ผลกระทบต่อภำระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวเ้ป็นจ ำนวนเงินดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 

อตัรำคิดลด เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.50 (1,980,523.00) (2,775,350.00) (1,931,952.00) (2,725,817.00) 

อตัรำคิดลด ลดลงร้อยละ 0.50 2,223,188.00 3,019,648.00 2,170,081.00 2,964,810.00 

อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.50 2,074,957.00 3,405,125.00 2,019,991.00 3,350,333.00 

อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน ลดลงร้อยละ 0.50 (1,944,010.00) (3,150,117.00) (1,863,204.00) (3,100,248.00) 

อตัรำกำรหมุนเวยีนของพนกังำน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.50 (2,025,056.00) (3,208,160.00) (1,969,556.00) (3,152,278.00) 

อตัรำกำรหมุนเวยีนของพนกังำน ลดลงร้อยละ 0.50 2,262,847.00 3,934,550.00 2,202,257.00 3,872,524.00 
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29. ทุนเรือนหุน้ 

กำรเปล่ียนแปลงของทุนเรือนหุ้นส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 

   งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 รำคำตำม  2564  2563 

 มูลค่ำหุน้  จ ำนวนหุน้ มูลค่ำ  จ ำนวนหุน้ มูลค่ำ 

 (บำท)  (พนัหุน้) (พนับำท)  (พนัหุน้) (พนับำท) 
ทุนจดทะเบียน        

หุน้สำมญัตน้ปี 0.50  1,297,180 648,590  864,786 432,393 

หกั  เพ่ิมทุน(ลดทุน) 0.50  (432,392) (216,196)  432,394 216,197 

หุน้สำมญัส้ินปี 0.50  864,788 432,394  1,297,180 648,590 
        

ทุนที่ออกและเรียกช ำระ        

หุน้สำมญัตน้ปี 0.50  864,786 432,393  864,786 432,393 

หกั  เพ่ิมทุน 0.50  2 1  - - 
หุน้สำมญัส้ินปี 0.50  864,788 432,394  864,786 432,393 

 

ในเดือนกุมภำพนัธ์ 2564 บริษทัไดรั้บเงินค่ำหุ้นเพิ่มทุนจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั CIG-W8 จ  ำนวน 1,900 หุ้น รำคำหุ้นละ 1.00 บำท ท ำให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มข้ึน
จ ำนวน 950.00 บำท ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นเพิ่มข้ึนจ ำนวน 950.00 บำท บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจำกกำรใช้
สิทธิดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 19 กุมภำพนัธ์ 2564 ทั้งน้ีใบส ำคญัแสดงสิทธิ CIG-W8 ท่ีไม่ได้
ใชสิ้ทธิไดห้มดอำยไุปเป็นจ ำนวน 432,391,491 หน่วย 

 

ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 ของบริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
เม่ือวนัท่ี 20 เมษำยน 2564 มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจำกเดิมหุ้นสำมญัจ ำนวน 1,297.18 ลำ้นหุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท คิดเป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 648.59 ล้ำนบำท เป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 
864.79 ล้ำนหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท คิดเป็นทุนจดทะเบียน จ ำนวน 432.39 ล้ำนบำท ตลอดจน
เปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนดงักล่ำว 
ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยเ์รียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2564 

 

กำรจดักำรควำมเส่ียงในส่วนทุน 

 

วตัถุประสงค์ของกลุ่มบริษทัในกำรบริหำรทำงกำรเงิน คือ กำรด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถใน
กำรด ำเนินงำนอยำ่งต่อเน่ือง กำรด ำรงไวซ่ึ้งโครงสร้ำงของทุนท่ีเหมำะสมและกำรรักษำอตัรำส่วนหน้ีสิน
ต่อทุนไม่ใหเ้กินขอ้ก ำหนดของสัญญำเงินกูย้มื 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 งบกำรเงินรวมแสดงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 2.60 : 1 
และ 1.41 : 1 ตำมล ำดบั และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 1.96 : 1 และ 1.38 : 1 

ตำมล ำดบั 

 

30. ส่วนเกินทุนและส ำรองตำมกฎหมำย 
 

ส่วนเกินมูลค่ำหุน้ 
 

ตำมบทบญัญติัแห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 51 ในกรณีท่ีบริษทั
เสนอขำยหุ ้นสูงกว่ำมูลค่ำหุ ้นที่จดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน ำค่ำหุ ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ำรอง 
(“ส่วนเกินมูลค่ำหุน้”) ส่วนเกินมูลค่ำหุน้น้ีจะน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลไม่ได ้ 
 

ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
 

ภำยใตพ้ระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 116 บริษทัตอ้งจดัสรรทุนส ำรอง
ตำมกฎหมำยไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหลงัหกัขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ส ำรอง
จะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ส ำรองตำมกฎหมำยไม่สำมำรถน ำมำ
จ่ำยเงินปันผลได ้

 

31. ค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะ 
 

ประกอบดว้ย 
 

  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2564 2563 2564 2563 

กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูปและงำนระหวำ่งท ำ (429,483.73) 1,101,844.58 (429,483.73) 1,101,844.58 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 753,290,353.75 557,150,980.26 753,290,353.75 553,159,980.26 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 29,148,871.71 31,410,558.85 29,148,871.71 31,410,558.85 

ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน 177,847,832.39 165,752,445.28 165,182,537.85 155,329,733.47 

ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 50,461,034.44 49,954,455.27 34,923,171.22 36,274,691.47 

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุน(โอนกลบั) - (15,924,778.49) 18,169,890.98 18,744,935.65 

ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 44,095,741.83 6,104,388.53 27,336,050.73 14,724,538.36 

ค่ำขนส่ง 34,776,933.39 25,122,430.21 34,776,933.39 25,122,430.21 

ค่ำส่งเสริมกำรขำย 5,009,337.95 8,033,780.53 4,837,142.87 7,564,152.84 

ค่ำสำธำรณูปโภค 14,328,488.34 12,999,455.12 13,707,612.47 11,693,473.31 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน 26,319,146.88 19,481,015.07 18,472,303.09 13,080,732.75 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนอื่น 99,355,007.08 228,396,007.07 64,489,706.63 186,416,514.49 

รวม 1,234,203,264.03 1,089,582,582.28 1,163,905,090.96 1,054,623,586.24 
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32. รำยไดภ้ำษีเงินได ้
 

32.1 ภำษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก ำไรขำดทุน 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2564 2563 2564 2563 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั - - - - 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (หมำยเหตุ 22)     

กำรเปล่ียนแปลงของผลต่ำงชัว่ครำว (4,380,692.75) (2,369,463.30) (10,110,927.70) (6,531,606.68) 
รำยไดภ้ำษีเงินได ้ (4,380,692.75) (2,369,463.30) (10,110,927.70) (6,531,606.68) 

 

32.2 ภำษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2564 2563 2564 2563 

ภำษีเงินไดเ้ก่ียวกบัก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (หมำยเหตุ 22) (3,597,459.00) - (3,558,629.00) - 
 

รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนเงินระหวำ่งค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินไดก้บัผลคูณของก ำไรทำงบญัชีกบั
อตัรำภำษีท่ีใชส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 

 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 

ขำดทุนทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล (146,513,312.34) (132,368,708.36) (87,967,670.91) (127,568,016.72) 
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

ขำดทุนทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี (29,302,662.47) (26,473,741.67) (17,593,534.18) (25,513,603.34) 
     

ผลกระทบทำงภำษีของรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่ถือ     

เป็นรำยไดห้รือค่ำใชจ่้ำยทำงภำษี ดงัน้ี     

(โอนกลบั)ขำดทุนจำกมูลค่ำสินคำ้คงเหลือลดลง (46,913.79) 1,721,022.35 (46,913.79) 1,718,338.58 

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุน - - 3,633,978.20 3,748,987.13 

(โอนกลบั)ขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีอำจเกิดข้ึน 7,983,857.37 (1,227,668.78) 5,413,548.95 455,389.21 

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 1,024,084.80 680,103.53 953,519.40 563,100.53 

ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 19,115,883.99 24,800,510.16 7,127,854.97 18,560,026.11 

อ่ืน ๆ 1,225,750.10 499,774.41 511,546.45 467,761.78 

รวม - - - - 
กำรเปล่ียนแปลงของผลแตกต่ำงชัว่ครำว (4,380,692.75) (2,369,463.30) (10,110,927.70) (6,531,606.68) 
รำยไดภ้ำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ (4,380,692.75) (2,369,463.30) (10,110,927.70) (6,531,606.68) 
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33. ขำดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน 
 

ขำดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรขำดทุนส ำหรับปีที่เป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทั 
(ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ระหวำ่งปี 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2564 2563 2564 2563 

ขำดทุนส ำหรับปี (หน่วย : บำท) (141,936,023.95) (129,950,515.66) (77,856,743.21) (121,036,410.04) 
จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ (หน่วย : หุน้) 864,788,682 864,786,382 864,788,682 864,786,782 

ขำดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน (บำท/หุน้) (0.1641) (0.1503) (0.0900) (0.1400) 
 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นปรับลดค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร(ขำดทุน)สุทธิส ำหรับปีท่ีเป็นของ
ผูถื้อหุ้นสำมญัดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัท่ีออกและช ำระแลว้ปรับปรุงดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญั
เทียบเท่ำปรับลด ซ่ึงค ำนวณโดยใชจ้  ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีบริษทั ตอ้งออกเพื่อแปลง
หุน้สำมญัเทียบเท่ำปรับลดทั้งส้ินใหเ้ป็นหุน้สำมญั โดยสมมติวำ่บริษทัจะน ำเงินท่ีไดรั้บจำกกำรใชสิ้ทธิไป
ซ้ือหุ้นสำมญัจำกบุคคลภำยนอกคืนมำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมเพื่อน ำหุ้นสำมญัดงักล่ำวมำใชใ้นกำรแปลงหุ้น 
ซ่ึงบริษทัไม่แสดงก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นปรับลดส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 เน่ืองจำกรำคำ
ตลำดถวัเฉล่ียของหุน้สำมญัต ่ำกวำ่รำคำตำมสิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

 

34. กำรเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 

กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจเ ก่ียวกับธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์และช้ินส่วน
เคร่ืองปรับอำกำศ และเคร่ืองท ำควำมเยน็ รวมทั้งบริกำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำและตรวจสอบสินคำ้ ธุรกิจ
ก่อสร้ำงและธุรกิจโรงแรม ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรด ำเนินงำนของแต่ละส่วนงำนนั้นเกิดข้ึนจำกยอดรำยได้
หกัตน้ทุนขำย และค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำรท่ีระบุไดข้องส่วนงำนธุรกิจนั้น 
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ขอ้มูลเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนตำมประเภทส่วนงำนทำงธุรกิจของกลุ่มบริษทัมีดงัน้ี 

 

 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 
ขำยสินคำ้ช้ินส่วน
เคร่ืองปรับอำกำศ 

ธุรกิจก่อสร้ำง บริกำรดำ้นโรงแรม อ่ืน ๆ รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รำยไดข้ำยและบริกำรในประเทศ 451,130 404,875 94,636 132,362 5,751 5,808 24,355 1,669 575,872 544,714 

รำยไดข้ำยและบริกำรต่ำงประเทศ 522,837 419,650 - - - - - - 522,837 419,650 

รวม 973,967 824,525 94,636 132,362 5,751 5,808 24,355 1,669 1,098,709 964,364 

ตน้ทุนขำยและบริกำร (830,057) (690,828) (109,276) (191,732) (17,505) (20,042) (13,860) (3,558) (970,698) (906,160) 
ก ำไร(ขำดทุน)ขั้นตน้ตำมส่วนงำน 143,910 133,697 (14,640) (59,370) (11,754) (14,234) 10,495 (1,889) 128,011 58,204 

ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่ไดปั้นส่วน         (237,186) (163,942) 
ขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน         (109,175) (105,738) 
รำยไดอ่ื้น         8,741 8,790 

ก ำไรจำกกำรซ้ือสินทรัพยใ์นรำคำต ่ำกวำ่มูลค่ำยุติธรรม      603 - 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน         (26,319) (19,481) 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้       (23) (15,940) 
ผลขำดทุนจำกส่วนไดเ้สียในกิจกำรร่วมคำ้       (20,340) - 
รำยไดภ้ำษีเงินได ้         4,381 2,369 

ขำดทุนส ำหรับปี         (142,132) (130,000) 
           

สินทรัพยถ์ำวรส่วนงำน         337,500 365,843 

สินทรัพยส่์วนกลำง         526,824 508,912 

สินทรัพยร์วม         864,324 874,755 

 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีลูกคำ้รำยใหญ่ท่ีมูลค่ำกำรขำย
สูงกวำ่ร้อยละ 10 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำนวน 2 รำย มูลค่ำกำรขำยรวม 528.54 ลำ้นบำท และจ ำนวน 3 รำย 
มูลค่ำกำรขำยรวม 553.55 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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35. รำยได ้

 

ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งขอ้มูลกำรจ ำแนกรำยไดแ้ละขอ้มูลรำยไดท่ี้เปิดเผยตำมจ ำแนกตำมส่วนงำน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 
ขำยสินคำ้ช้ินส่วน
เคร่ืองปรับอำกำศ 

ธุรกิจก่อสร้ำง บริกำรดำ้น
โรงแรม 

อ่ืน ๆ รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รำยไดจ้ ำแนกตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติั โดย          

-เสร็จส้ิน ณ เวลำใดเวลำหน่ึง 973,967 824,525 - - 5,751 5,808 24,355 1,669 1,004,073 832,002 

-เสร็จส้ินตลอดช่วงเวลำหน่ึง - - 94,636 132,362 - - - - 94,636 132,362 

รวม 973,967 824,525 94,636 132,362 5,751 5,808 24,355 1,669 1,098,709 964,364 

 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัจ ำนวนเงินของรำคำของรำยกำรท่ีไดปั้นส่วนให้กบัภำระท่ีตอ้งปฏิบติั
ท่ียงัไม่เสร็จส้ิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน มีดงัน้ี 

 

  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2564 2563 

รำยไดบ้ริกำรรับเหมำก่อสร้ำง 10,452 70,586 

 

จ ำนวนรำยไดที้่บริษทัรับรู้ในงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 ท่ีเคย
รวมอยูใ่นหน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ประกอบดว้ย 

 

  (หน่วย : พนับำท) 
  งบกำรเงินรวม 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

รำยไดรั้บล่วงหนำ้จำกสญัญำรับเหมำก่อสร้ำง  13,096 

 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ไม่มีจ  ำนวนรำยไดท่ี้บริษทัรับรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภำระท่ี
ตอ้งปฏิบติัท่ีไดป้ฏิบติัแลว้ในงวดก่อน 
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36. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 

วตัถุประสงคแ์ละนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน  
เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น เงินให้กู ้ยืมระยะสั้ น เงินให้กูย้ ืมระยะยำว เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน
เงินกูย้มืระยะสั้น เงินกูย้มืระยะยำว สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินอ่ืน กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงทำงกำรเงิน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง ดงัน้ี 

36.1 ควำมเส่ียงดำ้นเครดิต 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบั ลูกหน้ีกำรคำ้ เงินให้กูย้ืม เงินฝำกธนำคำร 
และเคร่ืองมือทำงกำรเงินอ่ืน ๆ โดยจ ำนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือ 
มูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน  

 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ และเงินใหกู้ย้มื  
กลุ่มบริษทับริหำรควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้ สินทรัพยท่ี์

เกิดจำกสัญญำและเงินให้กูย้ืม โดยสัญญำก่อสร้ำงส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจะท ำกบัหน่วยงำน
ภำครัฐและบริษทัเอกชนรำยใหญ่ ซ่ึงมีควำมน่ำเช่ือถือและมีควำมเส่ียงดำ้นกำรใช้สินเช่ือ
อยูใ่นระดบัต ่ำ ส ำหรับลูกหน้ีอ่ืน และเงินใหกู้ย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั กลุ่มบริษทัพิจำรณำ
วำ่เป็นกิจกำรท่ีมีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตต ่ำและมีควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี อีกทั้ง กลุ่มบริษทั
ไดมี้กำรติดตำมควำมเป็นไปไดข้องกำรช ำระเงินจำกคู่สัญญำอยำ่งสม ่ำเสมอ ดงันั้นกลุ่มบริษทั
จึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรให้สินเช่ือกับลูกหน้ีเหล่ำน้ี 
นอกเหนือจำกส่วนท่ีไดต้ั้งค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนไวแ้ลว้ 

 

กลุ่มบริษทัพิจำรณำกำรด้อยค่ำทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน โดยมีกำรแบ่งกลุ่ม
ลูกคำ้ท่ีมีรูปแบบของควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั และค ำนวณหำอตัรำกำร
ตั้งส ำรองของผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนจำกอำยุหน้ีคงค้ำงนับจำกวนัท่ีถึง
ก ำหนดช ำระส ำหรับแต่กลุ่มนั้น ๆ กำรค ำนวณผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำ
จะเกิดข้ึนค ำนึงถึงข้อมูลท่ีมีควำมสมเหตุสมผลและสำมำรถสนับสนุนได้ท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ี
รำยงำนเก่ียวกบัเหตุกำรณ์ในอดีต สภำพกำรณ์ปัจจุบนัและกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจใน
อนำคต โดยทัว่ไปกลุ่มบริษทัจะตดัจ ำหน่ำยลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนออกจำกบญัชีตำม
นโยบำยของกลุ่มบริษทั โดยพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม 
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 เงินฝำกและเคร่ืองมือทำงกำรเงินอ่ืนกบัสถำบนักำรเงิน  
กลุ่มบริษทับริหำรควำมเส่ียงด้ำนเครดิตท่ีเก่ียวข้องกับยอดคงเหลือของเงินฝำกกบั

สถำบนักำรเงิน และเคร่ืองมือทำงกำรเงินอ่ืน โดยบริษทัควบคุมควำมสมดุลของระดบัควำมเส่ียง
ให้เป็นท่ียอมรับได ้โดยพิจำรณำระหว่ำงตน้ทุนท่ีเกิดจำกควำมเส่ียงและตน้ทุนของกำรจดักำร
ควำมเส่ียง บริษทัพิจำรณำแล้วว่ำ มีควำมเส่ียงด้ำนเครดิตของเงินฝำกสถำบันกำรเงิน และ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินไม่สูงมำกนกัเน่ืองจำกคู่สัญญำเป็นสถำบนักำรเงินท่ีมีอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ 

 

36.2   ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรซ้ือขำยสินคำ้เป็น
เงินตรำต่ำงประเทศ โดยบริษทัจะพิจำรณำเขำ้ท ำสัญญำซ้ือเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ เพื่อบริหำร
ควำมเส่ียงดงักล่ำวตำมควำมเหมำะสม 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำร
เงินท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ ดงัน้ี  

 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

สกลุเงิน สินทรัพยท์ำงกำรเงิน  หน้ีสินทำงกำรเงิน         อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย                            

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (พนั) (พนั) (พนั) (พนั) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

ดงเวยีดนำม 10,532 10,532 - - 0.0015 0.0014 

ดอลลำร์สหรัฐ 1,655 2,066 2,283 2,477 33.2649 33.5929 

ดอลลำร์ออสเตรเลีย 9 39 - - 23.8456 24.6798 

รูปีของปำกีสถำน 20 20 - - 0.1862 0.1881 

 

กำรวเิครำะห์ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงอตัรำแลกเปล่ียน  
 

ตำรำงต่อไปน้ีแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษีของกลุ่มบริษัทจำกกำร
เปล่ียนแปลงท่ีอำจเกิดข้ึนอย่ำงสมเหตุสมผลของอัตรำแลกเปล่ียนสกุลเงินเหรียญดงเวียดนำม 
ดอลลำร์สหรัฐ ดอลลำร์ออสเตรเลีย และรูปีของปำกีสถำน โดยก ำหนดให้ตวัแปรอ่ืนทั้งหมดคงท่ี 
ทั้งน้ี ผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษีน้ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีเป็นตวัเงิน รวมถึงสัญญำอนุพนัธ์ท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศท่ีไม่ไดน้ ำกำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง
มำถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ทั้งน้ี บริษทัไม่มีควำมเส่ียงอย่ำงเป็นสำระส ำคญั
จำกกำรเปล่ียนแปลงของสกุลเงินตรำต่ำงประเทศสกุลเงินอ่ืน 
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    งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

    ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

สกลุเงิน 
 

เพ่ิมข้ึน / ลดลง 
 

ผลกระทบต่อก ำไรขำดทุนก่อนภำษี 

 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
 (ร้อยละ) (พนับำท) 

ดงเวยีดนำม  +4.0  1 

  -4.0  (1) 

ดอลลำร์สหรัฐ  +4.0  2,202 

  -4.0  (2,202) 

ดอลลำร์ออสเตรเลีย  +1.0  2 

  -1.0  (2) 

รูปีของปำกีสถำน  +4.0  1 

  -4.0  (1) 

 

    งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

    ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

สกลุเงิน 
 

เพ่ิมข้ึน / ลดลง 
 

ผลกระทบต่อก ำไรขำดทุนก่อนภำษี 

 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
 (ร้อยละ) (พนับำท) 

ดงเวยีดนำม  +4.0  1 

  -4.0  (1) 

ดอลลำร์สหรัฐ  +4.0  1,729 

  -4.0  (1,729) 

ดอลลำร์ออสเตรเลีย  +5.0  43 

  -5.0  (43) 

รูปีของปำกีสถำน  +5.0  1 

  -5.0  (1) 
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36.3   ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย  

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกธนำคำร เงินใหกู้ย้ืม
ระยะสั้น สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน เงินกูย้มืระยะสั้น
จำกบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจกำรอ่ืน หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ีย
คงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียของกลุ่มบริษทั จึงอยูใ่นระดบัต ่ำ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำม
ประเภทอตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยก
ตำมวนัท่ีครบก ำหนดหรือวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ีย
ใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย ไม่มี รวม อตัรำ 

 ภำยใน มำกกวำ่ มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง ดอกเบ้ีย  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด   ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 8,653,595.43 1,018,318.42 9,671,913.85 0.125-0.85 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 177,844,542.24 177,844,542.24 - 
เงินใหกู้ยื้มระยะสั้นแก่บุคคลและกิจกำรอ่ืน 10,000,000.00 - - - - 10,000,000.00 1.00-2.00 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - - 10,103,003.48 - 10,103,003.48 - 
รวม 10,000,000.00 - - 18,756,598.91 178,862,860.66 207,619,459.57  

       

หนีสิ้นทำงกำรเงิน        

เงินกูยื้มระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 16,000,000.00 - 34,915,997.65 53,438,883.08 - 104,354,880.73 1.64-5.25 

เงินกูยื้มระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20,557,882.00 - - - - 20,557,882.00 1.50-15.00 

เงินกูยื้มระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรอ่ืน 133,449,633.29 - - - - 133,449,633.29 5.75-15.00 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 258,116,828.24 258,116,828.24 - 
เงินกูยื้มระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 362,500.00 1,200,000.00 1,325,000.00 - - 2,887,500.00 5.25 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 4,810,861.94 4,474,313.94 1,331,228.43 - - 10,616,404.31 0.33-15.00 

รวม 175,180,877.23 5,674,313,94 37,572,226.08 53,438,883.08 258,116,828.24 529,983,128.57  
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย ไม่มี รวม อตัรำ 

 ภำยใน มำกกวำ่ มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง ดอกเบ้ีย  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด   ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 25,310,384.16 5,529,883.64 30,840,267.80 0.125-0.85 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 166,774,079.53 166,774,079.53 - 
เงินใหกู้ยื้มระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,600,000.00 - - - - 1,600,000.00 1.50-15.00 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - - 10,102,194.43 - 10,102,194.43 - 

รวม 1,600,000.00 - - 35,412,578.59 172,303,963.17 209,316,541.76  

       

หนีสิ้นทำงกำรเงิน        

เงินกูยื้มระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 20,000,000.00 - - 91,507,433.68 - 111,507,433.68 1.75-5.87 

เงินกูยื้มระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15,880,000.00 - - - - 15,880,000.00 1.50 

เงินกูยื้มระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรอ่ืน 79,458,081.65 - - - - 79,458,081.65 5.75-15.00 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 204,597,886.47 204,597,886.47 - 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 3,510,784.01 7,531,966.24 1,671,749.13 - - 12,714,499.38 0.33-12.00 

รวม 118,848,865.66 7,531,966.24 1,671,749.13 91,507,433.68 204,597,886.47 424,157,901.18  

 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเฉพำะกิจกำร 

 วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย ไม่มี รวม อตัรำ 

 ภำยใน มำกกวำ่ มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง ดอกเบ้ีย  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด   ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 7,163,607.52 385,453.20 7,549,060.72 0.125-0.85 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 169,629,471.05 169,629,471.05 - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน - - - 10,000,105.13 - 10,000,105.13 - 

รวม - - - 17,163,712.65 170,014,924.25 187,178,636.90  

        

หน้ีสินทำงกำรเงิน        

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 16,000,000.00 - 34,915,997.65 53,438,883.08 - 104,354,880.73 1.64-5.25 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 520,000.00 - - - - 520,000.00 1.50 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรอ่ืน 105,369,633.29 - - - - 105,369,633.29 5.75 - 15.00 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 233,463,633.02 233,463,633.02 - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 430,091.44 1,701,451.56 1,331,228.43 - - 3,462,771.43 0.33-15.00 

รวม 122,319,724.73 1,701,451.56 36,247,226.08 53,438,883.08 233,463,633.02 447,170,918.47  
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเฉพำะกิจกำร 

 วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย ไม่มี รวม อตัรำ 

 ภำยใน มำกกวำ่ มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง ดอกเบ้ีย  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด   (ร้อยละ) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 21,664,508.79 2,370,257.19 24,034,765.98 0.125-0.85 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 156,537,180.33 156,537,180.33 - 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,000,000.00 - - - - 1,000,000.00 1.50-15.00 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน - - - 10,000,104.65 - 10,000,104.65 - 

รวม 1,000,000.00 - - 31,664,613.44 158,907,437.52 191,572,050.96  

        

หน้ีสินทำงกำรเงิน        

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 20,000,000.00 - - 91,507,433.68 - 111,507,433.68 1.77-5.87 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 820,000.00 - - - - 820,000.00 1.50 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรอ่ืน 65,058,081.65 - - - - 65,058,081.65 5.75 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 187,223,295.10 187,223,295.10 - 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 405,719.36 1,791,022.28 1,671,749.14 - - 3,868,490.78 0.33-12.00 

รวม 86,283,801.01 1,791,022.28 1,671,749.14 91,507,433.68 187,223,295.10 368,477,301.21  

 

กำรวเิครำะห์ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ีย 

กลุ่มบริษทัไม่มีผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษีอย่ำงเป็นสำระส ำคญัจำกกำรเปล่ียนแปลงของ
อตัรำดอกเบ้ียของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีอำจเกิดข้ึน 

 

36.4   ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง 

กลุ่มบริษทัมีกำรติดตำมควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องโดยกำรใช้เงินกูย้ืมระยะสั้นจำก
สถำบนักำรเงิน เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบุคคลท่ีเก่ียวข้องกนั และสัญญำเช่ำ บริษทัได้ประเมินกำร
กระจุกตวัของควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรกูย้ืมเงินเพื่อน ำไปช ำระหน้ีและไดข้อ้สรุปว่ำควำมเส่ียง
ดังกล่ำวอยู่ในระดับต ่ำ บริษทัมีควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงแหล่งของเงินทุนท่ีหลำกหลำยอย่ำง
เพียงพอ  
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รำยละเอียดกำรครบก ำหนดช ำระของหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 
ธันวำคม 2564 และ 2563 ซ่ึงพิจำรณำจำกกระแสเงินสดตำมสัญญำท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนั 
สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 

 

   (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

 เม่ือทวงถำม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกวำ่ 5 ปี รวม 

รำยกำรทีไ่ม่ใช่สัญญำอนุพนัธ์ 
     

เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 34,915,997.65 69,438,883.08 - - 104,354,880.73 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนั - 

 

20,557,882.00 - - 20,557,882.00 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรอ่ืน - 133,449,633.29 - - 133,449,633.29 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - 258,116,828.24 - - 258,116,828.24 

เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - 362,500.00 - 2,525,000.00 2,887,500.00 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - 4,810,861.94 4,474,313.94 1,331,228.43 10,616,404.31 

รวมรำยกำรท่ีไม่ใช่สญัญำอนุพนัธ์ 34,915,997.65 486,736,588.55 4,474,313.94 3,856,228.43 529,983,128.57 

 

   (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 เม่ือทวงถำม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกวำ่ 5 ปี รวม 

รำยกำรทีไ่ม่ใช่สัญญำอนุพนัธ์ 
     

เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน - 111,507,433.68 - - 111,507,433.68 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนั - 

 

15,880,000.00 - - 

 

15,880,000.00 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรอ่ืน - 79,458,081.65 - - 79,458,081.65 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - 204,597,886.47 - - 204,597,886.47 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - 3,510,784.01 7,531,966.24 1,671,749.13 12,714,499.38 

รวมรำยกำรท่ีไม่ใช่สญัญำอนุพนัธ์ - 414,954,185.81 7,531,966.24 1,671,749.13 424,157,901.18 
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   (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

 เม่ือทวงถำม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกวำ่ 5 ปี รวม 

รำยกำรทีไ่ม่ใช่สัญญำอนุพนัธ์ 
     

เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 34,915,997.65 69,438,883.08 - - 104,354,880.73 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำร 

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

- 
 

520,000.00 

 

- 
 

- 
 

520,000.00 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรอ่ืน - 105,369,633.29 - - 105,369,633.29 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - 233,463,633.02 - - 233,463,633.02 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - 430,091.44 1,701,451.56 1,331,228.43 3,462,771.43 

รวมรำยกำรท่ีไม่ใช่สญัญำอนุพนัธ์ 34,915,997.65 409,222,240.83 1,701,451.56 1,331,228.43 447,170,918.47 

 

   (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 เม่ือทวงถำม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกวำ่ 5 ปี รวม 

รำยกำรทีไ่ม่ใช่สัญญำอนุพนัธ์ 
     

เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน - 111,507,433.68 - - 111,507,433.68 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำร 

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

- 
 

820,000.00 

 

- 
 

- 
 

820,000.00 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรอ่ืน - 65,058,081.65 - - 65,058,081.65 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - 187,223,295.10 - - 187,223,295.10 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - 405,719.36 1,791,022.28 1,671,749.14 3,868,490.78 

รวมรำยกำรท่ีไม่ใช่สญัญำอนุพนัธ ์ - 365,014,529.79 1,791,022.28 1,671,749.14 368,477,301.21 

 

36.5  มูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

เน่ืองจำกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่จดัอยู่ในประเภทระยะสั้นและเงินกูย้ืม 
มีอตัรำดอกเบ้ียใกล้เคียงกบัอตัรำในตลำด ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทั จึงเช่ือว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินดงักล่ำวแสดงมูลค่ำไม่แตกต่ำงจำกมูลค่ำยติุธรรมอยำ่งมีสำระส ำคญั 
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37. ล ำดบัชั้นมูลค่ำยติุธรรม 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยบ์ำงรำยกำรท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม
ไวแ้ยกแสดงตำมระดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ไดด้งัน้ี 

 

(หน่วย : ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพยท่ี์เปิดเผยมูลค่ำยติุธรรม         

อสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน (หมำยเหตุ 18) - - 75.69 75.69 - - 75.69 75.69 

 

38. ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึน 

 

นอกจำกหน้ีสินตำมท่ีปรำกฏในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 
กลุ่มบริษทัยงัมีภำระผกูพนัอ่ืนดงัน้ี 

 

38.1 ภำระผกูพนัจำกวงเงินสินเช่ือระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 

 

  งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 สกลุเงิน 

(หน่วย : ลำ้น) 
วงเงิน 

ทั้งส้ิน 

วงเงิน 

ใชไ้ป 

วงเงิน 

คงเหลือ 

วงเงิน 

ทั้งส้ิน 

วงเงิน 

ใชไ้ป 

วงเงิน 

คงเหลือ 

หนงัสือค ้ำประกนั บำท 137.30 111.35 25.95 137.30 107.91 29.39 

วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสตรี์ซีท 

    และสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศลว่งหนำ้ 

 

บำท 115.06 85.06 30.00 166.00 121.35 44.65 

วงเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร บำท 30.00 9.31 20.69 30.00 16.99 13.01 

วงเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน บำท 3.00 2.89 0.11 - - - 
วงเงินกูย้มืระยะสั้น บำท 53.00 49.00 4.00 20.00 20.00 - 

วงเงินแฟคตอร่ิง บำท 75.00 60.85 14.15 60.00 31.22 28.78 

บตัรเครดิตน ้ำมนั บำท 0.80 0.15 0.65 0.80 0.12 0.68 

วงเงินกูย้มืระยะสั้น (ปรับโครงสร้ำงหน้ี) บำท 34.92 34.92 - - - - 
 

วงเงินสินเช่ือดงักล่ำวขำ้งตน้ใชห้ลกัทรัพยค์  ้ำประกนัตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 15

และขอ้ท่ี 19 
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38.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บริษทัมีภำระผูกพนัเก่ียวกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนอนัเก่ียวเน่ืองกบัสัญญำ
กำรสั่งซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 

 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 มูลค่ำ 

ตำมสัญญำ 
 

ภำระผกูพนั 

คงเหลือ 

มูลค่ำ 

ตำมสัญญำ 
 

ภำระผกูพนั 

คงเหลือ 

บำท 4.91  2.50 2.14  1.33 

 

38.3 คดีฟ้องร้อง 

 

(ก) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริษทัมีคดีควำมจำกกำรถูกเจำ้หน้ีฟ้องร้องเพื่อให้ช ำระ
หน้ีจำกกำรผิดสัญญำจดัหำบุคลำกรและเช่ำวสัดุอุปกรณ์ เป็นจ ำนวนรวม 1.65 ลำ้นบำท พร้อม
ดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 7.50 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัถดัจำกวนัฟ้องร้องจนกวำ่จะไดช้ ำระหน้ีเสร็จส้ิน 
โดยปัจจุบนัคดีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ อย่ำงไรก็ตำมบริษทัได้บนัทึกมูลหน้ีดงักล่ำวใน
งบกำรเงินแล้วทั้งจ  ำนวน 

 

(ข) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บริษทัยอ่ยเป็นโจทกฟ้์องร้องเร่ืองผิดสัญญำกำรช ำระหน้ีกบั
บริษทัแห่งหน่ึงและผูบ้ริหำรโรงแรมท่ำนหน่ึง เน่ืองจำกโจทก์ไดท้  ำสัญญำจะซ้ือจะขำยโรงแรม
กบัจ ำเลย โดยจ ำเลยไดส้ั่งจ่ำยให้ตำมสัญญำจะซ้ือจะขำยสิทธิกำรเช่ำและทรัพยสิ์นบนท่ีดินท่ีเช่ำ
ไดป้ฏิเสธกำรจ่ำยเงิน โจทกจึ์งยืน่ฟ้องจ ำเลยทั้งสอง เป็นคดีหมำยเลขด ำท่ี 90/2561 

 

เม่ือวนัท่ี 17 ตุลำคม 2561 ศำลชั้นตน้มีค ำพิพำกษำ ใหจ้  ำเลยทั้งสองร่วมกนัช ำระเงิน 
5.00 ลำ้นบำท พร้อมดอกเบ้ียอตัรำร้อยละ 7.50 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 3 เมษำยน 2560 เป็นตน้ไป
จนกวำ่จะช ำระเสร็จ โดยค ำนวณดอกเบ้ียถึงวนัฟ้อง (วนัท่ี 27 มีนำคม 2561) ตอ้งไม่เกิน 0.37 

ลำ้นบำท โดยใหจ้  ำเลยทั้งสองช ำระค่ำธรรมเนียมแทนโจทกเ์ป็นคดีหมำยเลขแดงท่ี 287/2561 

 

ต่อมำเม่ือวนัท่ี 2 ธนัวำคม 2562 จ  ำเลยทั้งสองไดย้ื่นอุทธรณ์ค ำพิพำกษำของศำลชั้นตน้
ต่อศำลอุทธรณ์ ซ่ึงศำลอุทธรณ์ไดมี้ค ำพิพำกษำให้จ  ำเลยทั้งสองช ำระเงินจ ำนวน 4.94 ลำ้นบำท 
พร้อมดอกเบ้ียอตัรำร้อยละ 7.50 ต่อปีของเงินตน้ดงักล่ำว นบัแต่วนัท่ี 3 เมษำยน 2560 จนกวำ่จะ
ช ำระเสร็จแก่โจทก์ ค่ำฤชำธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ทั้งในส่วนฟ้องเดิมและฟ้องแยง้ให้เป็นพบั 
นอกจำกท่ีแกใ้หเ้ป็นไปตำมค ำพิพำกษำศำลชั้นตน้ 
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ต่อมำจ ำเลยทั้งสองได้ยื่นค ำร้องขออนุญำตฎีกำและยื่นฎีกำต่อศำลชั้นตน้ ซ่ึงเม่ือ
วนัท่ี 19 มกรำคม 2564 ศำลฎีกำไดมี้ค ำสั่งไม่อนุญำตใหจ้  ำเลยทั้งสองฎีกำ ยกค ำร้อง และไม่รับ
ฎีกำของจ ำเลยทั้งสอง โดยคืนค่ำศำลชั้นฎีกำทั้งหมดให้แก่จ ำเลยทั้งสอง ส่วนค่ำธรรมเนียมอ่ืน
นอกจำกท่ีศำลสั่งคืนใหจ้  ำเลยเป็นผูรั้บผิดชอบ และคดีถึงท่ีสุดแลว้ ปัจจุบนัอยูร่ะหวำ่งกำรสืบหำ
ทรัพยสิ์นของส่วนของจ ำเลยทั้งสองเพื่อบงัคบัคดีต่อไป 

 

(ค) บริษทัยอ่ยถูกพนกังำนท่ีพน้สภำพฟ้องร้อง เร่ืองไม่ปฏิบติัตำมสัญญำจำ้งแรงงำน ซ่ึงเป็นค่ำจำ้งท่ี
คำ้งจ่ำยพร้อมดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 15 ต่อปี นบัแต่วนัผิดนดัจนถึงวนัฟ้องจนกวำ่จะช ำระเสร็จ 
รวมเป็นเงิน 0.58 ลำ้นบำท และกรณีท่ีบริษทัไม่จ่ำยเงินแก่พนกังำนท่ีพน้สภำพจึงขอให้บริษทั
จ่ำยเงินเพิ่มร้อยละ 15 ของเงินท่ีคำ้งจ่ำยทุกงวดระยะเวลำ 7 วนั เป็นเงินจ ำนวน 1.22 ล้ำนบำท 
รวมถึงให้บริษทัจ่ำยเงินค่ำหุ้นท่ีหกัไปพร้อมดอกเบ้ียตั้งแต่วนัที่ผดินดัจนถึงวนัที่ฟ้องเป็นเงิน
จ ำนวน 2.35 ล้ำนบำท รวมเป็นเงินท่ีถูกฟ้องร้องทั้งส้ิน 3.99 ล้ำนบำท โดยบริษทัย่อยได้บนัทึก
หน้ีสินไวใ้นงบกำรเงินแลว้ทั้งจ  ำนวน 

 

(ง) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัยอ่ยมีคดีควำมจำกกำรถูกเจำ้หน้ีฟ้องร้องเพื่อให้ช ำระหน้ีจำก
กำรผิดสัญญำเช่ำทรัพย ์เป็นจ ำนวนรวม 0.02 ลำ้นบำท โดยปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำ 
อยำ่งไรก็ตำมบริษทัไดบ้นัทึกมูลหน้ีดงักล่ำวในงบกำรเงินแลว้ทั้งจ  ำนวน 

 

(จ) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัยอ่ยมีคดีควำมจำกกำรถูกเจำ้หน้ีฟ้องร้องเพื่อให้ช ำระหน้ีจำก
กำรคำ้งช ำระค่ำวสัดุอุปกรณ์ 2 คดีเป็นจ ำนวนรวม 1.40 ลำ้นบำท โดยปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวำ่ง
กำรพิจำรณำ อยำ่งไรก็ตำมบริษทัไดบ้นัทึกมูลหน้ีดงักล่ำวในงบกำรเงินแลว้ทั้งจ  ำนวน 

 

(ฉ) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัยอ่ยมีคดีควำมจำกกำรถูกเจำ้หน้ีฟ้องร้องเพื่อให้ช ำระหน้ีจำก
กำรเรียกร้องส่วนต่ำงจำกกำรขำยทอดตลำดรถยนตเ์ช่ำซ้ือ 3 คนั จ  ำนวนรวม 0.91 ลำ้นบำท
โดยปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำ 
 

39. สัญญำท่ีส ำคญั 
 

เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภำคม 2564 บริษทัไดต้กลงท ำสัญญำร่วมคำ้กบับริษทัแห่งหน่ึง เพื่อก่อสร้ำง
และซ้ือขำยพลังงำนไฟฟ้ำ ภำยในนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิต้ี โดยทั้งสองฝ่ำยมีกำรท ำข้อตกลง 

แบ่งผลประโยชน์จำกก ำไรสุทธิในนำมของกิจกำรร่วมคำ้ กิจกำรร่วมคำ้ดงักล่ำวยงัไม่ไดเ้ร่ิมด ำเนินกำร 
จึงยงัไม่มีกำรรับรู้ส่วนไดเ้สียในงบกำรเงิน 

 

เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎำคม 2564 บริษทัไดต้กลงท ำสัญญำร่วมคำ้กบับริษทัแห่งหน่ึง เพื่อก่อสร้ำง
โรงงำนผลิตไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์ให้กบัภำครัฐและภำคเอกชน โดยทั้งสองฝ่ำยมีกำรท ำขอ้ตกลง
แบ่งผลประโยชน์จำกก ำไรสุทธิในนำมของกิจกำรร่วมคำ้ กิจกำรร่วมคำ้ดงักล่ำวยงัไม่ไดเ้ร่ิมด ำเนินกำร 
จึงยงัไม่มีกำรรับรู้ส่วนไดเ้สียในงบกำรเงิน 
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40. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังที่ 1/2565 ของบริษทัเวลไวส์ แคร์ จ  ำกดั
(บริษทัยอ่ย) เม่ือวนัท่ี 15 กุมภำพนัธ์ 2565 มีมติอนุมติัให้บริษทัเปล่ียนรอบระยะเวลำบญัชีของบริษทั จำก
เดิมเร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 กรกฎำคม และส้ินสุดในวนัท่ี 30 มิถุนำยน ของทุกปี เป็นเร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 มกรำคม 
และส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธนัวำคม ของทุกปี โดยเร่ิมรอบปีบญัชีแรกในปี 2565  
 

41. กำรอนุมติังบกำรเงิน 
 

กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจอนุมติัของบริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ไดอ้นุมติัให้ออกงบกำรเงินแลว้
เม่ือวนัท่ี 27 กุมภำพนัธ์ 2565 

 

     


