
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

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

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม 2565 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
แบบย่อของบริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ี 
ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการ
ใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ยกเวน้เร่ืองท่ีจะกล่าวไวใ้นวรรคถดัไป ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน 
รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทาน
ดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและการบญัชีและ
การวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบได้
จากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทานได ้

 

เกณฑ์ในการให้ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไข 

 

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 15.1 ขา้พเจา้ไม่สามารถสอบทานให้ได้หลกัฐาน
ท่ีเพียงพอในมูลค่าของบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมของบริษทั ฟ้าขวญัทิพย ์จ  ากดั ที่แสดงในงบการเงินรวม 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จ  านวน – บาท เท่ากนัทั้งสองงวด (สุทธิจากการตั้งค่าเผื่อ
ดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม จ านวน – บาทเท่ากนัทั้งสองงวด) สืบเน่ืองจากบริษทัร่วมดงักล่าวไดอ้อกจาก
แผนฟ้ืนฟูเม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2561 และบริษทัเร่ิมน าวิธีส่วนไดเ้สียมาถือปฏิบติั จากเดิมท่ีบนัทึกโดยวิธี
ราคาทุน โดยบริษทัร่วมไดป้ระเมินมูลค่ายุติธรรมของท่ีดินและอาคารโรงงานระหวา่งก่อสร้างเสร็จแลว้ โดยมี
มูลค่ายุติธรรมตามรายงานประเมินราคาจ านวน 51.18 ลา้นบาท มีราคาทุนสูงกวา่มูลค่ายุติธรรมจ านวน 19.57 
ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัรับรู้ส่วนไดเ้สียจากผลขาดทุนดงักล่าวในก าไรสะสมตน้ปี 2562 จ านวน 5.81 ล้านบาท 



ส่วนเคร่ืองจกัรระหว่างติดตั้งอยู ่ระหว่างขออนุญาตกรมบงัคบัคดีเขา้สถานที่ เพื ่อให้ผูป้ระเมินท าการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรม เน่ืองจากศาลลม้ละลายกลางมีค าสั่งพิทกัษ์ทรัพยเ์ด็ดขาดจากการถูกเจา้หน้ีฟ้องลม้ละลาย 
โดยบริษทับนัทึกเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2565 บริษทัไม่ไดรั้บรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าว เน่ืองจากบริษทัไดรั้บรู้
ส่วนแบ่งขาดทุนเกินกวา่ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมแลว้ท าให้ไม่มีมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 อยา่งไรก็ตาม งบการเงินของบริษทัร่วมท่ีบริษทัน ามาใช้รับรู้รายการดงักล่าว ขา้พเจา้
ไดส้อบทานและเสนอรายงานอยา่งมีเง่ือนไขเก่ียวกบัการไม่สามารถสอบทานราคาทุนของเคร่ืองจกัรระหวา่งติดตั้ง
จ  านวน 283.02 ลา้นบาท เน่ืองจากฝ่ายบริหารช้ีแจงวา่ บริษทัไดเ้ร่ิมเขา้มาปรับปรุงโรงงานหลงัจากท่ีเคร่ืองจกัรได้
ติดตั้งไวแ้ลว้ก่อนปี 2557 ท าให้ไม่มีเอกสารหลกัฐานการจ่ายเงิน ซ่ึงเร่ืองดงักล่าวอาจส่งผลให้มูลค่าเงินลงทุน
ในบริษทัร่วมและส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเปล่ียนแปลงไปหากการวดัมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์ระบุไดแ้ลว้เสร็จ จากเร่ืองดงักล่าวท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถใชว้ิธีการสอบทานอ่ืนให้เป็นท่ีพอใจต่อ
มูลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมและส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าว 

 

ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไข 

 

ยกเวน้ผลกระทบจากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑ์ในการให้ขอ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไข ขา้พเจา้
ไมพ่บส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

บริษทั ส านกังาน เอ เอม็ ซี จ  ากดั 

 

 

(นายอ าพล  จ านงคว์ฒัน์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4663 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2565 
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(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
สอบทานแล้ว สอบทานแล้ว

                  สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 18,022                    9,672                      16,114                     7,549                      

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 5.1 และ 7 183,624                  177,845                  177,856                  169,629                  

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา-หมุนเวียน 5.1 และ 8.1 15,648                    22,301                    15,391                     20,030                    

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.1 48                           -                          -                          -                          

เงินให้กูย้มืแก่บุคคลอ่ืนท่ีผิดนดัช าระ 9 -                          -                          -                          -                          

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการอ่ืน 10 10,000                    10,000                    -                          -                          

สินคา้คงเหลือ 11 174,328                  131,055                  173,684                  130,959                  

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 12 -                          -                          -                          -                          

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 14,093                    11,382                    9,948                       6,375                      

          รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 415,763                  362,255                  392,993                  334,542                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 13 10,103                    10,103                    10,000                     10,000                    

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 -                          -                          7,720                       7,720                      

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 15.1 78                           84                           122                          122                         

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.1 -                          -                          -                          -                          

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา-ไม่หมุนเวียน 8.1 27,405                    27,295                    26,946                     26,836                    

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 16 45,557                    46,293                    45,557                     46,293                    

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 17 331,842                  337,500                  210,184                  213,169                  

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 18 15,331                    16,344                    2,991                       3,120                      

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 19 3,649                      4,211                      3,564                       4,106                      

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 30,980                    37,369                    81,822                     106,678                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 21,777 22,870                    20,718                     22,344                    

          รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 486,722                  502,069                  409,624                  440,388                  

               รวมสินทรัพย์ 902,485                  864,324                  802,617                  774,930                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม ณ วนัที่

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

งบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที่

งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565
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(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
สอบทานแล้ว (จัดประเภทใหม่) สอบทานแล้ว

                  หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 21 100,985                  104,354                  100,985                  104,354                  

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.1 19,107                    19,308                    520                          520                         

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอ่ืน 22 171,394                  134,700                  140,434                  105,370                  

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 5.1 และ 23 274,934                  258,117                  250,597                  233,464                  

หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา 8.1 4,730                      2,302                      4,730                       2,302                      

ประมาณการตน้ทุนในงานซ่อมแซม 745                         987                         429                          670                         

ตน้ทุนงานท่ียงัไม่ไดเ้รียกช าระ 2,710                      7,255                      2,710                       7,255                      

ประมาณการหน้ีสินจากส่วนไดเ้สียตามสญัญาในกิจการร่วมคา้ 15.2 22,002                    20,340                    -                          -                          

ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 24 300                         363                         -                          -                          

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 25 4,266                      4,811                      444                          430                         

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 6,240                      7,191                      773                          1,245                      

          รวมหน้ีสินหมุนเวียน 607,413                  559,728                  501,622                  455,610                  

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 24 2,438                      2,525                      -                          -                          

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 25 5,610                      5,806                      2,913                       3,033                      

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 26 56,923                    55,607                    55,810                     54,584                    

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 389                         889                         3                              3                             

          รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 65,360                    64,827                    58,726                     57,620                    

               รวมหน้ีสิน 672,773                  624,555                  560,348                  513,230                  

ส่วนของผูถื้อหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
    ทุนจดทะเบียน
        หุ้นสามญั 864,788,682 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 432,394                  432,394                  432,394                  432,394                  

    ทุนท่ีออกและช าระแลว้
        หุ้นสามญั 864,788,682 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 432,394                  432,394                  432,394                  432,394                  

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 565,028                  565,028                  565,028                  565,028                  

ส่วนเกินจากการขายหุ้นทุนซ้ือคืน 15,535                    15,535                    15,535                     15,535                    

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

    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (800,634)                 (790,783)                (783,395)                 (763,964)                

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (27)                          (27)                          -                          -                          

          รวมส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 225,003                  234,854                  242,269                  261,700                  

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 4,709                      4,915                      -                          -                          

          รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 229,712                  239,769                  242,269                  261,700                  

               รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 902,485                  864,324                  802,617                  774,930                  

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม ณ วนัที่ งบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที่

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

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565



5                  

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(จัดประเภทใหม่) (จัดประเภทใหม่)

รายไดจ้ากการด าเนินงาน
รายไดจ้ากการขาย                             268,893          203,684          268,539          200,019          

รายไดจ้ากการบริการ 6,686              56,766            4,150              39,213            

     รวมรายไดจ้ากการด าเนินงาน 275,579          260,450          272,689          239,232          

ตน้ทุนจากการด าเนินงาน
ตน้ทุนขาย (219,482)         (172,213)         (219,035)         (167,768)         

ตน้ทุนบริการ (10,267)           (48,945)           (3,743)             (34,380)           

     รวมตน้ทุนจากการด าเนินงาน (229,749)         (221,158)         (222,778)         (202,148)         

ก าไรขั้นตน้ 45,830            39,292            49,911            37,084            

รายไดอ่ื้น 1,870              3,049              1,699              6,495              

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย (16,898)           (17,253)           (16,893)           (17,229)           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (30,409)           (34,634)           (24,673)           (29,546)           

(ตั้งเพ่ิม)โอนกลบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 5,264              (8,651)             (31)                  (4,608)             

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                  -                  -                  (2,615)             

ก าไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมด าเนินงาน 5,657              (18,197)           10,013            (10,419)           

ตน้ทุนทางการเงิน (7,657)             (6,735)             (4,588)             (5,046)             

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและภาษีเงินได้ (2,000)             (24,932)           5,425              (15,465)           

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (6)                    (6)                    -                  -                  

ผลขาดทุนจากส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ (1,662)             (10,880)           -                  -                  

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (3,668)             (35,818)           5,425              (15,465)           

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 27 (6,389)             2,132              (24,856)           2,585              

ขาดทุนส าหรับงวด (10,057)           (33,686)           (19,431)           (12,880)           

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
สอบทานแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565



6              

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (9,851)       (33,694)     (19,431)     (12,880)     

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (206)          8                -                -            

ขาดทุนส าหรับงวด (10,057)     (33,686)     (19,431)     (12,880)     
#REF! #REF! #REF! #REF!

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (9,851)       (33,694)     (19,431)     (12,880)     

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (206)          8                -                -            

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด (10,057)     (33,686)     (19,431)     (12,880)     

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน  
ส่วนท่ีเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั (หน่วย : บาท) 28 (0.0114) (0.0390) (0.0225) (0.0149)

จ านวนหุ้นสามญั (หน่วย : หุ้น) 864,789 864,786 864,789 864,786

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
สอบทานแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565



ทุนที่ออก ส่วนเกนิ ส่วนเกนิ จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้ ส่วนต า่จากการ
และ มูลค่า จากการขาย ทุนส ารอง จัดสรร เปลี่ยนแปลงส่วนได้เสีย
ช ำระแล้ว หุ้นสามัญ หุ้นทุนซ้ือคืน ตามกฎหมาย ในบริษทัย่อย

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 432,393             565,027         15,535               12,707              (663,236)       -                                  

เพ่ิมทุนระหวา่งงวด 1                         1                    -                     -                    -                -                                  

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด -                     -                 -                     -                    (33,694)         -                                  

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                     -                 -                     -                    -                -                                  

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                     -                 -                     -                    (33,694)         -                                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 432,394             565,028         15,535               12,707              (696,930)       -                                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 432,394 565,028 15,535 12,707 (790,783)       (27)                                  

ขาดทุนส าหรับงวด -                     -                 -                     -                    (9,851)           -                                  

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                     -                 -                     -                    -                -                                  

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                     -                 -                     -                    (9,851)           -                                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 432,394             565,028         15,535               12,707              (800,634)       (27)                                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

รายการอ่ืนของการ
เปลี่ยนแปลงที่เกดิจากผู้ถือหุ้นก าไร(ขาดทุน)สะสม

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

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565

งบการเงนิรวม

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น



(หน่วย : พนับาท)

รวม รวมส่วน
องค์ประกอบอ่ืน ของผู้ถือหุ้น ส่วนได้เสียที่

ของส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษทั ไม่มีอ านาจควบคุม รวม

-                                362,426          (19)                       362,407      

-                                2                      -                       2                 

-                                (33,694)           8                           (33,686)      

-                                -                  -                       -              

-                                (33,694)           8                           (33,686)      

-                                328,734          (11)                       328,723      

(27)                                234,854 4,915                   239,769

-                                (9,851)             (206)                     (10,057)      

-                                -                  -                       -              

-                                (9,851)             (206)                     (10,057)      

(27)                                225,003          4,709                   229,712      

          ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
          สอบทานแล้ว

7

รายการอ่ืนของการ
เปลี่ยนแปลงที่เกดิจากผู้ถือหุ้น

บริษทั ซี ไอ กรุ๊ป จ ากดั มหาชน และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ มีนาคม 

งบการเงนิรวม

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น



ทุนที่ออก ส่วนเกนิ ส่วนเกนิ
และ มูลค่า จากการขาย จัดสรรแล้ว

ช าระแล้ว หุ้นสามัญ หุ้นทุนซ้ือคืน ทุนส ารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 432,393                    565,027                    15,535                      12,707                           

เพ่ิมทุนระหวา่งงวด 1                               1                               -                            -                                 

ขาดทุนส าหรับงวด -                            -                            -                            -                                 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                            -                            -                            -                                 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                            -                            -                            -                                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 432,394                    565,028                    15,535                      12,707                           

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 432,394                    565,028                    15,535                      12,707                           

ขาดทุนส าหรับงวด -                            -                            -                            -                                 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                            -                            -                            -                                 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                            -                            -                            -                                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 432,394                    565,028                    15,535                      12,707                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ก าไร(ขาดทุน)สะสม



(หน่วย : พนับาท)

ยงัไม่ได้ รวม
จัดสรร

(700,341)                  325,321                    

-                            2                               

(12,880)                    (12,880)                    

-                            -                            

(12,880)                    (12,880)                    

(713,221)                  312,443                    

(763,964)                  261,700                    

(19,431)                    (19,431)                    

-                            -                            

(19,431)                    (19,431)                    

(783,395)                  242,269                    

          ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
          สอบทานแล้ว

8

บริษทั ซี ไอ กรุ๊ป จ ากดั มหาชน และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ มีนาคม 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ก าไร ขาดทุน)สะสม



9

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ขาดทุนส าหรับงวด (10,057)      (33,686)     (19,431)     (12,880)     

รายการปรับกระทบขาดทุนส าหรับงวดเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน
ค่าเส่ือมราคา 10,753        11,333      7,690        8,505         

ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 812             812           129           130            

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตดัจ่าย 562             356           542           334            

ขาดทุนจากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ 210             1,548        11              1,527         

ก าไรจากการยกเลิกสญัญาเช่าทางการเงิน (142)           -            -            -            

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน-ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน(โอนกลบั) (9,019)        8,778        (129)          5,109         

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน-เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (โอนกลบั) -              -            160           (500)          

ขาดทุนจากมูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง(โอนกลบั) (3,813)        4,227        (3,813)       4,227         

โอนกลบัประมาณการตน้ทุนในงานซ่อมแซม (242)           -            (241)          -            

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 659             3,151        659           3,151         

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -              -            -            2,615         

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6                 6                -            -            

ผลขาดทุนจากส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ 1,662          10,880      -            -            

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 1,316          1,529        1,226        1,442         

ดอกเบ้ียรับ (454)           (50)            (94)            (107)          

ดอกเบ้ียจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่า 148             197           91              98              

ดอกเบ้ียจ่าย 7,509          5,358        4,497        2,863         

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได้ 6,389          (2,132)       24,856      (2,585)       

              ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 6,299          12,307      16,153      13,929       

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
สอบทานแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565

งบการเงนิรวม



10

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน(ต่อ)

สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3,771          (37,707)     (7,927)       (29,206)     

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา 6,543          (16,188)     4,529        (6,698)       

สินคา้คงเหลือ (39,491)      (70,556)     (38,943)     (70,530)     

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (2,674)        (8,816)       (3,573)       (7,795)       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,325          1,368        2,109        309            

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 15,704        68,689      16,294      64,820       

หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา 2,428          (3,541)       2,428        (6,541)       

ตน้ทุนงานท่ียงัไม่ไดเ้รียกช าระ (4,545)        9,680        (4,545)       9,614         

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (951)           1,387        (472)          499            

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (500)           -            -            -            

เงินสดจ่ายจากกิจกรรมด าเนินงาน (12,091)      (43,377)     (13,947)     (31,599)     

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (271)           (572)          (484)          (308)          

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน (12,362)      (43,949)     (14,431)     (31,907)     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ลดลงจากสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน -              102           -            -            

เงินสดรับช าระจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -              800           -            800            

เงินสดจ่ายให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (48)              -            (160)          (8,800)       

เงินสดรับดอกเบ้ีย 10               16              10              12              

เงินสดจ่ายในการซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (281)           (828)          (281)          -            

เงินสดจ่ายในการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (3,638)        (2,454)       (3,265)       (2,229)       

เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9                 30              -            30              

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -              (360)          -            (360)          

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (3,948)        (2,694)       (3,696)       (10,547)     

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
สอบทานแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565

งบการเงนิรวม
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(หน่วย : พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (3,627)        7,121         (3,627)        7,121         

เงินสดรับจากการกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน -             21,800       37,500       18,000       

เงินสดจ่ายจากการกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน (9,200)        (9,900)        (6,100)        (6,350)        

เงินสดรับจากการกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน 45,894       11,323       3,664         11,323       

เงินสดรับจากการกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 302             8,401         -             -             

เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (503)           (7,941)        -             -             

เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (150)           -             -             -             

เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (745)           (574)           (197)           (197)           

เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน -             2                 -             2                 

เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (7,181)        (4,733)        (4,418)        (2,621)        

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 24,790       25,499       26,822       27,278       

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (130)           (27)             (130)           (27)             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)-สุทธิ 8,350         (21,171)      8,565         (15,203)      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 9,672         30,840       7,549         24,035       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 18,022       9,669         16,114       8,832         

-             -             

ขอ้มูลเพ่ิมเติมประกอบงบกระแสเงินสด
รายการท่ีไม่กระทบกระแสเงินสด มีดงัน้ี

 - ซ้ือสินทรัพยย์งัไม่ไดจ่้ายช าระ 427             567             403             567             

-  โอนสินคา้คงเหลือเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 31               76               31               42               

-  การไดม้าซ่ึงสินทรัพยสิ์ทธิการใชภ้ายใตส้ญัญาเช่า -             1,436         -             -             

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
สอบทานแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565

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

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2565 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
     

 

1. ขอ้มูลทัว่ไป 
 

บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (บริษทั) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษทัจ ำกดั
ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชยท์ะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี 0107547000133 เม่ือวนัท่ี 20 สิงหำคม 2534 
และแปรสภำพเป็นบริษทัมหำชน เมื่อวนัที่ 1 มีนำคม 2547 ส ำนกังำนใหญ่ตั้งอยู ่เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 
ถนนบำงคูวดั ต ำบลบำงคูวดั อ ำเภอเมือง จงัหวดัปทุมธำนี ประเทศไทย 

 

บริษทัด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์และช้ินส่วนเคร่ืองปรับอำกำศและให้บริกำร
รับเหมำก่อสร้ำง 

 

บริษทัยอ่ยด ำเนินธุรกิจตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 4.1 

 

2. หลกัเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำลและนโยบำยกำรบญัชี 
 

2.1 งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีน ำเสนอเพื ่อวตัถุประสงค์ของกำรรำยงำนเพื่อใช้ในประเทศไทย 
และจดัท ำเป็นภำษำไทย งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษได้จดัท ำข้ึนเพื่อควำมสะดวกของผูอ้่ำน
งบกำรเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภำษำไทย 
 

2.2 งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีจดัท ำข้ึนในรูปแบบยอ่และตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำน
ทำงกำรเงินระหว่ำงกำล รวมถึงกำรตีควำมและแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีประกำศใช้โดยสภำวิชำชีพ
บญัชีฯ กฎระเบียบและประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษทัไดแ้สดงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดง
กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบกำรเงินประจ ำปี 

 

2.3 งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีจดัท ำข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจำกงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2564 งบกำรเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทำงกำรเงินทั้งหมดตำมขอ้ก ำหนดส ำหรับงบกำรเงินประจ ำปีแต่เน้น
กำรให้ขอ้มูลท่ีเป็นกิจกรรม เหตุกำรณ์และสถำนกำรณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ ำซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คย
น ำเสนอรำยงำนไปแล้ว ดงันั้นกำรอ่ำนงบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจึงควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงิน
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 
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2.4 งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีแสดงหน่วยเงินตรำเป็นเงินบำท และมีกำรปัดเศษเพื่อให้แสดงเป็นหลกั
พนับำท เวน้แต่ท่ีระบุไวเ้ป็นอยำ่งอ่ืน 

 

2.5 กลุ่มบริษทัไดใ้ช้นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัและวิธีกำรค ำนวณในงบกำรเงินระหว่ำงกำลส ำหรับงวด
สำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 เช่นเดียวกับท่ีใช้ส ำหรับกำรจดัท ำงบกำรเงินส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  

 

3. กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ 
 

รำยกำรบำงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และงบก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำรส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
31 มีนำคม 2564 ไดมี้กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรน ำเสนองบกำรเงินงวดปัจจุบนั 
ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อก ำไรขำดทุนส ำหรับปีหรือส่วนของผูถื้อหุ้นตำมท่ีรำยงำนไปแลว้ โดยประกอบดว้ย
รำยกำรดงัต่อไปน้ี 

 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 

ก่อนกำรจดั 

ประเภทใหม่ 

จดัประเภทใหม่ 

เพ่ิม(ลด) 
หลงักำรจดั 

ประเภทใหม่ 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 

เงินกูย้มืระยะส้ันจำกบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20,558 (1,250) 19,308 

เงินกูย้มืระยะส้ันจำกบุคคลและกิจกำรอ่ืน 133,450 1,250 134,700 

 

   

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564  

รำยไดจ้ำกกำรขำย 210,661 (6,977) 203,684 

รำยไดจ้ำกกำรบริกำร 50,301 6,465 56,766 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำย 17,765 (512) 17,253 

ตน้ทุนขำย 173,323 (1,110) 172,213 

ตน้ทุนบริกำร 47,835 1,110 48,945 

 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ก่อนกำรจดั 

ประเภทใหม่ 

จดัประเภทใหม่ 

เพ่ิม(ลด) 
หลงักำรจดั 

ประเภทใหม่ 

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 206,996 (6,977) 200,019 

รำยไดจ้ำกกำรบริกำร 32,748 6,465 39,213 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำย 17,741 (512) 17,229 
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4. เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำล 

 

4.1 งบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565 น้ีจดัท ำข้ึนโดยรวม
งบกำรเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย 9 แห่ง (รวมกนัเรียกวำ่ “กลุ่มบริษทั”) โดยมีสัดส่วนโครงสร้ำง
ของกลุ่มบริษทั ดงัน้ี 
 

ช่ือบริษทั จดัตั้งข้ึนใน 

ประเทศ 

ประเภทกิจกำร อตัรำร้อยละของกำรถือหุน้ 

ณ วนัท่ี 

   31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกดั ไทย ผลิตและจ ำหน่ำยอุปกรณ์และช้ินส่วนเคร่ืองปรับอำกำศ
และเค ร่ืองท 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 ำรุงหัวรถจกัรของกำรรถไฟและภำคเอกชนและ
รับเหมำก่อสร้ำง 

99.99 99.99 

บริษทั อิลลสัโตร จ ำกดั ไทย ด ำเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับออกแบบ ทดสอบ และ
รับเหมำก่อสร้ำง ระบบผลิตและจ่ำยไฟฟ้ำแรงสูง 

99.40 99.40 

บริษทั ซีไอจี บลูโซลูชัน่ส์ จ ำกดั ไทย ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑช้ิ์นส่วนเคร่ืองปรับอำกำศ 99.97 99.97 

บริษทั ซีไอจี กำรประปำ จ ำกดั ไทย ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำประปำส ำหรับอุปโภคและบริโภค 70.00 70.00 

บริษทั เวลไวส์ แคร์ จ ำกดั ไทย ผลิตและจ ำหน่ำยถุงมือยำงกำรแพทย์และอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย ์

50.00 50.00 

บริษทั ซีไอจี โอเปอเรชัน่ จ ำกดั ไทย บริหำรจดักำรเก่ียวกบักำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำประปำ 50.00 50.00 

บริษทั ซีไออำร์พี จ ำกดั ไทย ด ำเนินธุรกิจโรงผลิตไฟฟ้ำพลงังำนหมุนเวียน 50.00 50.00 

 

4.2 บริษทัยอ่ย เป็นกิจกำรท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมของบริษทั กำรควบคุมเกิดข้ึนเม่ือบริษทัมีอ ำนำจควบคุม
ทั้งทำงตรงและทำงออ้มในกำรก ำหนดนโยบำยทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำนของบริษทันั้น เพื่อให้
ไดม้ำซ่ึงประโยชน์จำกกิจกรรมของบริษทัยอ่ย งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบกำรเงินรวม
ของกลุ่มบริษทั นบัแต่วนัท่ีมีกำรควบคุมจนถึงวนัท่ีกำรควบคุมส้ินสุดลง 

 

4.3 งบกำรเงินรวมจดัท ำข้ึนโดยใช้นโยบำยกำรบญัชีเดียวกนัส ำหรับรำยกำรบญัชีท่ีเหมือนกันหรือ
เหตุกำรณ์กำรบญัชีท่ีคลำ้ยคลึงกนั 

 

4.4 รอบระยะเวลำบญัชีของบริษทัยอ่ยส้ินสุดวนัเดียวกนักบับริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
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4.5 งบกำรเงินรวมระหว่ำงกำลไดร้วมรำยกำรบญัชีของกลุ่มบริษทั หลงัจำกตดัรำยกำรระหว่ำงกนั 
ซ่ึงยอดคงคำ้งระหว่ำงกลุ่มบริษทั รำยกำรคำ้ระหว่ำงกนัท่ีมีสำระส ำคญัและเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
ของบริษทั และส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยไดต้ดัออกในขั้นตอนกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมแลว้ 

 

4.6 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 99.00 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม บริษทัค ำนวณ
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเสมือนหน่ึงถือหุน้ร้อยละ 100 

 

5. รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

บริษทัมีรำยกำรบญัชีที่เกิดข้ึนกบับริษทัย่อยและบริษทัที่เกี่ยวขอ้งกนั โดยมีผูถ้ือหุ ้น
กลุ่มเดียวกนัหรือมีกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรร่วมกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้ และ
เกณฑต์ำมท่ีตกลงร่วมกนัระหวำ่งบริษทัและบริษทัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

 

5.1 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหวำ่งกนั 
 

  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัที่ ณ วนัที่ 
 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

ลูกหน้ีกำรคำ้     

บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั - - 474 474 

บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกดั - - 73 73 

บริษทั อิลลสัโตร จ ำกดั - - 4,297 4,089 

บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ  ำกดั 4,680 4,680 637 637 

รวม 4,680 4,680 5,481 5,273 

หกั ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน (4,680) (4,680) (2,713) (2,440) 
ลูกหน้ีกำรคำ้-สุทธิ - - 2,768 2,833 

     

ลูกหน้ีอ่ืน     

บริษทั สยำมเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั - - 111 116 

บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ  ำกดั 150 150 150 150 

กิจกำรร่วมคำ้ เอส.เอส.เอนยเินียร่ิง กรุ๊ป 8,596 9,351 - - 

รวม 8,746 9,501 261 266 

หกั ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน (8,746) (9,501) (150) (150) 
ลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ - - 111 116 

     

รำยไดค้ำ้งรับ     

บริษทั สยำมเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั - - 3 5 
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  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัที่ ณ วนัที่ 
 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

ดอกเบ้ียคำ้งรับ     

บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกดั - - 759 759 

บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั - - 7,919 7,919 

บริษทั สยำมเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั - - 601 601 

บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ  ำกดั 2,916 2,916 2,847 2,847 

รวม 2,916 2,916 12,126 12,126 

หกั ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน (2,916) (2,916) (12,126) (12,126) 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ-สุทธิ - - - - 

     

เงินทดรองจ่ำย     

บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ  ำกดั 345 268 345 268 

หกั ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน (345) (268) (345) (268) 
เงินทดรองจ่ำย-สุทธิ - - - - 

 

รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีกำรคำ้และ
ลูกหน้ีอ่ืน-กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 

 

  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 

 2565 2564 2565 2564 

ยอดคงเหลือตน้งวด (17,365) (2,856) (14,984) (11,765) 
(ตั้งเพ่ิม)โอนกลบัในระหวำ่งงวด 678 (4,184) (350) (282) 
ยอดคงเหลือปลำยงวด (16,687) (7,040) (15,334) (12,047) 

 

  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัที่ ณ วนัที่ 
 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ-หมุนเวยีน     

บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกดั - - 553 553 
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(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 2565 เพ่ิมข้ึน ลดลง 

ณ วนัท่ี 

31 มีนำคม 2565 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น     

บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ  ำกดั 19,800 - - 19,800 

กิจกำรร่วมคำ้ เอส.เอส.เอนยเินียร่ิง กรุ๊ป - 48 - 48 

รวม 19,800 48 - 19,848 

หกั ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (19,800) - - (19,800) 
สุทธิ - 48 - 48 

 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 2565 เพ่ิมข้ึน ลดลง 

ณ วนัท่ี 

31 มีนำคม 2565 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น     

บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกดั 35,500 - - 35,500 

บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั 41,082 160 - 41,242 

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

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

รวม 106,282 160 - 106,442 

หกั ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (106,282) (160) - (106,442) 
สุทธิ - - - - 

 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 2564 เพ่ิมข้ึน ลดลง 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2564 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น     

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

หกั ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (19,000) (800) - (19,800) 
สุทธิ 1,600 (800) (800) - 
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(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 2564 เพ่ิมข้ึน ลดลง 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2564 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น     

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

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

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

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

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

รวม 98,452 14,130 (6,300) 106,282 

หกั ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (97,452) (14,130) 5,300 (106,282) 
สุทธิ 1,000 - (1,000) - 

 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 2565 เพ่ิมข้ึน ลดลง 

ณ วนัท่ี 

31 มีนำคม 2565 

เงินใหกู้ย้มืระยะยำว     

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

หกั ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (182,500) - - (182,500) 
สุทธิ - - - - 

     

 ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 2564 เพ่ิมข้ึน ลดลง 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2564 

เงินใหกู้ย้มืระยะยำว     

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

หกั ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (182,500) - - (182,500) 
สุทธิ - - - - 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 เงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่กิจกำรท่ี
เก่ียวข้องกันท่ีมีกำรตั้งค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนเป็นกำรให้กู ้ยืมในรูปตัว๋
สัญญำใช้เงินอำยุ 12 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 1.50-15.00 ต่อปี เท่ำกนัทั้งสองงวด ทั้งน้ี
บริษทัไดห้ยุดรับรู้รำยไดด้อกเบ้ียรับตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน 2562 เป็นตน้ไป และไดบ้นัทึกค่ำเผื่อ
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นท่ีมีควำมไม่แน่นอนในกำรรับช ำระ 
อยำ่งไรก็ตำม บริษทัยอ่ยยงัคงมีภำระผูกพนัท่ีจะตอ้งช ำระดอกเบ้ียตำมท่ีก ำหนดในสัญญำกูย้ืมเงิน
ระหวำ่งกนั และบริษทัจะรับรู้รำยไดเ้ม่ือไดรั้บช ำระดอกเบ้ีย  
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เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎำคม 2559 บริษทัยอ่ยไดท้  ำสัญญำเงินกูฉ้บบัใหม่ จ  ำนวนเงิน 184.00 ลำ้นบำท 
เน่ืองจำกไม่สำมำรถช ำระหน้ีได้ตำมสัญญำเงินกู้ฉบบัเดิม ซ่ึงจ ำนวนเงินตน้รวมดอกเบ้ีย 183.06 
ลำ้นบำท ประกอบดว้ย เงินตน้ 175.90 ลำ้นบำท ดอกเบ้ียคำ้งรับ 7.16 ลำ้นบำท ให้ถือเป็นส่วนหน่ึง
ของเงินตน้ (ค ำนวณถึงวนัที่ 30 มิถุนำยน 2559) และกูย้ืมเงินเพิ่มอีก 0.94 ลำ้นบำท เพื่อน ำไปใช้
หมุนเวียนในกิจกำร โดยให้จ่ำยช ำระตำมเง่ือนไขของสัญญำเป็นงวด ๆ ละ 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 
31 สิงหำคม 2559 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2574 อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 1.50 ต่อปี 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทัย่อยไม่สำมำรถช ำระหน้ีตำม
เง่ือนไขขำ้งตน้ได ้ฝ่ำยบริหำรจึงพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนของเงินให้กูย้ืม
ดงักล่ำวจ ำนวน 182.50 ลำ้นบำท เท่ำกนัทั้งสองงวด ทั้งน้ีบริษทัไดห้ยดุรับรู้รำยไดด้อกเบ้ียรับตั้งแต่
วนัท่ี 1 เมษำยน 2562 เป็นตน้ไป เน่ืองจำกมีควำมไม่แน่นอนในกำรรับช ำระ อยำ่งไรก็ตำม บริษทัยอ่ย
ยงัคงมีภำระผกูพนัท่ีจะตอ้งช ำระดอกเบ้ียตำมท่ีก ำหนดในสัญญำกูย้ืมเงินระหวำ่งกนั และบริษทัจะ
รับรู้รำยไดเ้ม่ือไดรั้บช ำระดอกเบ้ีย 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 2565 เพ่ิมข้ึน ลดลง 

ณ วนัท่ี 

31 มีนำคม 2565 

เงินกูย้มืระยะสั้น    

กิจกำรร่วมคำ้ เอส.เอส.เอนยเินียร่ิง กรุ๊ป 203 - (203) - 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19,105 302 (300) 19,107 

รวม 19,308 302 (503) 19,107 

     

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 2564 เพ่ิมข้ึน ลดลง 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2564 

เงินกูย้มืระยะสั้น     

กิจกำรร่วมคำ้ เอส.เอส.เอนยเินียร่ิง กรุ๊ป - 2,297 (2,094) 203 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14,930 13,595 (9,420) 19,105 

รวม 14,930 15,892 (11,514) 19,308 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั
จ ำนวน 19.11 ลำ้นบำท เท่ำกนัทั้งสองงวด เป็นกำรกูย้มืตำมสัญญำเงินกูร้ะยะเวลำ 4-6 เดือน ครบก ำหนด
ช ำระภำยในปี 2565 อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 15.00 ต่อปี เท่ำกนัทั้งสองงวด โดยเงินกูย้ืมจ ำนวน 3.40 
ล้ำนบำท มีค่ำบริกำรจดัหำเงินกู้กับบุคคลท่ีเก่ียวข้องกนั อตัรำค่ำธรรมเนียมร้อยละ 15.00 ต่อปี 
เท่ำกนัทั้งสองงวด  
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(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 2565 เพ่ิมข้ึน ลดลง 

ณ วนัท่ี 

31 มีนำคม 2565 

เงินกูย้มืระยะสั้น     

บริษทั สยำมเรลเวย ์ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั 520 - - 520 
 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 2564 เพ่ิมข้ึน ลดลง 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2564 

เงินกูย้มืระยะสั้น     

บริษทั สยำมเรลเวย ์ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั 820 - (300) 520 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 3,800 (3,800) - 

รวม 820 3,800 (4,100) 520 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ทั้งจ  ำนวนเป็นกำรกูย้มืตำมสัญญำเงินกูร้ะยะเวลำ 12 เดือน ครบก ำหนดช ำระภำยในปี 2565 อตัรำดอกเบ้ีย
ร้อยละ 1.50 ต่อปี เท่ำกนัทั้งสองงวด 

  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

เจำ้หน้ีกำรคำ้     

บริษทั อิลลสัโตร จ ำกดั - - 216 327 

     

เจำ้หน้ีอ่ืน     

บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั - - 356 356 

กิจกำรร่วมคำ้ เอส.เอส.เอนยเินียร่ิง กรุ๊ป 4 4 - - 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 1,001 - 1,001 

รวม 4 1,005 356 1,357 

     

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย     

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,401 3,275 3,095 3,095 

     

ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย     

บริษทั สยำมเรลเวย ์ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั - - 83 82 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,894 2,184 - - 

รวม 2,894 2,184 83 82 
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  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

รำยไดรั้บล่วงหนำ้     

กิจกำรร่วมคำ้ เอส.เอส.เอนยเินียร่ิง กรุ๊ป 3,000 3,000 - - 

 

ประมำณกำรตน้ทุนในงำนซ่อมแซม     

บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกดั - - 91 91 

     

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน     

บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั - - 3 3 

 

5.2 รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยระหวำ่งกนั 
 

  (หน่วย : พนับำท) 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 นโยบำยกำร ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 

 ก ำหนดรำคำ 2565 2564 2565 2564 

รำยกำรธุรกจิกบับริษัทย่อย      

(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)      

รำยไดง้ำนก่อสร้ำง รำคำตำมสญัญำท่ีตกลงกนั - - - 4,665 

รำยไดจ้ำกกำรขำย รำคำตำมท่ีตกลงกนั - - 195 - 

รำยไดค้่ำเช่ำ รำคำตำมสญัญำ - - 6 6 

รำยไดอ่ื้น รำคำตำมท่ีตกลงกนั - - - 4,273 

ดอกเบ้ียรับ อตัรำตำมตัว๋สญัญำใชเ้งิน - - - 95 

ดอกเบ้ียจ่ำย อตัรำตำมตัว๋สญัญำใชเ้งิน - - 2 3 

ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน(โอนกลบั) - - 433 (218) 
ค่ำท่ีปรึกษำ รำคำตำมสญัญำ - - - 2,400 

รำยกำรธุรกจิกบับุคคลและกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

ดอกเบ้ียรับ อตัรำตำมตัว๋สญัญำใชเ้งิน - 34 - - 

รำยไดอ่ื้น รำคำตำมท่ีตกลงกนั - 75 - 75 

ดอกเบ้ียจ่ำย อตัรำตำมตัว๋สญัญำใชเ้งิน 710 - - - 

ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน(โอนกลบั) (678) 4,184 77 141 

ค่ำบริกำรจดัหำเงินกู ้ รำคำตำมสญัญำ 126 - - - 
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5.3 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรท่ีส ำคญั 

 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 

 2565 2564 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 7,024 7,199 7,024 7,199 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 277 84 277 84 

รวม 7,301 7,283 7,301 7,283 

 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ำยให้แก่กรรมกำรและผูบ้ริหำร
ของบริษัทประกอบด้วย ค่ำตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้อง และ
ค่ำตอบแทนกรรมกำรรวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ีผูบ้ริหำรของบริษทัหมำยถึง
บุคคลท่ีก ำหนดตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

 

5.4 ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ของบริษทั 

 

ประกอบดว้ย 
 

ช่ือบริษทั 
 

ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ 

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 บริษทัร่วม 

บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั บริษทัร่วมของบริษทัยอ่ย 

กิจกำรร่วมคำ้ เอส.เอส.เอนยเินียร่ิง กรุ๊ป กิจกำรร่วมคำ้ของบริษทัยอ่ย 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประธำนกรรมกำรบริหำร 

 กรรมกำรของบริษทั 

 ผูถื้อหุน้บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั(มหำชน) 
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6. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 

ประกอบดว้ย 

 

  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

เงินสด 657 786 204 241 

เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย ์ 15,673 8,360 14,267 6,870 

เงินฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวนั 100 232 51 144 

เงินฝำกธนำคำรประเภทเงินฝำกประจ ำ 304 294 304 294 

เช็คในมือ 1,288 - 1,288 - 

รวม 18,022 9,672 16,114 7,549 

 

7. ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 

 

ประกอบดว้ย 
 

  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

ลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,680 4,680 5,481 5,273 

ลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรอ่ืน 208,939 203,470 192,030 176,124 

ตัว๋เงินรับ 3,277 6,825 3,277 6,825 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และตัว๋เงินรับ 216,896 214,975 200,788 188,222 

หกั ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (46,871) (55,177) (35,409) (35,614) 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และตัว๋เงินรับ-สุทธิ 170,025 159,798 165,379 152,608 
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  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

ลูกหน้ีอ่ืนกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,746 9,501 261 266 

ลูกหน้ีอ่ืนกิจกำรอ่ืน 574 574 239 239 

รำยไดค้ำ้งรับกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 3 5 

ดอกเบ้ียคำ้งรับกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,916 2,916 12,126 12,126 

ดอกเบ้ียคำ้งรับกิจกำรอ่ืน 2,104 1,984 1,630 1,546 

เงินทดรองจ่ำยกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 345 268 345 268 

เงินทดรองจ่ำยกิจกำรอ่ืน 815 1,837 126 1,120 

ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 3,574 3,546 3,438 3,473 

เงินมดัจ ำค่ำสินคำ้ 2,850 6,828 2,850 6,827 

เงินมดัจ ำ 77 - - - 

อ่ืน ๆ 4,690 4,398 4,080 3,696 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 26,691 31,852 25,098 29,566 

หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (13,092) (13,805) (12,621) (12,545) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 13,599 18,047 12,477 17,021 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 183,624 177,845 177,856 169,629 

 

ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2565 และวนัที่ 31 ธ ันวำคม 2564 ลูกหน้ีกำรคำ้ส่วนหน่ึงจ ำนวน 
83.92 ล้ำนบำท และ 72.07 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ได้มีกำรโอนสิทธิเรียกร้องในกำรเรียกเก็บหน้ีให้กับ
บริษทัแห่งหน่ึง ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 22 โดยบริษทัยงัคงตอ้งรับผดิชอบในลูกหน้ีกำรคำ้ 
หำกไม่สำมำรถเรียกรับช ำระหน้ีจำกลูกหน้ีกำรคำ้ดงักล่ำวได ้
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ลูกหน้ีกำรคำ้และตัว๋เงินรับ แยกตำมอำยไุดด้งัน้ี 
 

7.1 ลูกหน้ีกำรคำ้-กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

ลูกหน้ีกำรคำ้     

อยูใ่นก ำหนดช ำระ - - 263 55 

เกินก ำหนดช ำระ     

- ไม่เกิน 3 เดือน - - - - 

- 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน - - 73 4,107 

- 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน - 4,043 4,034 - 

- มำกกวำ่ 12 เดือน 4,680 637 1,111 1,111 

รวม 4,680 4,680 5,481 5,273 

หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (4,680) (4,680) (2,713) (2,440) 
สุทธิ - - 2,768 2,833 

 

โดยปกติระยะเวลำกำรใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคำ้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลำประมำณ 30-180 วนั 

 

7.2 ลูกหน้ีกำรคำ้-กิจกำรอ่ืน 
 

  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัที่ ณ วนัที่ 
 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

ตัว๋เงินรับ 3,277 6,825 3,277 6,825 

ลูกหน้ีกำรคำ้     

อยูใ่นก ำหนดช ำระ 134,760 110,911 134,731 110,079 

เกินก ำหนดช ำระ     

- ไม่เกิน 3 เดือน 33,092 45,777 25,705 34,962 

- 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 3,925 8,894 1,699 482 

- 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 1,208 2,104 220 219 

- มำกกวำ่ 12 เดือน 35,954 35,784 29,675 30,382 

รวม 212,216 210,295 195,307 182,949 

หกั ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (42,191) (50,497) (32,696) (33,174) 
สุทธิ 170,025 159,798 162,611 149,775 

 

โดยปกติระยะเวลำกำรใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคำ้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลำประมำณ 15-120 วนั 
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รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน-ลูกหน้ีกำรค้ำและ
ลูกหน้ีอ่ืนส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 

 

  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 

 2565 2564 2565 2564 

ยอดคงเหลือตน้งวด (68,982) (26,051) (48,159) (29,653) 
(ตั้งเพ่ิม)โอนกลบัในระหวำ่งงวด 2,941 (9,598) (578) (5,929) 
ไดรั้บช ำระคืนในระหวำ่งงวด 6,078 820 707 820 

ยอดคงเหลือปลำยงวด (59,963) (34,829) (48,030) (34,762) 
 

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัเช่ือวำ่ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนตำมท่ีบนัทึกไว้
เพียงพอในสถำนกำรณ์ปัจจุบนัแลว้ 

 

8. สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ/หน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำ 

 

8.1 ยอดคงเหลือจำกสัญญำ 
 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัที่ ณ วนัที่ 
 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ     

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำนตำมสัญญำ 29,748 29,638 28,331 28,221 

มูลค่ำงำนก่อสร้ำงท่ียงัไม่ไดเ้รียกช ำระ 14,071 20,724 14,006 18,645 

รวม 43,819 50,362 42,337 46,866 

หกั ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (766) (766) - - 

สุทธิ 43,053 49,596 42,337 46,866 

     

หมุนเวยีน 15,648 22,301 15,391 20,030 

ไม่หมุนเวยีน 27,405 27,295 26,946 26,836 

รวมสินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ 43,053 49,596 42,337 46,866 

     

หน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำ     

เงินรับล่วงหนำ้จำกสัญญำก่อสร้ำง 4,730 2,302 4,730 2,302 

     

หมุนเวยีน 4,730 2,302 4,730 2,302 

ไม่หมุนเวยีน - - - - 

รวมหน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำ 4,730 2,302 4,730 2,302 
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8.2 ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำนตำมสัญญำก่อสร้ำง 
 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัที่ ณ วนัที่ 
 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำนตำมสัญญำ 29,748 29,638 28,331 28,221 

หกั ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (766) (766) - - 

สุทธิ 28,982 28,872 28,331 28,221 

     

หมุนเวยีน 1,577 1,577 1,385 1,385 

ไม่หมุนเวยีน 27,405 27,295 26,946 26,836 

รวม 28,982 28,872 28,331 28,221 

 

8.3 มูลค่ำงำนก่อสร้ำงท่ียงัไม่ไดเ้รียกช ำระ 
 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัที่ ณ วนัที่ 
 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

มูลค่ำงำนตำมสัญญำ 172,594 191,769 172,149 187,341 

     

กำรรับรู้รำยไดต้ำมอตัรำส่วนของงำนท่ีท ำเสร็จ 171,737 187,051 171,672 183,510 

หกั มูลค่ำงำนก่อสร้ำงท่ีเรียกเก็บ (ตำมใบแจง้หน้ี) (157,666) (166,327) (157,666) (164,865) 
มูลค่ำงำนก่อสร้ำงท่ียงัไม่ไดเ้รียกช ำระ 14,071 20,724 14,006 18,645 

 

8.4 เงินรับล่วงหนำ้จำกสัญญำก่อสร้ำง 
 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัที่ ณ วนัที่ 
 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

มูลค่ำงำนตำมสัญญำ 485,363 476,123 485,363 476,123 

     

มูลค่ำงำนก่อสร้ำงท่ีเรียกเก็บ (ตำมใบแจง้หน้ี) 481,167 476,123 481,168 476,123 

หกั กำรรับรู้รำยไดต้ำมอตัรำส่วน 

ของงำนท่ีท ำเสร็จ 

 

(476,437) 
 

(473,821) 
 

(476,438) 
 

(473,821) 
เงินรับล่วงหนำ้จำกสัญญำก่อสร้ำง 4,730 2,302 4,730 2,302 
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8.5 ขอ้มูลเก่ียวกบัสัญญำก่อสร้ำงท่ีอยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร 

 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัที่ ณ วนัที่ 
 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

     

กำรรับรู้รำยไดต้ำมอตัรำส่วนของงำนท่ีท ำเสร็จ 648,174 660,872 648,110 657,331 

หกั มูลค่ำงำนก่อสร้ำงท่ีเรียกเก็บ (ตำมใบแจง้หน้ี) (638,833) (642,450) (638,834) (640,988) 
สุทธิ 9,341 18,422 9,276 16,343 

     

จ ำนวนเงินท่ีรับรู้เป็นสินทรัพย/์หน้ีสิน   

-  สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ 43,053 49,596 42,337 46,866 

-  หน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำ (4,730) (2,302) (4,730) (2,302) 
สุทธิ 38,323 47,294 37,607 44,564 

 

เมื่อวนัที่ 29 เมษำยน 2564 บริษทัย่อยไดม้ีกำรยกเลิกสัญญำให้บริกำรก่อสร้ำงกบับริษทั
แห่งหน่ึงจ ำนวน 1 สัญญำ มูลค่ำตำมสัญญำบริกำรก่อสร้ำงลดลงเป็นมูลค่ำ 2.00 ลำ้นบำท ท ำให้ในงวด
มีกำรโอนกลบัรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 จ  ำนวน 0.95 ลำ้นบำท 

 

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

 

9. เงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอ่ืนท่ีผดินดัช ำระ 
 

ประกอบดว้ย 
 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 

 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

เงินตน้ 26,883 26,883 

ดอกเบ้ียคำ้งรับ 12,027 12,027 

หกั  ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (38,910) (38,910) 
รวม - - 
 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 2564 ไม่มีรำยกำรเคล่ือนไหวของ
ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน-เงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอ่ืนท่ีผิดนดัช ำระ 
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10. เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจกำรอ่ืน  
 

  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัที่ ณ วนัที่ 
 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

ยอดคงเหลือตน้งวด 46,061 36,061 4,000 4,000 

กูเ้พ่ิมระหวำ่งงวด - 10,000 - - 

ยอดคงเหลือปลำยงวด 46,061 46,061 4,000 4,000 

หกั ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (36,061) (36,061) (4,000) (4,000) 
สุทธิ 10,000 10,000 - - 

  

ตำมงบกำรเงินรวม ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2565 และวนัที่ 31 ธ ันวำคม 2564 เงินให้กูย้ ืม
ระยะสั้ นแก่บุคคลอ่ืนจ ำนวน 10.00 ล้ำนบำท เท่ำกนัทั้งสองงวด เป็นกำรให้กูย้ืมแก่บุคคลอ่ืนประเภท
จ่ำยคืนเม่ือทวงถำม อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 1.00-2.00 ต่อปี เท่ำกนัทั้งสองงวด 

 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565 และ 2564 ไม่มีรำยกำรเคลื่อนไหว
ของค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน-เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจกำรอ่ืน 

 

ตำมงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 เงินให้กูย้ืมระยะสั้ น
แก่กิจกำรอ่ืนจ ำนวน 21.52 ลำ้นบำท เท่ำกนัทั้งสองงวด (ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 
จ  ำนวน 4.00 ลำ้นบำท) เป็นเงินให้กูย้ืมในรูปของสัญญำกูย้ืมเงินระยะเวลำ 6 เดือน เม่ือครบก ำหนดช ำระ 

ผูกู้ไ้ม่สำมำรถช ำระหน้ีตำมก ำหนดได ้บริษทัจึงขยำยเวลำในกำรจ่ำยช ำระหน้ีออกไปดงัน้ี 
 

วงเงินที่ วงเงินกู ้ วนัท่ีใหกู้ ้ อนุมติักำรขยำยเวลำใหกู้โ้ดย ขยำยวนัใหกู้ ้ ครบก ำหนด 

 (หน่วย : พนับำท)   เม่ือวนัที่  

1 4,000  2 ม.ค. 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคร้ังท่ี 4/2565 9 มี.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 

2 3,113 13 ธ.ค. 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 3/2565 14 มี.ค.2565 15 ก.ย. 2565 

3 1,000 21 มิ.ย. 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 3/2565 14 มี.ค.2565 15 ก.ย. 2565 

4 1,075 22 ก.ค. 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 3/2565 14 มี.ค.2565 15 ก.ย. 2565 

5 1,332 22 ก.ค. 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 3/2565 14 มี.ค.2565 15 ก.ย. 2565 

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

 21,520     
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โดยวงเงินท่ี 1 ผูกู้ ้ยืมน ำเช็คจ่ำยล่วงหน้ำมูลค่ำ 4.50 ล้ำนบำท เป็นหลักทรัพย์ค  ้ ำประกัน 
พร้อมกรรมกำรของบริษทัดงักล่ำวลงนำมค ้ำประกนั อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 15.00 ต่อปี เท่ำกนัทั้งสองงวด
แต่เน่ืองจำกลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมคำ้งช ำระดอกเบ้ียและเงินตน้ตำมท่ีก ำหนดเกิน 6 เดือน จึงมีควำมไม่แน่นอน
ในกำรรับช ำระและบริษทัไดพ้ิจำรณำตั้งส ำรองค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนทั้งจ  ำนวน 
ทั้งน้ี บริษทัไดห้ยุดรับรู้รำยไดด้อกเบ้ียรับ ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน 2562 เป็นตน้ไป เน่ืองจำกมีควำมไม่แน่นอน
ในกำรรับช ำระ อย่ำงไรก็ตำมบริษทัดงักล่ำวยงัคงมีภำระผูกพนัท่ีจะตอ้งช ำระดอกเบ้ียตำมท่ีก ำหนดใน
สัญญำกูย้มืเงินระหวำ่งกนั และบริษทัจะรับรู้รำยไดเ้ม่ือไดรั้บช ำระดอกเบ้ีย 

 

โดยวงเงินท่ี 2-5 ผูกู้ ้ยืมน ำเช็คจ่ำยล่วงหน้ำมูลค่ำ 10.59 ล้ำนบำท เป็นหลักทรัพยค์  ้ ำประกัน 
พร้อมกรรมกำรของบริษทัดงักล่ำวลงนำมค ้ำประกนั อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 15.00 ต่อปี แต่เน่ืองจำกลูกหน้ี
เงินให้กูย้ืมคำ้งช ำระดอกเบ้ียและเงินตน้ตำมท่ีก ำหนดเกิน 6 เดือน จึงมีควำมไม่แน่นอนในกำรรับช ำระ
และบริษทัไดพ้ิจำรณำตั้งส ำรองค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนทั้งจ  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
ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมคำ้งช ำระดอกเบ้ียและเงินตน้ตำมท่ีก ำหนดเกิน 6 เดือน จึงมีควำมไม่แน่นอนในกำรรับช ำระ
และบริษทัไดพ้ิจำรณำตั้งส ำรองค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนทั้งจ  ำนวน ทั้งน้ี บริษทัไดห้ยุด
รับรู้รำยไดด้อกเบ้ียรับ ตั้งแต่วนัท่ี 18 ตุลำคม 2562 เป็นตน้ไป เน่ืองจำกมีควำมไม่แน่นอนในกำรรับช ำระ 
อย่ำงไรก็ตำมบริษทัดงักล่ำวยงัคงมีภำระผูกพนัท่ีจะตอ้งช ำระดอกเบ้ียตำมท่ีก ำหนดในสัญญำกู้ยืมเงิน
ระหวำ่งกนั และบริษทัจะรับรู้รำยไดเ้ม่ือไดรั้บช ำระดอกเบ้ีย 

 

ตำมงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 เงินให้กูย้ืมระยะสั้ น
แก่กิจกำรอ่ืนจ ำนวน 14.54 ลำ้นบำท เป็นกำรใหกู้ย้ืมตำมสัญญำเงินกู ้ก  ำหนดจ่ำยคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย
ภำยใน 6 เดือน อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 15.00 ต่อปี ทั้งน้ีบริษทัไดห้ยุดรับรู้รำยไดด้อกเบ้ียรับตั้งแต่วนัท่ี 
1 เมษำยน 2562 เป็นต้นไป และได้บันทึกค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนทั้ งจ  ำนวน 
เน่ืองจำกมีควำมไม่แน่นอนในกำรรับช ำระ 
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11. สินคำ้คงเหลือ 

 

ประกอบดว้ย 
 

  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

วตัถุดิบ 107,652 102,707 107,611 102,666 

งำนระหวำ่งท ำ 11,394 6,182 11,394 6,182 

สินคำ้ส ำเร็จรูป 17,740 17,842 17,190 17,842 

สินคำ้ระหวำ่งทำง 48,626 19,511 48,626 19,511 

วสัดุส้ินเปลือง 3,878 3,588 3,825 3,533 

รวม 189,290 149,830 188,646 149,734 

หกั  ค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้คงเหลือลดลง (14,962) (18,775) (14,962) (18,775) 
สุทธิ 174,328 131,055 173,684 130,959 

 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 2564 ค่ำเผือ่มูลค่ำสินคำ้คงเหลือลดลง
มีรำยกำรเคล่ือนไหวดงัน้ี 

 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2565 2564 2565 2564 

ค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้คงเหลือลดลง-ตน้งวด (18,775) (19,010) (18,775) (19,010) 
(ตั้งเพ่ิม)โอนกลบัระหวำ่งงวด 3,813 (4,227) 3,813 (4,227) 
ค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้คงเหลือลดลง-ปลำยงวด (14,962) (23,237) (14,962) (23,237) 
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12. สินทรัพยห์มุนเวยีนทำงกำรเงินอ่ืน 

 

ประกอบดว้ย 

 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 

 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

หลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำดเพื่อคำ้   

รำคำทุน 1,960 1,960 

หกั ค่ำเผือ่กำรปรับมูลค่ำเงินลงทุน (1,300) (1,300) 
หกั ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำเงินลงทุน (660) (660) 

สุทธิ - - 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 หลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำด
เพื่อคำ้รำยหน่ึง (บริษทัจดทะเบียน) ซ่ึงมีรำคำทุนจ ำนวน 1.96 ลำ้นบำท และไดบ้นัทึกค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำ
เงินลงทุนจ ำนวน 1.30 ลำ้นบำท แสดงยอดสุทธิจ ำนวน 0.66 ลำ้นบำท (รำคำปิด ณ วนัท่ี 15 สิงหำคม 2559) 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 ไม่มีรำคำเสนอซ้ือปัจจุบนั เพื่อใชว้ดัมูลค่ำยุติธรรม เน่ืองจำกบริษทัจดทะเบียน
ดงักล่ำวน ำส่งงบกำรเงินล่ำชำ้กวำ่ก ำหนด จึงถูกสั่งพกักำรซ้ือขำยโดยตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และเป็นเหตุให้เขำ้ข่ำยอำจถูกเพิกถอนจำกกำรเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตำมขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย บริษทัจึงบนัทึกค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนทั้งจ  ำนวน 

 

13. สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทัไดน้ ำเงินฝำกธนำคำรไปเป็น
หลกัประกนักำรช ำระหน้ีของธนำคำรพำณิชย ์และเป็นหลกัประกนักำรออกหนงัสือค ้ำประกนัของธนำคำร
ของบริษทัตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 32.1 
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14. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 

ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2565 และวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษทัถือหุ้นในบริษทัย่อยโดยมี
อตัรำส่วนดงัน้ี 

 

     (หน่วย : พนับำท) 
     งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ช่ือบริษทั 

 

ทุนช ำระแลว้ 

(หน่วย : พนับำท) 

 

สัดส่วนร้อยละ 

กำรลงทุน 

 

วิธีรำคำทุน 

ณ วนัท่ี 

เงินปันผล 

ส ำหรับงวดสำมเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 

 2565 2564 2565 2564 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 2565 2564 

บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกดั 58,500 58,500 99.98 99.98 58,485 58,485 - - 

บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั 100,000 100,000 99.97 99.97 146,548 146,548 - - 

บริษทั สยำมเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั 50,000 50,000 99.99 99.99 50,000 50,000 - - 

บริษทั อิลลสัโตร จ ำกดั 2,500 2,500 99.40 99.40 2,470 2,470 - - 

บริษทั ซีไอจี บลูโซลูชัน่ส์ จ  ำกดั 250 250 99.97 99.97 250 250 - - 

บริษทั ซีไอจี กำรประปำ จ ำกดั 875 875 70.00 70.00 875 875 - - 

บริษทั ซีไอจี โอเปอเรชัน่ จ  ำกดั 125 125 50.00 50.00 125 125 - - 

บริษทั เวลไวส์ แคร์ จ ำกดั 2,500 2,500 50.00 50.00 2,500 2,500 - - 

บริษทั ซีไออำร์พี จ ำกดั 1,500 1,500 50.00 50.00 1,500 1,500 - - 

รวม     262,753 262,753 - - 

หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน     (255,033) (255,033)   

สุทธิ     7,720 7,720   

 

บริษทั เวลไวส์ แคร์ จ  ำกดั 
 

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังที่ 1/2565 ของบริษทัเวลไวส์ แคร์ จ  ำกดั
(บริษทัย่อย) เม่ือวนัท่ี 15 กุมภำพนัธ์ 2565 มีมติอนุมติัให้บริษทัเปล่ียนรอบระยะเวลำบญัชีของบริษทั จำก
เดิมเร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 กรกฎำคม และส้ินสุดในวนัท่ี 30 มิถุนำยน ของทุกปี เป็นเร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 มกรำคม 
และส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธนัวำคม ของทุกปี ซ่ึงอนุมติัโดยกรมสรรพำกร เร่ิมรอบปีบญัชีแรกในปี 2565  

 

รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 

 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2565 2564 

ยอดคงเหลือตน้งวด (255,033) (236,863) 
เพิ่มข้ึนระหวำ่งงวด - (2,615) 
ยอดคงเหลือปลำยงวด (255,033) (239,478) 
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15. เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 

 

15.1 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 กลุ่มบริษทัถือหุ้นในบริษทัร่วม 
โดยมีอตัรำส่วนดงัน้ี 

 

    (หน่วย : พนับำท) 
   งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   มูลค่ำตำมบญัชี มูลค่ำตำมบญัชี 

ช่ือบริษทั สดัส่วนเงินลงทุน(%) ตำมวิธีส่วนไดเ้สีย ตำมวิธีรำคำทุน 

 2565 2564 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ  ำกดั 40.20 40.20 - - - - 

บริษทั ขวำนทองประปำไทย จ ำกดั 49.00 49.00 78 84 122 122 

รวม   78 84 122 122 

 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 2564 ไม่มีรำยกำรเคล่ือนไหว
ของค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 

ขอ้มูลทำงกำรเงินของบริษทัร่วม 

 

ขอ้มูลทำงกำรเงินตำมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินของบริษทัร่วม โดยสรุปมีดงัน้ี 
 

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

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

สินทรัพยห์มุนเวียน 1,412 1,300 173 178 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 411,005 412,451 - - 

รวมสินทรัพย ์ 412,417 413,751 173 178 

หน้ีสินหมุนเวียน (476,112) (464,810) (14) (5) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (13,973) (13,755) - - 

รวมหน้ีสิน (490,085) (478,565) (14) (5) 
สินทรัพยสุ์ทธิ (77,668) (64,814) 159 173 
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    (หน่วย : พนับำท) 
 บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ  ำกดั บริษทั ขวำนทองประปำไทย จ ำกดั 

 ส ำหรับงวดสำมเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 

ส ำหรับงวดสำมเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 

 2565 2564 2565 2564 

รำยได ้ - 4,603 - - 

ขำดทุนส ำหรับงวด (4,328) (11,535) (14) (13) 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับงวด - - - - 

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด (4,328) (11,535) (14) (13) 
     

เงินปันผลรับ - - - - 

 

กระทบยอดขอ้มูลทำงกำรเงินขำ้งตน้กบัมูลค่ำตำมบญัชีของส่วนไดเ้สียของบริษทั 
ฟ้ำขวญัทิพย ์จ  ำกดั ท่ีรับรู้ในงบกำรเงินรวม มีดงัน้ี 

 

 (หน่วย : พนับำท) 
 ณ วนัที่ 
 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม (77,668) (64,814) 
หกั เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำหุน้ - บุคคลอ่ืน (26,025) (26,025) 

สุทธิ (103,693) (90,839) 
สัดส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั (ร้อยละ) 40.20 40.20 

มูลค่ำตำมบญัชีของบริษทัในบริษทัร่วม (41,685) (36,517) 
ส่วนแบ่งขำดทุนเกินกวำ่ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม 41,685 36,517 

มูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วม - - 

 

ตำมรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ  ำกดั คร้ังท่ี 1/2563 
เม่ือวนัท่ี 19 มีนำคม 2563 มีมติยกเลิกกำรอนุมติัเพิ่มทุนท่ีไดอ้นุมติัในกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น 
คร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 10 กนัยำยน 2561 โดยยกเลิกกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนในส่วนท่ีไม่ไดรั้บช ำระ
จ ำนวน 132,198,000.00 บำท คงเหลือทุนที่จดทะเบียนและเรียกช ำระแลว้ 118,902,000.00 บำท 

ท ำใหส้ัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัร่วมจำกเดิมร้อยละ 29.67 เปล่ียนเป็นร้อยละ 40.20 รวมทั้งมีมติให้
เปล่ียนจ ำนวนหุ้นและมูลค่ำหุ้นของบริษทัจำกเดิมจ ำนวน 118,902,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1.00 บำท 
เป็น 23,780,400 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 5.00 บำท รวมเป็นทุนจดทะเบียนและทุนท่ีเรียกช ำระแลว้จ ำนวน 
118,902,000.00 บำท ตลอดจนเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั เพื่อให้สอดคลอ้งกบั
กำรเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนดงักล่ำว 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 โดยแบ่งเป็นหุ้น
สำมญั 36,219,600 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 5.00 บำท รวมเป็นทุนจดทะเบียนของบริษทั 60,000,000 หุ้น 
มูลค่ำหุ้นละ 5.00 บำท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 300,000,000.00 บำท ซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่ไดเ้รียก
ช ำระค่ำหุน้ 

 

เม่ือวนัท่ี 14 กุมภำพนัธ์ 2561 ผูบ้ริหำรแผนของบริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ  ำกดั ไดย้ื่นค ำร้อง
ต่อศำลลม้ละลำยกลำงพิจำรณำและมีค ำสั่งให้ยกเลิกกำรฟ้ืนฟูกิจกำรของบริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ  ำกดั 
ซ่ึงในวนัที่ 31 กรกฎำคม 2561 ศำลล ้มละลำยกลำงมีค  ำสั ่งให้ออกจำกกำรฟ้ืนฟูกิจกำรของ
บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ  ำกดั 

 

ตำมรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2561 ลงวนัที่ 10 กนัยำยน 2561 ของ
บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ  ำกดั (บริษทัร่วม) มีมติอนุมตัิให้เพิ ่มทุนจดทะเบียน และแกไ้ขหนงัสือ
บริคณห์สนธิ 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 

 

ต่อมำเมื่อวนัที่ 24 กนัยำยน 2561 บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ  ำกดั มีมติแต่งตั้งกรรมกำร
ผูม้ีอ  ำนำจของ บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกดั เขำ้เป็นกรรมกำรผูจ้ดักำรและเป็นส่วนหน่ึงของ
คณะกรรมกำรบริหำรของบริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ  ำกดั ตลอดจนเปล่ียนหนงัสือรับรองของกรมพฒันำ
ธุรกำรคำ้ท ำให้บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกดั มีอิทธิพลอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อ บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์
จ  ำกดั ส่งผลให้บริษทัมีอิทธิพลทำงออ้มต่อ บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ  ำกดั และเปลี่ยนสถำนะจำก
บริษทัอ่ืนเป็นบริษทัร่วมตั้งแต่ไตรมำส 3 ปี 2561  

 

ระหว่ำงปี 2561 บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ  ำกดั ไดรั้บเงินค่ำหุ้นเพิ่มทุนจำกกำรซ้ือหุ้นสำมญั
จ ำนวน 43.83 ลำ้นหุ้น รำคำหุ้นละ 1.00 บำท รวมเป็นเงินจ ำนวน 43.83 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัไดจ้ดทะเบียน
เพิ่มทุนบำงส่วนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ ท ำให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มข้ึนจ ำนวน 17.80 ลำ้นบำท 
ส่วนท่ีเหลือรับรู้เป็นเงินรับล่วงหนำ้ค่ำหุน้จ ำนวน 26.03 ลำ้นบำท 
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เงินลงทุนในบริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ  ำกดั เดิมเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ต่อมำบริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์
จ  ำกดั ไดอ้อกจำกแผนฟ้ืนฟูกิจกำรเม่ือวนัท่ี 31 กรกฎำคม 2561 ท  ำให้เงินลงทุนดงักล่ำวเปล่ียนเป็น
เงินลงทุนในบริษทัร่วม ดงันั้นบริษทัจึงไดน้ ำวิธีส่วนได้เสียมำถือปฏิบติั จำกเดิมท่ีบนัทึกโดยวิธี
รำคำทุน ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 บริษทัร่วมไดด้ ำเนินกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของท่ีดินและ
อำคำรโรงงำนระหวำ่งก่อสร้ำง เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎำคม 2562 โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 

 

(หน่วย : พนับำท) 
 มูลค่ำตำมบญัชี 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 

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  

 

ท่ีดินและอำคำรโรงงำนระหว่ำงก่อสร้ำงมีมูลค่ำยุติธรรมตำมรำยงำนประเมินรำคำ 
จ ำนวน 51.18 ล้ำนบำท มีรำคำทุนสูงกว่ำมูลค่ำยุติธรรม จ ำนวน 19.57 ล้ำนบำท ซ่ึงบริษทัรับรู้
ผลขำดทุนดงักล่ำวในก ำไรขำดทุนจ ำนวน 5.81 ลำ้นบำท ทั้งน้ี มูลค่ำยุติธรรมของท่ีดินและอำคำร
โรงงำนระหว่ำงก่อสร้ำงประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์โดยใชว้ธีิเปรียบเทียบรำคำตลำด (Market Approach) 
ส ำหรับกำรประเมินรำคำท่ีดิน และวิธีตน้ทุนทดแทน (Cost Approach) ส ำหรับกำรประเมินรำคำ
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง โดยมูลค่ำยติุธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนเป็นล ำดบัชั้นระดบัท่ี 3 
ส่วนเคร่ืองจกัรระหว่ำงติดตั้ง บริษทัอยู่ระหว่ำงกำรขออนุญำตเขำ้พื้นท่ีกบักรมบงัคบัคดี เพื่อให้
ผูป้ระเมินท ำกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองจกัรระหว่ำงติดตั้งดงักล่ำว 

 

เม่ือวนัท่ี 11 มิถุนำยน 2564 บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ  ำกดั ถูกเจำ้หน้ี 2 รำย ยื่นฟ้องลม้ละลำย
กบัศำลลม้ละลำยกลำง และเม่ือวนัท่ี 23 สิงหำคม 2564 ศำลลม้ละลำยกลำงมีค ำสั่งพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขำด
กบับริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ  ำกดั และมีเจำ้หน้ีขอรับช ำระหน้ีรวม 88 รำย มูลหน้ีรวมเป็นเงิน 1,154.54 

ลำ้นบำท โดยมีนัดประชุมเจำ้หน้ีคร้ังแรก ในวนัท่ี 21 กรกฎำคม 2565 ปัจจุบนัคดีดงักล่ำวอยู่ระหว่ำง
กำรพิจำรณำประนอมหน้ี 
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15.2 เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษทัมีสัดส่วนกำรลงทุนใน
กิจกำรร่วมคำ้ โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 

 

   (หน่วย : พนับำท) 
   งบกำรเงินรวม 

   มูลค่ำตำมบญัชี 

ช่ือบริษทั สัดส่วนเงินลงทุน(%) ตำมวธีิส่วนไดเ้สีย 

 ณ วนัที่ ณ วนัที่ 
 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

กิจกำรร่วมคำ้ เอส.เอส.เอนยเินียร่ิง กรุ๊ป 95.00 95.00 - - 

 

    

ประมำณกำรหน้ีสินจำกส่วนไดเ้สียตำมสัญญำในกิจกำรร่วมคำ้  22,002 20,340 

 

 

ขอ้มูลทำงกำรเงินของกำรร่วมคำ้ 
 

ขอ้มูลทำงกำรเงินตำมที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินของกำรร่วมคำ้ เอส.เอส.เอนยิเนียร่ิง กรุ๊ป 
โดยสรุปมีดงัน้ี 

 

 (หน่วย : พนับำท) 
 ณ วนัที่ 
 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 1,009 2,435 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 61 1,246 

รวมสินทรัพย ์ 1,070 3,681 

หน้ีสินหมุนเวยีน (24,230) (25,092) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน - - 

รวมหน้ีสิน (24,230) (25,092) 
   สินทรัพยสุ์ทธิ (23,160) (21,411) 

 

(หน่วย : พนับำท) 
 ส ำหรับงวดสำมเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม  
 2565 2564 

รำยได ้ 211 17,420 

ขำดทุนส ำหรับงวด (1,749) (3,457) 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับงวด - - 

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด (1,749) (3,457) 
   

เงินปันผลรับจำกกิจกำรร่วมคำ้ระหวำ่งงวด - - 
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เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎำคม 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดต้กลงท ำสัญญำร่วมคำ้กบับริษทัแห่งหน่ึง
จดัตั้งกิจกำรร่วมคำ้ เอส.เอส.เอนยิเนียร่ิง กรุ๊ป และไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 
เพื่อรับเหมำงำนก่อสร้ำงต่ำง ๆ  ในโครงกำรก่อสร้ำงทำงหลวงพิเศษระหวำ่งเมือง สำยบำงใหญ่ – กำญจนบุรี 
ตอนท่ี 12 ซ่ึงทั้งสองฝ่ำยท ำสัญญำร่วมกนัเพื่อก ำหนดควำมรับผิดชอบ โดยบริษทัยอ่ยจะเป็นผูด้  ำเนินกำร
ก่อสร้ำง รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยในกำรรับเหมำก่อสร้ำง กำรค ้ำประกนั รวมทั้งค่ำใชจ่้ำยอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึน โดย
ทั้งสองฝ่ำยจะมีกำรท ำขอ้ตกลงแบ่งผลประโยชน์ในแต่ละโครงกำรท่ีไดรั้บงำนมำในนำมของกิจกำรร่วมคำ้
ต่อไป  และเม่ือวนัท่ี 5 มีนำคม 2564 บริษัทย่อยดังกล่ำวได้มีกำรท ำสัญญำโอนสิทธ์ิให้กับบริษัท
คู่สัญญำในกำรเป็นผูด้  ำเนินกำรก่อสร้ำง โดยผลประโยชน์ท่ีแบ่งเป็นไปตำมท่ีก ำหนดในสัญญำร่วมคำ้ 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 งบกำรเงินของกิจกำรร่วมคำ้ เอส.เอส.เอนยิเนียร่ิง กรุ๊ป มีผลขำดทุน
สะสมเกินทุน จ ำนวน 23.16 ลำ้นบำท ท ำให้บริษทัยอ่ยตอ้งรับรู้ส่วนแบ่งขำดทุนของกิจกำรร่วมคำ้ 
ดงันั้น จึงตั้งประมำณกำรหน้ีสินจำกส่วนไดเ้สียตำมสัญญำในกิจกำรร่วมคำ้ รวมจ ำนวน 22.00 ลำ้นบำท 

 

16. อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 

 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 มีรำยกำรเคล่ือนไหวดงัน้ี 

 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

รำคำตำมบญัชีตน้งวด  46,293 

ซ้ือสินทรัพย ์  281 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีเขำ้ก ำไรขำดทุน  (1,017) 
รำคำตำมบญัชีปลำยงวด  45,557 
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17. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 มีรำยกำรเคล่ือนไหวดงัน้ี 

 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

รำคำตำมบญัชีตน้งวด 337,500 213,169 

ซ้ือสินทรัพย ์ 4,065 3,668 

โอนเขำ้ 82 82 

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (190) (173) 
โอนออก (51) (51) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีเขำ้ก ำไรขำดทุน (9,736) (6,673) 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม-จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย 172 162 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด 331,842 210,184 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษทัไดน้ ำท่ีดิน พร้อมอำคำร และ
เคร่ืองจกัร รำคำทุนจ ำนวน 559.19 ล้ำนบำท เท่ำกนัทั้งสองงวด มูลค่ำตำมบญัชีจ ำนวน 185.77 ลำ้นบำท 
และจ ำนวน 187.17 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ท่ีจะมีข้ึนในอนำคตไปค ้ ำประกันสินเช่ือที่บริษทัได้รับจำก
ธนำคำรพำณิชย,์ สถำบนักำรเงินและกิจกำรอ่ืน ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 21 และขอ้ท่ี 32.1 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดน้ ำท่ีดินบำงส่วน 
รำคำตำมบญัชี 29.78 ลำ้นบำท เท่ำกนัทั้งสองงวด จ ำนองกบับุคคลภำยนอก เพื่อเป็นหลกัประกนักำรกูย้ืม
ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 22 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์ค ำนวณค่ำเส่ือม
รำคำหมดแลว้แต่ยงัใชง้ำนอยูโ่ดยมีรำคำทุนจ ำนวน 619.57 ลำ้นบำท มูลค่ำตำมบญัชีจ ำนวน 5,210.00 
บำท และรำคำทุนจ ำนวน 620.25 ลำ้นบำท มูลค่ำตำมบญัชีจ ำนวน 1.31 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัมีสินทรัพยท่ี์ค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำ
หมดแล้วแต่ยงัใช้งำนอยู่โดยมีรำคำทุนจ ำนวน 607.68 ล้ำนบำท มูลค่ำตำมบญัชีจ ำนวน 4,119.00 บำท 
และรำคำทุนจ ำนวน 608.36 ลำ้นบำท มูลค่ำตำมบญัชีจ ำนวน 1.30 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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18. สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้

 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 มีรำยกำรเคล่ือนไหวดงัน้ี 
 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

รำคำตำมบญัชีตน้งวด 16,344 3,120 

ยกเลิกสัญญำระหวำ่งงวด (201) - 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีเขำ้ก ำไรขำดทุน (812) (129) 
รำคำตำมบญัชีปลำยงวด 15,331 2,991 

 

19. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 มีรำยกำรเคล่ือนไหวดงัน้ี 

 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

รำคำตำมบญัชีตน้งวด 4,211 4,106 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับส่วนท่ีเขำ้ก ำไรขำดทุน (562) (542) 
รำคำตำมบญัชีปลำยงวด 3,649 3,564 

 

20. สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 
2564 มีดงัน้ี 

 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 32,649 39,145 82,420 107,302 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (1,669) (1,776) (598) (624) 
สุทธิ 30,980 37,369 81,822 106,678 
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รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่ง
งวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 มีดงัน้ี 

 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2565 บนัทึกเป็นรำยไดห้รือ 

ค่ำใชจ่้ำยในก ำไรขำดทุน (หมำยเหตุ 27) 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี    

เงินลงทุนชัว่ครำว 392 - 392 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 7,362 (823) 6,539 

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน 13,542 (4,960) 8,582 

สินคำ้คงเหลือ 3,755 (763) 2,992 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 58 - 58 

ประมำณกำรตน้ทุนในงำนซ่อมแซม 116 (48) 68 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 2,123 (147) 1,976 

ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน 11,797 245 12,042 

รวม 39,145 (6,496) 32,649 

    

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี    

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ (1,776) 107 (1,669) 
รวม (1,776) 107 (1,669) 
สุทธิ 37,369 (6,389) 30,980 

 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2565 บนัทึกเป็นรำยไดห้รือ 

ค่ำใชจ่้ำยในก ำไรขำดทุน (หมำยเหตุ 27) 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี    

เงินลงทุนชัว่ครำว 392 - 392 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 9,578 (3,039) 6,539 

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน 29,839 (21,256) 8,583 

สินคำ้คงเหลือ 3,755 (763) 2,992 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 51,007 - 51,007 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 58 - 58 

ประมำณกำรตน้ทุนในงำนซ่อมแซม 134 (48) 86 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 692 (21) 671 

ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน 11,847 245 12,092 

รวม 107,302 (24,882) 82,420 
    

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี    

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ (624) 26 (598) 
รวม (624) 26 (598) 
สุทธิ 106,678 (24,856) 81,822 
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ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2565 และวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 ตำมงบกำรเงินรวมกลุ่มบริษทัมี 
ผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีเกิดจำกขำดทุนทำงภำษีที่ยงัไม่ไดใ้ช้ตำมงบกำรเงินรวมจ ำนวน 331.19 ลำ้นบำท 
และ 330.13 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซ่ึงไม่ไดน้ ำไปรวมในกำรค ำนวณสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
เพื่อรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน (เน่ืองจำกควำมไม่แน่นอนท่ีจะใชป้ระโยชน์ทำงภำษีจำกรำยกำรดงักล่ำว
ในอนำคต) 

 

21. เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 

 

ประกอบดว้ย 
 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 

 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 11,275 9,305 

ตัว๋สัญญำใชเ้งิน 13,000 16,000 

เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท 43,894 44,133 

เงินกูย้มืระยะสั้น 32,816 34,916 

รวม 100,985 104,354 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 กลุ่มบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 
เจำ้หน้ีทรัสต์รีซีท เลตเตอร์ออฟเครดิต และตัว๋สัญญำใช้เงินกบัสถำบนักำรเงินต่ำง ๆ ตำมหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินข้อท่ี 32.1 โดยมีอัตรำดอกเบ้ียร้อยละ MOR, MOR-1, 1.78-5.25 และอตัรำ MOR, MOR-1, 
1.65-5.25 ต่อปี ตำมล ำดบั 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกกำรท ำ
หนงัสือสัญญำปรับโครงสร้ำงหน้ี ก ำหนดจ่ำยช ำระให้เสร็จส้ินภำยในเดือนพฤษภำคม พ.ศ.2566 กบัสถำบนั
กำรเงินแห่งหน่ึง โดยมีสิทธิเรียกหน้ีทั้งหมดตำมหนงัสือสัญญำปรับโครงสร้ำงหน้ีไดท้นัทีเม่ือบริษทัผิดนดั
ช ำระหน้ี อตัรำดอกเบ้ีย MLR ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.25 ต่อปี) 
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วงเงินสินเช่ือดงักล่ำวค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองท่ีดิน อำคำร และเคร่ืองจกัรตำมหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 17 พร้อมทั้งยกประโยชน์ในสิทธิประกนัภยัทรัพยสิ์นให้แก่ผูใ้ห้กู ้โดยมีบริษทั
และกรรมกำรของบริษทัค ้ำประกนั และภำยใตเ้ง่ือนไขสัญญำเจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท บริษทัไดรั้บสินคำ้ท่ีสั่งเขำ้มำ
โดยใชเ้ครดิตสถำบนักำรเงิน ดงันั้นบริษทัจึงมีภำระผูกพนัต่อสถำบนักำรเงินส ำหรับค่ำสินคำ้ดงักล่ำว
ทั้งท่ีเก็บไวห้รือจ ำหน่ำยไป 

 

22. เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรอ่ืน 

 

ประกอบดว้ย 
 

  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

เจำ้หน้ีแฟคตอร่ิงกิจกำรอ่ืน 64,646 60,846 64,646 60,846 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลอ่ืน 107,360 74,330 76,400 45,000 

ดอกเบ้ียรอตดัจ่ำย (612) (476) (612) (476) 
รวม 171,394 134,700 140,434 105,370 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 เจำ้หน้ีแฟคตอร่ิง เป็นเงินกูย้ืมจำกกำร
ท ำสัญญำโอนสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีกำรคำ้ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 7 ให้กบับริษทัแฟคตอร่ิง
แห่งหน่ึง อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 6.25-6.75 ต่อปี และอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.75-6.25 ต่อปี ตำมล ำดบั 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 ตำมงบกำรเงินรวมเงินกู้ยืมระยะสั้ น
จำกบุคคลอ่ืนเป็นกำรกูย้ืมตำมสัญญำเงินกู ้ก  ำหนดจ่ำยคืนเงินตน้ภำยใน 4-12 เดือน อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 
7.47-15.00 ต่อปี และอตัรำร้อยละ 12.00-15.00 ต่อปี ตำมล ำดบั 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีเงินกูย้ืมระยะสั้น
จำกบุคคลอ่ืนทั้งจ  ำนวนเป็นเงินกูย้ืมตำมสัญญำ ระยะเวลำ 3 -6 เดือน อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 15.00 ต่อปีเท่ำกนั
ทั้งสองงวด โดยใชท่ี้ดินบำงส่วนจ ำนองกบับุคคลภำยนอก ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 17 
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23. เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 

 

ประกอบดว้ย 
 

  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

เจำ้หน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 216 327 

เจำ้หน้ีกำรคำ้กิจกำรอ่ืน 204,516 200,168 199,933 193,218 

เจำ้หน้ีอ่ืนบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 1,005 356 1,357 

เจำ้หน้ีอ่ืนกิจกำรอ่ืน 3,331 2,659 1,000 - 

เช็คจ่ำยล่วงหนำ้กิจกำรอ่ืน 658 892 - - 

ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,894 2,184 83 82 

ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยกิจกำรอ่ืน 2,315 2,124 465 388 

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำยบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,401 3,275 3,095 3,095 

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำยกิจกำรอ่ืน 26,135 20,474 18,176 13,989 

เงินทดรองจ่ำย 653 574 - - 

รำยไดรั้บล่วงหนำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,000 3,000 - - 

รำยไดรั้บล่วงหนำ้กิจกำรอ่ืน 7,358 4,064 6,605 3,310 

อ่ืน ๆ 20,669 17,698 20,668 17,698 

รวม 274,934 258,117 250,597 233,464 

 

24. เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 

 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 

 31 มีนำคม 2565  31 ธนัวำคม 2564 

เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน  2,738  2,888 

หกั ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (300)  (363) 
สุทธิ 2,438  2,525 
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กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565 และ 2564 
มีดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 2565  2564 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2,888  - 

ช ำระคืนระหวำ่งงวด (150)  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2,738  - 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 บริษทัย่อยแห่งหน่ึง ได้รับวงเงินกู้จำกสถำบนักำรเงิน วงเงินจ 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 ้ำประกนัโดยบริษทัใหญ่ 
กรรมกำรบริษทัใหญ่ กรรมกำรบริษทัยอ่ยและหน่วยงำนรัฐวสิำหกิจแห่งหน่ึง 

 

25. หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 
 

กำรเปล่ียนแปลงของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 
มีดงัน้ี 

  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

รำคำตำมบญัชีตน้งวด 10,617 3,463 

จ่ำยช ำระระหวำ่งงวด (599) (106) 
ยกเลิกสญัญำระหวำ่งงวด (142) - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด 9,876 3,357 
 

กำรวิเครำะห์กำรครบก ำหนดของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยช ำระตำมสัญญำ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 
มีดงัน้ี 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 หน้ีสินตำม ดอกเบ้ียจ่ำย  

 สญัญำเช่ำ รอตดับญัชี สุทธิ 

ไม่เกิน 1 ปี 5,419 (1,153) 4,266 

เกินกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 5,906 (1,528) 4,378 

เกิน 5 ปี 1,452 (220) 1,232 

รวม 12,777 (2,901) 9,876 
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 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 หน้ีสินตำม ดอกเบ้ียจ่ำย  

 สญัญำเช่ำ รอตดับญัชี สุทธิ 

ไม่เกิน 1 ปี 789 (345) 444 

เกินกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2,902 (1,221) 1,681 

เกิน 5 ปี 1,452 (220) 1,232 

รวม 5,143 (1,786) 3,357 

 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565 และ 2564 มีรำยกำรที่เกี่ยวขอ้งกบั
สัญญำเช่ำดงัต่อไปน้ี 

 

  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2565 2564 2565 2564 

ตน้ทุนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญำเช่ำ 148 197 91 98 

กระแสเงินสดจ่ำยของสญัญำเช่ำ 745 574 197 197 

 

26. ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 
 

กำรเปล่ียนแปลงในภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำนส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 

มีนำคม 2565 มีดงัน้ี 

 

  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัที่ ณ วนัที่ 
 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัตน้งวด 55,607 68,474 54,584 67,609 

ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรปัจจุบนั 985 4,392 901 4,065 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 331 1,743 325 1,718 

หกั ผลประโยชน์จ่ำยระหวำ่งงวด - (1,015) - (1,015) 
ก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั - (17,987) - (17,793) 
มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัปลำยงวด 56,923 55,607 55,810 54,584 
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ค่ำใชจ้่ำยที่รับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 
2565 และ 2564 มีดงัน้ี 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 

 2565 2564 2565 2564 

ตน้ทุนขำยและบริกำร 581 817 550 800 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำย 185 201 185 201 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 273 427 214 357 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 277 84 277 84 

รวม 1,316 1,529 1,226 1,442 

 

27. (รำยได)้ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้

 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 

 2565 2564 2565 2564 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั - - - - 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (หมำยเหตุ 20)     

กำรเปล่ียนแปลงของผลต่ำงชัว่ครำว  6,389 (2,132) 24,856 (2,585) 
(รำยได)้ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ 6,389 (2,132) 24,856 (2,585) 
 

28. ขำดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน  
 

ขำดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรขำดทุนส ำหรับงวด ท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 
(ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ระหวำ่งงวด 

 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 

 2565 2564 2565 2564 

ขำดทุนส ำหรับงวด (หน่วย :พนับำท) (9,851) (33,694) (19,431) (12,880) 
จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ (หน่วย :พนัหุน้) 864,788 864,788 864,788 864,788 

ขำดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน (บำท/หุน้) (0.0114) (0.0390) (0.0225) (0.0149) 
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29. กำรเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 

กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจเก่ียวกับ ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์และช้ินส่วน
เคร่ืองปรับอำกำศ และเคร่ืองท ำควำมเยน็ รวมทั้งบริกำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำและตรวจสอบสินคำ้ 
ธุรกิจก่อสร้ำงและธุรกิจโรงแรม ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรด ำเนินงำนของแต่ละส่วนงำนนั้นเกิดข้ึนจำกยอด
รำยไดห้กัตน้ทุนขำย และค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำรท่ีระบุไดข้องส่วนงำนธุรกิจนั้น 

 

ขอ้มูลเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนตำมประเภทส่วนงำนทำงธุรกิจของกลุ่มบริษทัมีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 

 
ขำยสินคำ้ช้ินส่วน
เคร่ืองปรับอำกำศ 

ธุรกิจก่อสร้ำง บริกำรดำ้นโรงแรม อ่ืน ๆ รวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

รำยไดข้ำยและบริกำรในประเทศ 129,854 102,348 5,102 45,032 842 2,499 742 2,770 136,540 152,649 

รำยไดข้ำยและบริกำรต่ำงประเทศ 139,039 107,801 - - - - - - 139,039 107,801 

รวม 268,893 210,149 5,102 45,032 842 2,499 742 2,770 275,579 260,450 

ตน้ทุนขำยและบริกำร (219,223) (173,324) (4,721) (42,347) (4,591) (3,187) (1,214) (2,300) (229,749) (221,158) 
ก ำไรขั้นตน้ตำมส่วนงำน 49,670 36,825 381 2,685 (3,749) (688) (472) 470 45,830 39,292 

ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่ไดปั้นส่วน         (42,043) (60,538) 
ขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน         (1,477) (21,246) 
รำยไดอ่ื้น         1,870 3,049 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน         (7,657) (6,735) 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้      (6) (6) 
ผลขำดทุนจำกส่วนไดเ้สียในกิจกำรร่วมคำ้      (1,662) (10,880) 
รำยได(้ค่ำใชจ่้ำย)ภำษีเงินได ้         (6,389) 2,132 

ขำดทุนส ำหรับงวด         (10,057) (33,686) 
           

สินทรัพยถ์ำวรส่วนงำน         331,842 357,044 

สินทรัพยส่์วนกลำง         570,643 609,883 

สินทรัพยร์วม         902,485 966,927 

 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีลูกคำ้รำยใหญ่ท่ี
มูลค่ำกำรขำยสูงกวำ่ร้อยละ 10 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำนวน 2 รำย และ 3 รำย ตำมล ำดบั มูลค่ำกำรขำย
รวม 136.20 ลำ้นบำท และ 118.67 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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30. รำยได ้

 

ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งขอ้มูลกำรจ ำแนกรำยไดแ้ละขอ้มูลรำยไดท่ี้เปิดเผยตำมจ ำแนกตำมส่วนงำน 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 

 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 

 
ขำยสินคำ้ช้ินส่วน
เคร่ืองปรับอำกำศ 

ธุรกิจก่อสร้ำง บริกำรดำ้นโรงแรม อ่ืน ๆ รวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

รำยไดจ้ ำแนกตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติั โดย          

-เสร็จส้ิน ณ เวลำใดเวลำหน่ึง 268,893 210,149 - - 842 2,499 742 2,770 270,477 215,418 

-เสร็จส้ินตลอดช่วงเวลำหน่ึง - - 5,102 45,032 - - - - 5,102 45,032 

รวม 268,893 210,149 5,102 45,032 842 2,499 742 2,770 275,579 260,450 

 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัจ ำนวนเงินของรำคำของรำยกำรท่ีไดปั้นส่วนให้กบัภำระท่ีตอ้งปฏิบติั
ท่ียงัไม่เสร็จส้ิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน มีดงัน้ี 

 

  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 

 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

รำยไดบ้ริกำรรับเหมำก่อสร้ำง 8,155 10,452 

 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 บริษทัไม่มีรำยไดท่ี้รับรู้จำกหน้ีสินท่ีเกิด
จำกสัญญำ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 ไม่มีจ  ำนวนรำยไดท่ี้บริษทัรับรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัภำระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ีไดป้ฏิบติัแลว้ในงวดก่อน 
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31. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 

 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรซ้ือและขำยสินคำ้
เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ โดยกลุ่มบริษัทจะพิจำรณำเข้ำท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหนำ้เพื่อบริหำรควำมเส่ียงดงักล่ำวตำมควำมเหมำะสม 

 

ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2565 และวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ ดงัน้ี 

 

งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

สกุลเงิน สินทรัพยท์ำงกำรเงิน หน้ีสินทำงกำรเงิน อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

 (พนั) (พนั) (พนั) (พนั) (บำทต่อหน่วย เงินตรำต่ำงประเทศ) 
ดงเวียดนำม - 10,532 - - - 0.0015 

ดอลลำร์สหรัฐ 1,854 1,655 3,083 2,283 33.2973 33.4199 

ดอลลำร์ออสเตรเลีย 10 9 - - 24.5353 23.8456 

รูปีของปำกีสถำน - 20 - - - 0.1862 

 

32. ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึน 

 

นอกจำกหน้ีสินตำมที่ปรำกฏในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2564 กลุ่มบริษทัยงัมีภำระผูกพนัอ่ืนดงัน้ี 
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32.1 ภำระผกูพนัจำกวงเงินสินเช่ือระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 

 

  งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

 สกลุเงิน 

(หน่วย : ลำ้น) 
วงเงิน 

ทั้งส้ิน 

วงเงิน 

ใชไ้ป 

วงเงิน 

คงเหลือ 

วงเงิน 

ทั้งส้ิน 

วงเงิน 

ใชไ้ป 

วงเงิน 

คงเหลือ 

หนงัสือค ้ำประกนั บำท 117.30 110.06 7.24 137.30 111.35 25.95 

วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสตรี์ซีท 

    และสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 

 

บำท 115.00 84.47 30.53 115.06 85.06 30.00 

วงเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร บำท 20.00 11.27 8.73 30.00 9.31 20.69 

วงเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน บำท 3.00 2.74 0.26 3.00 2.89 0.11 

วงเงินกูย้มืระยะสั้น บำท 51.90 44.90 7.00 53.00 49.00 4.00 

วงเงินแฟคเตอร่ิง บำท 75.00 64.65 10.35 75.00 60.85 14.15 

บตัรเครดิตน ้ำมนั บำท 0.80 0.13 0.67 0.80 0.15 0.65 

วงเงินกูย้มืระยะสั้น (ปรับโครงสร้ำงหน้ี) บำท 32.82 32.82 - 34.92 34.92 - 

 

วงเงินสินเช่ือดงักล่ำวขำ้งตน้ใชห้ลกัทรัพยค์  ้ำประกนัตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 13

และขอ้ท่ี 17 
 

32.2 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทัมีภำระผูกพนัเก่ียวกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน
อนัเก่ียวเน่ืองกบัสัญญำกำรสั่งซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 

 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

 มูลค่ำ 

ตำมสัญญำ 
 

ภำระผกูพนั 

คงเหลือ 

มูลค่ำ 

ตำมสัญญำ 
 

ภำระผกูพนั 

คงเหลือ 

บำท -  - 4.91  2.50 

 

32.3 คดีฟ้องร้อง 
 

(ก) ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษัทมีคดีควำมจำกกำรถูกเจ้ำหน้ี
ฟ้องร้องเพื่อให้ช ำระหน้ีจำกกำรผิดสัญญำจดัหำบุคลำกรและเช่ำวสัดุอุปกรณ์ เป็นจ ำนวนรวม 
1.65 ลำ้นบำท พร้อมดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 7.50 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัถดัจำกวนัฟ้องร้องจนกว่ำ
จะได้ช ำระหน้ีเสร็จส้ิน โดยปัจจุบนัคดีอยู ่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ อย่ำงไรก็ตำมบริษทัได้
บนัทึกมูลหน้ีดงักล่ำวในงบกำรเงินแล้วทั้งจ  ำนวน 
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(ข) บริษทัยอ่ยถูกพนกังำนท่ีพน้สภำพฟ้องร้อง เร่ืองไม่ปฏิบติัตำมสัญญำจำ้งแรงงำน ซ่ึงเป็นค่ำจำ้งท่ี
คำ้งจ่ำยพร้อมดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วนัผิดนดัจนถึงวนัฟ้องจนกวำ่จะช ำระเสร็จ
รวมเป็นเงิน 0.58 ลำ้นบำท และกรณีท่ีบริษทัไม่จ่ำยเงินแก่พนกังำนท่ีพน้สภำพจึงขอให้บริษทั
จ่ำยเงินเพิ่มร้อยละ 15 ของเงินท่ีค้ำงจ่ำยทุกงวดระยะเวลำ 7 วนั เป็นเงินจ ำนวน 1.22 ล้ำนบำท 
รวมถึงให้บริษทัจ่ำยเงินค่ำหุ้นที่หกัไปพร้อมดอกเบ้ียตั้งแต่วนัที่ผิดนดัจนถึงวนัที่ฟ้องเป็นเงิน
จ ำนวน 2.35 ล้ำนบำท รวมเป็นเงินท่ีถูกฟ้องร้องทั้งส้ิน 3.99 ล้ำนบำท โดยบริษทัย่อยได้บนัทึก
หน้ีสินไวใ้นงบกำรเงินแลว้ทั้งจ  ำนวน 

 

(ค) ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัยอ่ยมีคดีควำมจำกกำรถูกเจำ้หน้ี
ฟ้องร้องเพื่อให้ช ำระหน้ีจำกกำรผิดสัญญำเช่ำทรัพย ์เป็นจ ำนวนรวม 0.02 ลำ้นบำท โดยปัจจุบนัคดี
อยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำ อยำ่งไรก็ตำมบริษทัไดบ้นัทึกมูลหน้ีดงักล่ำวในงบกำรเงินแลว้ทั้งจ  ำนวน 

 

(ง) ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัยอ่ยมีคดีควำมจำกกำรถูกเจำ้หน้ี
ฟ้องร้องเพื่อให้ช ำระหน้ีจำกกำรคำ้งช ำระค่ำวสัดุอุปกรณ์ 2 คดีเป็นจ ำนวนรวม 1.40 ลำ้นบำท 
โดยปัจจุบนัคดีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ อย่ำงไรก็ตำมบริษทัได้บนัทึกมูลหน้ีดงักล่ำวใน
งบกำรเงินแลว้ทั้งจ  ำนวน 

 

(จ) ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัยอ่ยมีคดีควำมจำกกำรถูกเจำ้หน้ี
ฟ้องร้องเพื่อให้ช ำระหน้ีจำกกำรเรียกร้องส่วนต่ำงจำกกำรขำยทอดตลำดรถยนตเ์ช่ำซ้ือ 3 คนั 
จ ำนวนรวม 0.91 ลำ้นบำทโดยปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำ 

 

33. สัญญำท่ีส ำคญั 

 

เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภำคม 2564 บริษทัได้ตกลงท ำสัญญำร่วมคำ้กบับริษทัแห่งหน่ึง เพื่อก่อสร้ำง
และซ้ือขำยพลังงำนไฟฟ้ำ ภำยในนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิต้ี โดยทั้งสองฝ่ำยมีกำรท ำข ้อตกลง 
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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34. กำรอนุมติังบกำรเงินระหวำ่งกำล 

 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบกำรเงิน โดยกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจอนุมติัของ
บริษทัเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2565 

 

     


