
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

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

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2565 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2565 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ 
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินแบบยอ่ของบริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ี ตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ยกเวน้เร่ืองท่ีจะกล่าวไวใ้นวรรคถดัไป ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูล
ทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและการบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ี
มีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญั
ทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได้ 
 

เกณฑ์ในการให้ข้อสรุปอย่างมเีง่ือนไข 

 

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 15.1 ขา้พเจา้ไม่สามารถสอบทานใหไ้ดห้ลกัฐานท่ีเพียงพอของบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วม
ของบริษทั ฟ้าขวญัทิพย ์จ ากดั ท่ีแสดงในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จ านวน – บาท 
เท่ากนัทั้งสองงวด (สุทธิจากการตั้งค่าเผื ่อดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม จ านวน – บาทเท่ากนัทั้ งสองงวด) สืบเน่ืองจาก
บริษทัร่วมดงักล่าวไดอ้อกจากแผนฟ้ืนฟูเม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2561 และบริษทัเร่ิมน าวิธีส่วนไดเ้สียมาถือปฏิบติั จากเดิมท่ี
บนัทึกโดยวิธีราคาทุน โดยบริษทัยงัประเมินมูลค่าเคร่ืองจกัรระหวา่งติดตั้ง ณ วนัท่ีเร่ิมน าวิธีส่วนไดเ้สียมาถือปฎิบติัไม่เสร็จ 
ซ่ึงฝ่ายบริหารช้ีแจงวา่เคร่ืองจกัรดงักล่าวอยู่ระหว่างขออนุญาตกรมบังคบัคดีเขา้สถานท่ี เพื่อให้ผูป้ระเมินท าการประเมิน
มูลค่ายติุธรรม เน่ืองจากศาลลม้ละลายกลางมีค าสัง่พิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาดจากการถูกเจา้หน้ีฟ้องลม้ละลาย อยา่งไรก็ตาม งบการเงิน
ของบริษทัร่วมท่ีบริษทัน ามาใชรั้บรู้รายการดงักล่าว ขา้พเจา้ไดส้อบทานและเสนอรายงานอยา่งมีเง่ือนไขเก่ียวกบัการไม่สามารถ
สอบทานราคาทุนของเคร่ืองจกัรระหวา่งติดตั้งจ านวน 283.02 ลา้นบาท เน่ืองจากฝ่ายบริหารช้ีแจงวา่ บริษทัไดเ้ร่ิมเขา้มา
ปรับปรุงโรงงานหลงัจากที่เคร่ืองจักรได้ติดตั้งไวแ้ลว้ก่อนปี 2557 ท าให้ไม่มีเอกสารหลกัฐานการจ่ายเงิน ซ่ึงเร่ือง
ดงักล่าวอาจส่งผลใหมู้ลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมและส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเปล่ียนแปลงไปหากการวดั
มูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดแ้ลว้เสร็จ จากเร่ืองดงักล่าวท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถใชว้ิธีการสอบทานอ่ืนให้เป็นท่ี
พอใจต่อมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมและส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าว 



ข้อสรุปอย่างมเีง่ือนไข 

 

ยกเวน้ผลกระทบจากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑ์ในการให้ขอ้สรุปอย่างมีเง่ือนไข ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงที่เป็นเหตุให้เช่ือว่า
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จ ัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

บริษทั ส านกังาน เอ เอม็ ซี จ ากดั 

 

 

(นายอ าพล  จ านงคว์ฒัน)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4663 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2565 
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(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2565 31 ธันวาคม 2564 30 กนัยายน 2565 31 ธันวาคม 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
สอบทานแล้ว สอบทานแล้ว

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 13,421                  9,672                    3,988                    7,549                    

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 5.1 และ 7 228,280                177,845                230,457                169,629                

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา-หมนุเวียน 5.1 และ 8.1 14,079                  22,301                  13,874                  20,030                  

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.1 48                         -                        -                        -                        

เงินใหกู้ย้มืแก่บคุคลอ่ืนท่ีผิดนดัช าระ 9 -                        -                        -                        -                        

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บคุคลและกิจการอ่ืน 10 10,000                  10,000                  -                        -                        

สินคา้คงเหลือ 11 175,270                131,055                167,361                130,959                

สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 12 -                        -                        -                        -                        

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 17,356                  11,382                  12,235                  6,375                    

รวมสินทรัพยห์มนุเวียน 458,454                362,255                427,915                334,542                

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
สินทรัพยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 13 10,103                  10,103                  10,000                  10,000                  

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 14 -                        -                        2,142                    7,720                    

เงินลงทนุในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 15.1 64                         84                         64                         122                       

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.1 -                        -                        -                        -                        

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา-ไมห่มนุเวียน 8.1 27,217                  27,295                  26,962                  26,836                  

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 16 43,214                  46,293                  43,214                  46,293                  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 17 310,004                337,500                199,281                213,169                

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 18 13,950                  16,344                  2,731                    3,120                    

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 19 2,781                    4,211                    2,739                    4,106                    

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 31,751                  37,369                  71,096                  106,678                

สินทรัพยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 4,620                    22,870                  3,641                    22,344                  

รวมสินทรัพยไ์ม่หมนุเวียน 443,704                502,069                361,870                440,388                

รวมสินทรัพย์ 902,158                864,324                789,785                774,930                

-                        -                        -                        -                        

902,158                789,785-                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2565

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2565 31 ธันวาคม 2564 30 กนัยายน 2565 31 ธันวาคม 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
สอบทานแล้ว (จัดประเภทใหม่) สอบทานแล้ว

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 21 104,171                  104,354                  104,171                  104,354                  

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.1 19,234                    19,308                    520                         520                         

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบคุคลและกิจการอ่ืน 22 222,408                  134,700                  185,319                  105,370                  

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 5.1 และ 23 274,489                  258,117                  227,555                  233,464                  

หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา 8.1 3,152                      2,302                      3,152                      2,302                      

ประมาณการตน้ทนุในงานซ่อมแซม 1,590                      987                         1,167                      670                         

ตน้ทนุงานท่ียงัไม่ไดเ้รียกช าระ 2,201                      7,255                      2,201                      7,255                      

ประมาณการหน้ีสินจากส่วนไดเ้สียตามสญัญาในกิจการร่วมคา้ 15.2 21,863                    20,340                    -                         -                         

ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 24 300                         363                         -                         -                         

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 25 4,103                      4,811                      460                         430                         

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 6,961                      7,191                      1,448                      1,245                      

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 660,472                  559,728                  525,993                  455,610                  

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 24 2,240                      2,525                      -                         -                         

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 25 3,900                      5,806                      2,679                      3,033                      

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 26 59,598                    55,607                    58,302                    54,584                    

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 390                         889                         3                             3                             

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 66,128                    64,827                    60,984                    57,620                    

รวมหน้ีสิน 726,600                  624,555                  586,977                  513,230                  

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุ้น
ทนุจดทะเบียน

หุ้นสามญั 864,788,682 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 27 432,394                  432,394                  432,394                  432,394                  

ทนุท่ีออกและช 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                  

ส่วนเกินจากการขายหุ้นทนุซ้ือคืน 15,535                    15,535                    15,535                    15,535                    

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม
จดัสรรแลว้

ทนุส ารองตามกฎหมาย 12,707                    12,707                    12,707                    12,707                    

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (856,612)                (790,783)                (822,856)                (763,964)                

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (27)                         (27)                         -                         -                         

รวมส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 169,025                  234,854                  202,808                  261,700                  

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 6,533                      4,915                      -                         -                         

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 175,558                  239,769                  202,808                  261,700                  

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 902,158                  864,324                  789,785                  774,930                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี -                         -                         -                         -                         

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

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

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2565
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(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(จัดประเภทใหม่)

รายไดจ้ากการด าเนินงาน
รายไดจ้ากการขาย                             252,438            252,745            258,695            251,598            

รายไดจ้ากการบริการ 7,666                8,868                5,402                6,914                

โอนกลบัรายไดจ้ากการปรับลดสญัญาก่อสร้าง 8 -                    (10,074)             -                    -                    

รายไดจ้ากการบริการสุทธิ 7,666                (1,206)               5,402                6,914                

รวมรายไดจ้ากการด าเนินงาน 260,104            251,539            264,097            258,512            

ตน้ทุนจากการด าเนินงาน
ตน้ทุนขาย (211,067)           (206,676)           (217,209)           (206,359)           

ตน้ทุนบริการ (8,248)               (16,687)             (3,136)               (8,928)               

รวมตน้ทุนจากการด าเนินงาน (219,315)           (223,363)           (220,345)           (215,287)           

ก าไรขั้นตน้ 40,789              28,176              43,752              43,225              

รายไดอ่ื้น 94                     823                   700                   671                   

ก าไรจากการซ้ือสินทรัพยใ์นราคาต ่ากว่ามูลค่ายติุธรรม -                    603                   -                    -                    

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย (17,139)             (15,926)             (16,977)             (15,898)             

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (38,145)             (22,675)             (28,186)             (23,948)             

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (6,701)               (29,678)             (1,777)               (3,107)               

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                    -                    (5,637)               (11,770)             

ขาดทุนจากกิจกรรมด าเนินงาน (21,102)             (38,677)             (8,125)               (10,827)             

ตน้ทุนทางการเงิน (9,139)               (5,703)               (4,976)               (3,797)               

ขาดทุนก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและภาษีเงินได้ (30,241)             (44,380)             (13,101)             (14,624)             

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (7)                      (7)                      -                    -                    

โอนกลบัผลขาดทุนจากส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ (23)                    (8,860)               -                    -                    

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (30,271)             (53,247)             (13,101)             (14,624)             

รายไดภ้าษีเงินได้ 28 764                   2,288                915                   4,102                

ขาดทุนส าหรับงวด (29,507)             (50,959)             (12,186)             (10,522)             

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
สอบทานแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2565



6                  

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

การแบ่งปันขาดทุนส าหรับงวด
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (28,929)        (50,903)        (12,186)        (10,522)        

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (578)             (56)               -                   -               

ขาดทุนส าหรับงวด (29,507)        (50,959)        (12,186)        (10,522)        
#REF! #REF! #REF! #REF!

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (28,929)        (50,903)        (12,186)        (10,522)        

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (578)             (56)               -                   -               

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด (29,507)        (50,959)        (12,186)        (10,522)        

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  
ส่วนท่ีเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั (หน่วย : บาท) 29 (0.0335) (0.0589) (0.0141) (0.0122)

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

ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สอบทานแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2565



7                           

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(จดัประเภทใหม่)

รายไดจ้ากการด าเนินงาน
รายไดจ้ากการขาย                             767,034               729,113               771,207               720,313               

รายไดจ้ากการบริการ 19,283                 94,810                 12,559                 84,541                 

โอนกลบัรายไดจ้ากการปรับลดสัญญาก่อสร้าง 8 -                       (1,010)                  -                       -                       

รวมรายไดจ้ากการบริการสุทธิ 19,283                 93,800                 12,559                 84,541                 

รวมรายไดจ้ากการด าเนินงาน 786,317               822,913               783,766               804,854               

ตน้ทุนจากการด าเนินงาน
ตน้ทุนขาย (634,568)              (605,816)              (640,235)              (600,686)              

ตน้ทุนบริการ (29,287)                (107,107)              (11,771)                (82,848)                

รวมตน้ทุนจากการด าเนินงาน (663,855)              (712,923)              (652,006)              (683,534)              

ก าไรขั้นตน้ 122,462               109,990               131,760               121,320               

รายไดอ่ื้น 2,112                    6,548                    1,782                    7,599                    

ก าไรจากการซ้ือสินทรัพยใ์นราคาต ่ากวา่มูลคา่ยติุธรรม -                       603                       -                       -                       

คา่ใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย (50,874)                (51,630)                (50,648)                (51,484)                

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (108,057)              (92,541)                (81,634)                (77,883)                

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (612)                     (39,585)                (3,028)                  (13,285)                

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                       (5,637)                  (18,170)                

ขาดทุนจากกิจกรรมด าเนินงาน (34,969)                (66,615)                (7,405)                  (31,903)                

ตน้ทุนทางการเงิน (25,509)                (18,322)                (15,905)                (12,868)                

ขาดทุนก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและภาษีเงินได้ (60,478)                (84,937)                (23,310)                (44,771)                

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (20)                       (20)                       -                       -                       

ผลขาดทุนจากส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ (1,522)                  (10,431)                -                       -                       

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (62,020)                (95,388)                (23,310)                (44,771)                

รายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 28 (5,791)                  4,005                    (35,582)                7,141                    

ขาดทุนส าหรับงวด (67,811)                (91,383)                (58,892)                (37,630)                

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
สอบทานแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2565



8                 

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

การแบ่งปันขาดทุนส าหรับงวด
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั (65,829)       (91,319)       (58,892)       (37,630)       

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (1,982)         (64)              -                  -              

ขาดทนุส าหรับงวด (67,811)       (91,383)       (58,892)       (37,630)       
#REF! #REF! #REF! #REF!

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั (65,829)       (91,319)       (58,892)       (37,630)       

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (1,982)         (64)              -                  -              

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด (67,811)       (91,383)       (58,892)       (37,630)       

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน  
ส่วนท่ีเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั (หน่วย : บาท) 29 (0.0761) (0.1056) (0.0681) (0.0435)

จ านวนหุน้สามญั (หน่วย : หุน้) 864,789 864,786 864,789 864,786

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
สอบทานแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

ส าหรับงวดเก้าดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2565



(หน่วย : พันบาท)

ทุนทีอ่อก ส่วนเกนิ ส่วนเกนิ จดัสรรแล้ว ยงัไม่ได้ ส่วนต า่จากการ รวม รวมส่วน
และ มูลค่า จากการขาย ทุนส ารอง จดัสรร เปลีย่นแปลงส่วนได้เสีย องค์ประกอบอ่ืน ของผู้ถือหุ้น ส่วนได้เสียที่
ช ำระแล้ว หุ้นสามญั หุ้นทุนซ้ือคืน ตามกฎหมาย ในบริษทัย่อย ของส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษทั ไม่มอี านาจควบคุม รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 432,393 565,027 15,535 12,707 (663,236)        -                                        -                                   362,426 (19)                           362,407

เพ่ิมทนุระหว่างงวด 1                       1                        -                    -                    -                 -                                        -                                   2                          -                           2                   

ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับงวด -                   -                    -                    -                    (91,319)          -                                        -                                   (91,319)                (64)                           (91,383)         

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                   -                    -                    -                    -                 -                                        -                                   -                       -                           -                

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                   -                    -                    -                    (91,319)          -                                        -                                   (91,319)                (64)                           (91,383)         

ส่วนต ่าจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย -                   -                    -                    -                    -                 (27)                                        (27)                                   (27)                       27                             -                

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                   -                 -                 -                 -              -                                  -                              -                   5,104                        5,104            

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 432,394            565,028             15,535               12,707               (754,555)        (27)                                        (27)                                   271,082               5,048                        276,130        

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 432,394 565,028 15,535 12,707 (790,783)        (27)                                        (27)                                   234,854 4,915                        239,769

ขาดทนุส าหรับงวด -                   -                    -                    -                    (65,829)          -                                        -                                   (65,829)                (1,982)                      (67,811)         

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                   -                    -                    -                    -                 -                                        -                                   -                       -                           -                

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                   -                    -                    -                    (65,829)          -                                        -                                   (65,829)                (1,982)                      (67,811)         

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                   -                    -                    -                    -                 -                                        -                                   -                       3,600                        3,600

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 432,394            565,028             15,535               12,707               (856,612)        (27)                                        (27)                                   169,025               6,533                        175,558        

          ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
          สอบทานแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 9

เปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากผู้ถือหุ้น

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

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2565

งบการเงนิรวม

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น
รายการอ่ืนของการ

ก าไร(ขาดทุน)สะสม



(หน่วย : พันบาท)

ทุนที่ออก ส่วนเกนิ ส่วนเกนิ
และ มูลค่า จากการขาย จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้ รวม

ช าระแล้ว หุ้นสามัญ หุ้นทุนซ้ือคืน ทุนส ารองตามกฎหมาย จัดสรร

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 432,393                             565,027                            15,535                               12,707                                 (700,341)                         325,321                         

เพ่ิมทุนระหว่างงวด 1                                        1                                       -                                     -                                       -                                  2                                    

ขาดทุนส าหรับงวด -                                    -                                    -                                     -                                       (37,630)                           (37,630)                          

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                    -                                    -                                     -                                       -                                  -                                 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                                    -                                    -                                     -                                       (37,630)                           (37,630)                          

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 432,394                             565,028                            15,535                               12,707                                 (737,971)                         287,693                         

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 432,394                             565,028                            15,535                               12,707                                 (763,964)                         261,700                         

ขาดทุนส าหรับงวด -                                    -                                    -                                     -                                       (58,892)                           (58,892)                          

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                    -                                    -                                     -                                       -                                      -                                     

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                                    -                                    -                                     -                                       (58,892)                           (58,892)                          

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 432,394                             565,028                            15,535                               12,707                                 (822,856)                         202,808                         

          ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
          สอบทานแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 10
บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2565

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ก าไร(ขาดทุน)สะสม



11

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ขาดทุนส าหรับงวด (67,811)          (91,383)        (58,892)        (37,630)        

รายการปรับกระทบขาดทุนส าหรับงวดเป็นเงินสดรับ (จ่าย)จากการด าเนินงาน
คา่เส่ือมราคา 32,055           34,487         22,838         25,208          

คา่เส่ือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 3,528             2,783            389               390               

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตดัจ่าย 1,430             1,101            1,367            1,034            

(ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่าย /ตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ 4,445             1,603            80                 (2,643)          

ก าไรจากการซ้ือสินทรัพยใ์นราคาต ่ากวา่มูลคา่ยติุธรรม -                 (603)             -               -                

ก าไรจากการยกเลิกสญัญาเช่าทางการเงิน (1,060)            (3,264)          -               -                

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน -ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (โอนกลบั) (2,225)            38,019         1,870            15,685          

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน -ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญา -                 766               -               -                

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน -เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (โอนกลบั) -                 800               1,158            (2,400)          

โอนกลบัผลขาดทุนจากมูลคา่สินคา้คงเหลือลดลง (1,459)            (804)             (1,479)          (804)              

ประมาณการตน้ทุนในงานซ่อมแซมเพ่ิมข้ึน 603                956               497               639               

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 1,242             318               1,273            318               

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                 -               5,578            18,170          

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงินลงทุนในบริษทัร่วม -                 -               58                 -                

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 20                  20                 -               -                

ผลขาดทุนจากส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ 1,523             10,431         -               -                

คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 3,991             4,588            3,718            4,326            

ดอกเบ้ียรับ (375)               (448)             (262)             (758)              

ดอกเบ้ียจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่า 417                693               268               290               

ดอกเบ้ียจ่าย 25,092           14,175         15,637         10,282          

คา่ใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได้ 5,791             (4,005)          35,582         (7,141)          

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 7,207             10,233         29,680         24,966          

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
สอบทานแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2565

งบการเงนิรวม
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(หน่วย : พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
2565 2564 2565 2564

การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (44,469)          (45,469)        (59,124)        (31,573)        

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา 8,300             14,760         6,030            6,155            

สินคา้คงเหลือ (41,634)          (68,397)        (33,800)        (68,409)        

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (5,888)            (6,782)          (5,895)          (5,117)          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,636             4,930            3,092            (300)              

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4,628             70,769         (9,949)          65,255          

หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา 850                (6,605)          850               (6,605)          

ตน้ทุนงานท่ียงัไม่ไดเ้รียกช าระ (5,054)            (1,036)          (5,054)          1,574            

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (230)               1,722            203               (11)                

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (499)               264               -               -                

เงินสดจ่ายจากกิจกรรมด าเนินงาน (74,153)          (25,611)        (73,967)        (14,065)        

เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้ 15,355           (3,122)          15,647         (2,363)          

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน (58,798)          (28,733)        (58,320)        (16,428)        

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
ลดลงจากสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน -                 (1)                 -               -                

เงินสดรับช าระจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                 800               -               6,300            

เงินสดจ่ายใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (48)                 -               (1,158)          (11,900)        

เงินสดรับดอกเบ้ีย 35                  308               33                 252               

เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                 -               -               (1,500)          

เงินสดจ่ายในการซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (281)               (829)             (281)             -                

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 120                (11,834)        120               (7,005)          

เงินสดจ่ายในการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (7,247)            4,200            (6,314)          4,200            

เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,095             (360)             135               (360)              

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                 (3,801)          -               (4,000)          

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (6,326)            (11,517)        (7,465)          (14,013)        

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
สอบทานแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2565

งบการเงนิรวม
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(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ
2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน
เพ่ิมข้ึนในเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (2,415)           (589)              (2,415)           (589)              

เงินสดรับจากการกูย้มืระยะสั้นจากบคุคลอ่ืน 109,478        26,770          102,200        18,450          

เงินสดจ่ายจากการกูย้มืระยะสั้นจากบคุคลอ่ืน (12,950)         (10,851)         (9,600)           (7,450)           

เงินสดรับจากการกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน -                17,364          -                17,364          

เงินสดจ่ายจากการกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน (8,820)           -                (12,651)         -                

เงินสดรับจากการกูย้มืระยะสั้นจากบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 429               17,017          -                -                

เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้มืระยะสั้นจากบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (503)              (12,266)         -                (300)              

เงินสดรับจากการกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                3,000            -                -                

เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (348)              (25)                -                -                

เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (3,105)           (4,091)           (592)              (592)              

เงินสดรับจากการเพ่ิมทนุ -                2                   -                2                   

เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (16,496)         (12,093)         (14,745)         (10,112)         

เงินสดรับคา่หุ้นเพ่ิมทนุจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 3,600            500               -                -                

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 68,870          24,738          62,197          16,773          

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 3                   27                 27                 27                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)-สุทธิ 3,749            (15,485)         (3,561)           (13,641)         

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 13,421          15,355          3,988            10,394          

-                -                

ขอ้มลูเพ่ิมเติมประกอบงบกระแสเงินสด
รายการท่ีไมก่ระทบกระแสเงินสด มีดงัน้ี
 - ซ้ือสินทรัพยย์งัไมไ่ดจ่้ายช าระ 734               2,317            734               2,317            

 - ซ้ือเงินลงทนุในบริษทัยอ่ยซ่ึงยงัไมไ่ดจ่้ายช าระ -                -                -                1,000            

-  โอนสินคา้คงเหลือเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,122            82                 1,122            49                 

-  การไดม้าซ่ึงสินทรัพยสิ์ทธิการใชภ้ายใตส้ญัญาเช่า 2,561            4,967            -                -                

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
สอบทานแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2565

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

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2565 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
     

 

1. ขอ้มูลทัว่ไป 

 

บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (บริษทั) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษทัจ ำกดัตำมประมวลกฎหมำยแพ่ง
และพำณิชยท์ะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี 0107547000133 เม่ือวนัท่ี 20 สิงหำคม 2534 และแปรสภำพเป็นบริษทัมหำชน 
เมื่อวนัที่ 1 มีนำคม 2547 ส ำน ักงำนใหญ่ตั้ งอยู ่เลขที่ 1/1 หมู่ที่  7 ถนนบำงคูวดั  ต ำบลบำงคูวดั  อ ำเภอเมือง 
จังหวดัปทุมธำนี ประเทศไทย 

 

บริษทัด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑแ์ละช้ินส่วนเคร่ืองปรับอำกำศและใหบ้ริกำรรับเหมำก่อสร้ำง 

 

บริษทัยอ่ยด ำเนินธุรกิจตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 4.1 

 

2. หลกัเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำลและนโยบำยกำรบญัชี 

 

2.1 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีขำดทุนสุทธิส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 ตำมงบกำรเงินรวม
จ ำนวน 29.51 ลำ้นบำท และจ ำนวน 67.81 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 12.19 ลำ้นบำท 
และจ ำนวน 58.89 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกว่ำ
สินทรัพยห์มุนเวียนจ ำนวน 202.02 ลำ้นบำท และจ ำนวน 98.08 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ปัจจยัดงักล่ำวแสดงให้เห็นวำ่มี
ควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ซ่ึงอำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยำ่งมีนยัส ำคญัเก่ียวกบัควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัและบริษทั อยำ่งไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวำ่งปรับปรุงกำรด ำเนินงำน รวมถึง
ขอวงเงินสินเช่ือเพ่ิมเติมจำกสถำบนักำรเงินและด ำเนินกำรหำแหล่งเงินกูอ่ื้นเพ่ิมเติม ซ่ึงฝ่ำยบริหำรเช่ือวำ่จะสำมำรถ
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนและได้รับสินเช่ือเพียงพอในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง งบกำรเงินน้ีจึงยงัคงจดัท ำข้ึนภำยใต้
สมมติฐำนกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของกิจกำร 

 

2.2 งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีน ำเสนอเพ่ือวตัถุประสงค์ของกำรรำยงำนเพ่ือใชใ้นประเทศไทย และจดัท ำเป็นภำษำไทย 
งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษไดจ้ดัท ำข้ึนเพ่ือควำมสะดวกของผูอ่้ำนงบกำรเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภำษำไทย 
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2.3 งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีจดัท ำข้ึนในรูปแบบยอ่และตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล 
รวมถึงกำรตีควำมและแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีประกำศใชโ้ดยสภำวชิำชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง อยำ่งไรก็ตำม กลุ่มบริษทัไดแ้สดงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบั
งบกำรเงินประจ ำปี 

 

2.4 งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีจดัท ำข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจำกงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 งบกำรเงินน้ี
มิไดร้วมขอ้มูลทำงกำรเงินทั้งหมดตำมขอ้ก ำหนดส ำหรับงบกำรเงินประจ ำปีแต่เนน้กำรใหข้อ้มูลท่ีเป็นกิจกรรม เหตุกำรณ์
และสถำนกำรณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ใหซ้ ้ ำซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน ำเสนอรำยงำนไปแลว้ ดงันั้นกำรอ่ำนงบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ี
จึงควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

 

2.5 งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีแสดงหน่วยเงินตรำเป็นเงินบำท และมีกำรปัดเศษเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับำท เวน้แต่ท่ีระบุไว้
เป็นอยำ่งอ่ืน 

 

2.6 กลุ่มบริษทัไดใ้ชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัและวิธีกำรค ำนวณในงบกำรเงินระหวำ่งกำลส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 เช่นเดียวกบัท่ีใชส้ ำหรับกำรจดัท ำงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  

 

3. กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ 
 

รำยกำรบำงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำรส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 ไดมี้กำรจดัประเภท
รำยกำรใหม่ เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรน ำเสนองบกำรเงินงวดปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อก ำไรขำดทุนส ำหรับปี
หรือส่วนของผูถื้อหุ้นตำมท่ีรำยงำนไปแลว้ โดยประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 

ก่อนกำรจดั 

ประเภทใหม่ 

จดัประเภทใหม่ 

เพ่ิม(ลด) 
หลงักำรจดั 

ประเภทใหม่ 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

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

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรอ่ืน 133,450 1,250 134,700 

 

   

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564  

ตน้ทุนบริกำร 16,762 (75) 16,687 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 22,600 75 22,675 

    

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564  

ตน้ทุนบริกำร 107,332 (225) 107,107 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 92,316 225 92,541 
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4. เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำล 

 

4.1 งบกำรเงินรวมระหว่ำงกำลส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน 2565 น้ีจัดท ำข้ึนโดยรวม
งบกำรเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย 9 แห่ง (รวมกนัเรียกวำ่ “กลุ่มบริษทั”) โดยมีสัดส่วนโครงสร้ำงของกลุ่มบริษทั 
ดงัน้ี 

 

ช่ือบริษทั จดัตั้งข้ึนใน 

ประเทศ 

ประเภทกิจกำร อตัรำร้อยละ 

ของกำรถือหุน้ 

   30 กนัยำยน 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 ซีไอพำวเวอร์ จ ำกดั ไทย ด ำเนินธุรกิจโรงผลิตไฟฟ้ำพลงังำนหมุนเวียน 50.00 50.00 

 

4.2 บริษทัย่อย เป็นกิจกำรท่ีอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของบริษทั กำรควบคุมเกิดข้ึนเม่ือบริษทัมีอ ำนำจควบคุมทั้ งทำงตรงและ
ทำงออ้มในกำรก ำหนดนโยบำยทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำนของบริษทันั้น เพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงประโยชน์จำกกิจกรรม
ของบริษทัยอ่ย งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบกำรเงินรวมของกลุ่มบริษทั นบัแต่วนัท่ีมีกำรควบคุมจนถึง
วนัท่ีกำรควบคุมส้ินสุดลง 

 

4.3 งบกำรเงินรวมจดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีเดียวกนัส ำหรับรำยกำรบญัชีท่ีเหมือนกนัหรือเหตุกำรณ์กำรบญัชีท่ี
คลำ้ยคลึงกนั 

 

4.4 รอบระยะเวลำบญัชีของบริษทัยอ่ยส้ินสุดวนัเดียวกนักบับริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
 

4.5 งบกำรเงินรวมระหว่ำงกำลไดร้วมรำยกำรบญัชีของกลุ่มบริษทั หลงัจำกตดัรำยกำรระหว่ำงกนั ซ่ึงยอดคงคำ้ง
ระหวำ่งกลุ่มบริษทั รำยกำรคำ้ระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญัและเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยของบริษทั และส่วนของผูถื้อหุ้น
ของบริษทัยอ่ยไดต้ดัออกในขั้นตอนกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมแลว้ 

 

4.6 เงินลงทุนในบริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 99.00 ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม บริษทัค ำนวณเงินลงทุน
ในบริษทัยอ่ยเสมือนหน่ึงถือหุน้ร้อยละ 100 
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5. รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

บริษทัมีรำยกำรบัญชีท่ีเกิดข้ึนกับบริษทัย่อยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกัน โดยมีผูถ้ือหุ้นกลุ่มเดียวกนัหรือมีกรรมกำร
หรือผูบ้ริหำรร่วมกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้ และเกณฑต์ำมท่ีตกลงร่วมกนัระหวำ่งบริษทัและ
บริษทัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

 

5.1 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหวำ่งกนั 
 

  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 

ลูกหน้ีกำรคำ้     

บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั - - 474 474 

บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกดั - - - 73 

บริษทั อิลลสัโตร จ ำกดั - - 4,362 4,089 

บริษทั ซีไอจี บลูโซลูชัน่ส์ จ  ำกดั - - 30,504 - 

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

รวม 4,680 4,680 35,977 5,273 

หกั ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (4,680) (4,680) (5,414) (2,440) 
ลูกหน้ีกำรคำ้-สุทธิ - - 30,563 2,833 

     

ลูกหน้ีอ่ืน     

บริษทั สยำมเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั - - 111 116 

บริษทั ซีไอจี บลูโซลูชัน่ส์ จ  ำกดั - - 84 - 

บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ  ำกดั 150 150 150 150 

กิจกำรร่วมคำ้ เอส.เอส.เอนยเินียร่ิง กรุ๊ป 8,621 9,351 - - 

รวม 8,771 9,501 345 266 

หกั ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (8,771) (9,501) (150) (150) 
ลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ - - 195 116 

     

รำยไดค้ำ้งรับ     

บริษทั สยำมเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั - - 9 5 

     

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 ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (2,916) (2,916) (12,126) (12,126) 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ-สุทธิ - - - - 
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  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 

     

เงินทดรองจ่ำย     

บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ  ำกดั 395 268 395 268 

หกั ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (395) (268) (395) (268) 
เงินทดรองจ่ำย-สุทธิ - - - - 

 

รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน-กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 

 

  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

 2565 2564 2565 2564 

ยอดคงเหลือตน้งวด (17,365) (2,856) (14,984) (11,765) 
(ตั้งเพ่ิม)โอนกลบัในระหวำ่งงวด 603 (12,961) (3,101) (722) 
ยอดคงเหลือปลำยงวด (16,762) (15,817) (18,085) (12,487) 

 

  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 

สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ-หมุนเวยีน     

บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกดั - - - 553 

 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 1 มกรำคม 2565 เพ่ิมข้ึน ลดลง 30 กนัยำยน 2565 

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน     

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 
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(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 1 มกรำคม 2565 เพ่ิมข้ึน ลดลง 30 กนัยำยน 2565 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น     

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

บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั 41,082 1,158 - 42,240 

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

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

รวม 106,282 1,158 - 107,440 

หกั ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (106,282) (1,158) - (107,440) 
สุทธิ - - - - 

 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 1 มกรำคม 2564 เพ่ิมข้ึน ลดลง 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) - 

 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 1 มกรำคม 2564 เพ่ิมข้ึน ลดลง 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) - 
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(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 1 มกรำคม 2565 เพ่ิมข้ึน ลดลง 30 กนัยำยน 2565 

เงินใหกู้ย้มืระยะยำว     

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

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

     

 1 มกรำคม 2564 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 ธนัวำคม 2564 

เงินใหกู้ย้มืระยะยำว     

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

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

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีกำรตั้งค่ำเผื่อผลขำดทุน
ดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนเป็นกำรให้กูย้มืในรูปตัว๋สัญญำใชเ้งินอำย ุ12 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 1.50-15.00 ต่อปี 
เท่ำกันทั้ งสองงวด ทั้ งน้ีบริษทัได้หยุดรับรู้รำยได้ดอกเบ้ียรับตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน 2562 เป็นตน้ไป และได้บันทึก
ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นท่ีมีควำมไม่แน่นอนในกำรรับช ำระ อย่ำงไรก็ตำม 
บริษทัยอ่ยยงัคงมีภำระผูกพนัท่ีจะตอ้งช ำระดอกเบ้ียตำมท่ีก ำหนดในสัญญำกูย้ืมเงินระหวำ่งกนั และบริษทัจะรับรู้รำยได้
เม่ือไดรั้บช ำระดอกเบ้ีย  

 

เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎำคม 2559 บริษทัยอ่ยไดท้ ำสญัญำเงินกูฉ้บบัใหม่ จ ำนวนเงิน 184.00 ลำ้นบำท เน่ืองจำกไม่สำมำรถช ำระหน้ี
ได้ตำมสัญญำเงินกู้ฉบับเดิม ซ่ึงจ ำนวนเงินตน้รวมดอกเบ้ีย 183.06 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย เงินตน้ 175.90 ลำ้นบำท 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ 7.16 ลำ้นบำท ให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินตน้ (ค ำนวณถึงวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2559) และกู้ยืมเงิน
เพ่ิมอีก 0.94 ลำ้นบำท เพ่ือน ำไปใชห้มุนเวยีนในกิจกำร โดยใหจ่้ำยช ำระตำมเง่ือนไขของสญัญำเป็นงวด ๆ  ละ 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่
วนัท่ี 31 สิงหำคม 2559 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2574 อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 1.50 ต่อปี 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัยอ่ยไม่สำมำรถช ำระหน้ีตำมเง่ือนไขขำ้งตน้ได ้ฝ่ำยบริหำรจึง
พิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนของเงินใหกู้ย้ืมดงักล่ำวจ ำนวน 182.50 ลำ้นบำท เท่ำกนัทั้งสองงวด 
ทั้งน้ีบริษทัไดห้ยดุรับรู้รำยไดด้อกเบ้ียรับตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน 2562 เป็นตน้ไป เน่ืองจำกมีควำมไม่แน่นอนในกำรรับช ำระ 
อย่ำงไรก็ตำม บริษทัย่อยยงัคงมีภำระผูกพนัท่ีจะตอ้งช ำระดอกเบ้ียตำมท่ีก ำหนดในสัญญำกูย้ืมเงินระหว่ำงกนั และ
บริษทัจะรับรู้รำยไดเ้ม่ือไดรั้บช ำระดอกเบ้ีย 
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(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 1 มกรำคม 2565 เพ่ิมข้ึน ลดลง 30 กนัยำยน 2565 

เงินกูย้มืระยะสั้น    

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

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19,105 429 (300) 19,234 

รวม 19,308 429 (503) 19,234 
     

 1 มกรำคม 2564 เพ่ิมข้ึน ลดลง 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 

 

วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ ำนวน 19.23 ลำ้นบำท และ
จ ำนวน 19.11 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เป็นกำรกู้ยืมตำมสัญญำเงินกู้ระยะเวลำ 4-6 เดือน ครบก ำหนดช ำระภำยในปี 2565 
อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 15.00 ต่อปี เท่ำกันทั้ งสองงวด โดยเงินกู้ยืมจ ำนวน 3.40 ลำ้นบำท มีค่ำบริกำรจัดหำเงินกู้กับ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั อตัรำค่ำธรรมเนียมร้อยละ 15.00 ต่อปี เท่ำกนัทั้งสองงวด  

 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 1 มกรำคม 2565 เพ่ิมข้ึน ลดลง 30 กนัยำยน 2565 

เงินกูย้มืระยะสั้น     

บริษทั สยำมเรลเวย ์ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั 520 - - 520 

 

 1 มกรำคม 2564 เพ่ิมข้ึน ลดลง 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 วนัที่ 30 กันยำยน 2565 และวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 เงินกู ้ยืมระยะสั้ นจำกกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกันทั้ งจ ำนวน
เป็นกำรกูย้ืมตำมสัญญำเงินกูร้ะยะเวลำ 12 เดือน ครบก ำหนดช ำระภำยในปี 2566 อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 1.50 ต่อปี 
เท่ำกนัทั้งสองงวด 

 

 

 

 

  (หน่วย : พนับำท) 
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 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 

เจำ้หน้ีกำรคำ้     

บริษทั อิลลสัโตร จ ำกดั - - 134 327 
     

เจำ้หน้ีอ่ืน     

บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั - - 356 356 

กิจกำรร่วมคำ้ เอส.เอส.เอนยเินียร่ิง กรุ๊ป 4 4 - - 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 98 1,001 98 1,001 

รวม 102 1,005 454 1,357 

     

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย     

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,657 3,275 3,095 3,095 

     

ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย     

บริษทั สยำมเรลเวย ์ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั - - 87 82 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,335 2,184 - - 

รวม 4,335 2,184 87 82 

     

เงินทดรองจ่ำย     

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,448 - - - 
     

รำยไดรั้บล่วงหนำ้     

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

 

ประมำณกำรตน้ทุนในงำนซ่อมแซม     

บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกดั - - - 91 

     

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน     

บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั - - 3 3 

 

 

 

 
 

 

 

 

5.2 รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยระหวำ่งกนั 
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  (หน่วย : พนับำท) 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 นโยบำยกำร ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

 ก ำหนดรำคำ 2565 2564 2565 2564 

รำยกำรธุรกจิกบับริษัทย่อย      

(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)      

รำยไดง้ำนก่อสร้ำง รำคำตำมสญัญำท่ีตกลงกนั - - - 429 

รำยไดจ้ำกกำรขำย รำคำตำมท่ีตกลงกนั - - 35,233 70 

รำยไดค้่ำเช่ำ รำคำตำมสญัญำ - - 6 6 

รำยไดอ่ื้น รำคำตำมท่ีตกลงกนั - - - 5 

ดอกเบ้ียรับ อตัรำตำมตัว๋สญัญำใชเ้งิน - - - 173 

ดอกเบ้ียจ่ำย อตัรำตำมตัว๋สญัญำใชเ้งิน - - 2 2 

ค่ำสินคำ้ รำคำตำมท่ีตกลงกนั - - - 46 

ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน - - 1,781 217 

ค่ำท่ีปรึกษำ รำคำตำมสญัญำ - - - - 

ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ รำคำตำมท่ีตกลงกนั - - - - 

ค่ำบริกำร รำคำตำมท่ีตกลงกนั - - 555 - 

รำยกำรธุรกจิกบับุคคลและกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

ดอกเบ้ียจ่ำย อตัรำตำมตัว๋สญัญำใชเ้งิน 726 - - - 

ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 50 8,548 50 144 

ค่ำบริกำรจดัหำเงินกู ้ รำคำตำมสญัญำ 128 - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  (หน่วย : พนับำท) 
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  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 นโยบำยกำร ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

 ก ำหนดรำคำ 2565 2564 2565 2564 

รำยกำรธุรกจิกบับริษัทย่อย      

(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)      

รำยไดง้ำนก่อสร้ำง รำคำตำมสญัญำท่ีตกลงกนั - - - 6,093 

รำยไดจ้ำกกำรขำย รำคำตำมท่ีตกลงกนั - - 35,428 70 

รำยไดค้่ำเช่ำ รำคำตำมสญัญำ - - 18 18 

รำยไดอ่ื้น รำคำตำมท่ีตกลงกนั - - - 4,281 

ดอกเบ้ียรับ อตัรำตำมตัว๋สญัญำใชเ้งิน - - - 439 

ดอกเบ้ียจ่ำย อตัรำตำมตัว๋สญัญำใชเ้งิน - - 6 8 

ค่ำสินคำ้ รำคำตำมท่ีตกลงกนั - - - 46 

ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน(โอนกลบั) - - 3,882 (1,232) 
ค่ำท่ีปรึกษำ รำคำตำมสญัญำ - - - 4,800 

ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ รำคำตำมท่ีตกลงกนั - - 220 - 

ค่ำบริกำร รำคำตำมท่ีตกลงกนั - - 687 - 

รำยกำรธุรกจิกบับุคคลและกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

ดอกเบ้ียรับ อตัรำตำมตัว๋สญัญำใชเ้งิน - 34 - - 

ดอกเบ้ียจ่ำย อตัรำตำมตัว๋สญัญำใชเ้งิน 2,151 - - - 

ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน(โอนกลบั) (603) 13,761 127 446 

ค่ำบริกำรจดัหำเงินกู ้ รำคำตำมสญัญำ 381 - - - 

รำยไดอ่ื้น รำคำตำมท่ีตกลงกนั - 75 - 75 

 

5.3 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรท่ีส ำคญั 

 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

 2565 2564 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 6,668 7,179 6,668 7,179 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 274 84 274 84 

รวม 6,942 7,263 6,942 7,263 

 

 

 

   

(หน่วย : พนับำท) 
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 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

 2565 2564 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 20,252 21,535 20,252 21,535 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 827 251 827 251 

รวม 21,079 21,786 21,079 21,786 

 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ำยให้แก่กรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัประกอบดว้ย 
ค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง และค่ำตอบแทนกรรมกำรรวมไปถึงผลประโยชน์
ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ีผูบ้ริหำรของบริษทัหมำยถึงบุคคลท่ีก ำหนดตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

 

5.4 ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ของบริษทั 

 

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 ซีไอพำวเวอร์ 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) 
 

 

 

 

 

 

6. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
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  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 

เงินสด 4,158 786 263 241 

เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย ์ 8,743 8,360 3,250 6,870 

เงินฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวนั 95 232 50 144 

เงินฝำกธนำคำรประเภทเงินฝำกประจ ำ 324 294 324 294 

เช็คในมือ 101 - 101 - 

รวม 13,421 9,672 3,988 7,549 

 

7. ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 
 

  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 

ลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,680 4,680 35,977 5,273 

ลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรอ่ืน 215,277 203,470 173,117 176,124 

ตัว๋เงินรับ 4,922 6,825 3,378 6,825 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และตัว๋เงินรับ 224,879 214,975 212,472 188,222 

หกั ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน (53,074) (55,177) (37,358) (35,614) 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และตัว๋เงินรับ-สุทธิ 171,805 159,798 175,114 152,608 
     

ลูกหน้ีอ่ืนกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,771 9,501 345 266 

ลูกหน้ีอ่ืนกิจกำรอ่ืน 1,174 574 247 239 

รำยไดค้ำ้งรับกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 9 5 

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

ดอกเบ้ียคำ้งรับกิจกำรอ่ืน 2,840 1,984 1,775 1,546 

เงินทดรองจ่ำยกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 395 268 395 268 

เงินทดรองจ่ำยกิจกำรอ่ืน 1,332 1,837 732 1,120 

ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 46,420 3,546 46,256 3,473 

เงินมดัจ ำค่ำสินคำ้ 2,567 6,828 2,567 6,827 

อ่ืน ๆ 3,743 4,398 3,562 3,696 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 70,158 31,852 68,014 29,566 

หกั ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน (13,683) (13,805) (12,671) (12,545) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 56,475 18,047 55,343 17,021 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 228,280 177,845 230,457 169,629 

ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 ลูกหน้ีกำรคำ้ส่วนหน่ึงจ ำนวน 55.49 ลำ้นบำท และ 72.07 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั ไดมี้กำรโอนสิทธิเรียกร้องในกำรเรียกเก็บหน้ีให้กบับริษทัแห่งหน่ึง ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ขอ้ท่ี 22 โดยบริษทัยงัคงตอ้งรับผิดชอบในลูกหน้ีกำรคำ้ หำกไม่สำมำรถเรียกรับช ำระหน้ีจำกลูกหน้ีกำรคำ้ดงักล่ำวได ้
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ลูกหน้ีกำรคำ้และตัว๋เงินรับ แยกตำมอำยไุดด้งัน้ี 

 

7.1 ลูกหน้ีกำรคำ้-กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 

ลูกหน้ีกำรคำ้     

อยูใ่นก ำหนดช ำระ - - 30,568 55 

เกินก ำหนดช ำระ     

- ไม่เกิน 3 เดือน - - 209 - 

- 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน - - 55 4,107 

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

- มำกกวำ่ 12 เดือน 4,680 637 5,145 1,111 

รวม 4,680 4,680 35,977 5,273 

หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (4,680) (4,680) (5,414) (2,440) 
สุทธิ - - 30,563 2,833 

 

โดยปกติระยะเวลำกำรใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคำ้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลำประมำณ 30-180 วนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 ลูกหน้ีกำรคำ้-กิจกำรอ่ืน 

 

  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 

ตัว๋เงินรับ 4,922 6,825 3,378 6,825 

ลูกหน้ีกำรคำ้     

อยูใ่นก ำหนดช ำระ 99,754 110,911 75,009 110,079 

เกินก ำหนดช ำระ     

- ไม่เกิน 3 เดือน 69,342 45,777 68,473 34,962 

- 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 46 8,894 46 482 

- 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 9,280 2,104 2 219 

- มำกกวำ่ 12 เดือน 36,855 35,784 29,587 30,382 

รวม 220,199 210,295 176,495 182,949 

หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (48,394) (50,497) (31,944) (33,174) 
สุทธิ 171,805 159,798 144,551 149,775 

 

โดยปกติระยะเวลำกำรใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคำ้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลำประมำณ 15-120 วนั 

 

รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน-ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนส ำหรับงวดเกำ้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 

 

  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

 2565 2564 2565 2564 

ยอดคงเหลือตน้งวด (68,982) (26,051) (48,159) (29,653) 
ตั้งเพ่ิมในระหวำ่งงวด (5,149) (39,861) (3,266) (17,527) 
ไดรั้บช ำระคืนในระหวำ่งงวด 7,374 1,842 1,396 1,842 

ยอดคงเหลือปลำยงวด (66,757) (64,070) (50,029) (45,338) 
 

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัเช่ือวำ่ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนตำมท่ีบนัทึกไวเ้พียงพอในสถำนกำรณ์
ปัจจุบนัแลว้ 

 

 

 

 

8. สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสญัญำ/หน้ีสินท่ีเกิดจำกสญัญำ 

 

8.1 ยอดคงเหลือจำกสญัญำ 

 

(หน่วย : พนับำท) 
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 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 2565 31 ธันวำคม 2564 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 

สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ     

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำนตำมสัญญำ 28,207 29,638 26,981 28,221 

มูลค่ำงำนก่อสร้ำงท่ียงัไม่ไดเ้รียกช ำระ 13,855 20,724 13,855 18,645 

รวม 42,062 50,362 40,836 46,866 

หกั ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (766) (766) - - 

สุทธิ 41,296 49,596 40,836 46,866 

     

หมุนเวยีน 14,079 22,301 13,874 20,030 

ไม่หมุนเวยีน 27,217 27,295 26,962 26,836 

รวมสินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ 41,296 49,596 40,836 46,866 

     

หน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำ     

เงินรับล่วงหนำ้จำกสัญญำก่อสร้ำง 3,152 2,302 3,152 2,302 

     

หมุนเวยีน 3,152 2,302 3,152 2,302 

ไม่หมุนเวยีน - - - - 

รวมหน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำ 3,152 2,302 3,152 2,302 

 

8.2 ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำนตำมสญัญำก่อสร้ำง 

 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำนตำมสัญญำ 28,207 29,638 26,981 28,221 

หกั ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (766) (766) - - 

สุทธิ 27,441 28,872 26,981 28,221 

     

หมุนเวยีน 224 1,577 19 1,385 

ไม่หมุนเวยีน 27,217 27,295 26,962 26,836 

รวม 27,441 28,872 26,981 28,221 

 

 

 

 

8.3 มูลค่ำงำนก่อสร้ำงท่ียงัไม่ไดเ้รียกช ำระ 

 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 
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(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 

มูลค่ำงำนตำมสัญญำ 112,378 191,769 112,378 187,341 

     

กำรรับรู้รำยไดต้ำมอตัรำส่วนของงำนท่ีท ำเสร็จ 112,201 187,051 112,201 183,510 

หกั มูลค่ำงำนก่อสร้ำงท่ีเรียกเก็บ (ตำมใบแจง้หน้ี) (98,346) (166,327) (98,346) (164,865) 
มูลค่ำงำนก่อสร้ำงท่ียงัไม่ไดเ้รียกช ำระ 13,855 20,724 13,855 18,645 

 

8.4 เงินรับล่วงหนำ้จำกสญัญำก่อสร้ำง 

 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 

มูลค่ำงำนตำมสัญญำ 479,523 476,123 479,523 476,123 

 

 

    

มูลค่ำงำนก่อสร้ำงท่ีเรียกเก็บ (ตำมใบแจง้หน้ี) 477,143 476,123 477,143 476,123 

หกั กำรรับรู้รำยไดต้ำมอตัรำส่วนของงำนท่ีท ำเสร็จ (473,991) (473,821) (473,991) (473,821) 
เงินรับล่วงหนำ้จำกสัญญำก่อสร้ำง 3,152 2,302 3,152 2,302 

 

8.5 ขอ้มูลเก่ียวกบัสญัญำก่อสร้ำงท่ีอยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร 

 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 

กำรรับรู้รำยไดต้ำมอตัรำส่วนของงำนท่ีท ำเสร็จ 586,192 660,872 586,192 657,331 

หกั มูลค่ำงำนก่อสร้ำงท่ีเรียกเก็บ (ตำมใบแจง้หน้ี) (575,489) (642,450) (575,489) (640,988) 
สุทธิ 10,703 18,422 10,703 16,343 

     

จ ำนวนเงินท่ีรับรู้เป็นสินทรัพย/์หน้ีสิน   

-  สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ 41,296 49,596 40,836 46,866 

-  หน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำ (3,152) (2,302) (3,152) (2,302) 
สุทธิ 38,144 47,294 37,684 44,564 

 

เม่ือวนัท่ี 29 เมษำยน 2564 บริษทัย่อยไดมี้กำรยกเลิกสัญญำให้บริกำรก่อสร้ำงกบับริษทัแห่งหน่ึงจ ำนวน 1 สัญญำ 
มูลค่ำตำมสัญญำบริกำรก่อสร้ำงลดลงเป็นมูลค่ำ 2.00 ลำ้นบำท ท ำให้ในงวดมีกำรโอนกลบัรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 จ ำนวน - ลำ้นบำทและ 0.95 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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เม่ือวนัท่ี 19 สิงหำคม 2564 บริษทัย่อยไดมี้กำรยกเลิกสัญญำให้บริกำรก่อสร้ำงกบับริษทัแห่งหน่ึงจ ำนวน 2 สัญญำ 
มูลค่ำตำมสัญญำบริกำรก่อสร้ำงลดลงเป็นมูลค่ำ 137.48 ลำ้นบำท ท ำให้ในงวดมีกำรโอนกลบัรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 จ ำนวน 10.07 ลำ้นบำทและ 0.06 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

 

9. เงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอ่ืนท่ีผิดนดัช ำระ 

 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 

เงินตน้ 26,883 26,883 

ดอกเบ้ียคำ้งรับ 12,027 12,027 

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

 

ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 และ 2564 ไม่มีรำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิต
ท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน-เงินให้กูย้ืมแก่บุคคลอ่ืนท่ีผิดนัดช ำระ 

 

10. เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจกำรอ่ืน  
 

  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 30 กนัยำยน 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 ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (36,061) (36,061) (4,000) (4,000) 
สุทธิ 10,000 10,000 - - 

  
ตำมงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บุคคลอ่ืนจ ำนวน 
10.00 ลำ้นบำท เท่ำกนัทั้งสองงวด เป็นกำรใหกู้ย้มืแก่บุคคลอ่ืนประเภทจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 1.00-2.00 ต่อปี 
เท่ำกนัทั้งสองงวด 

 

ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 และ 2564 ไม่มีรำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ี
คำดวำ่จะเกิดข้ึน-เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจกำรอ่ืน 
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ตำมงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจกำรอ่ืนจ ำนวน 
36.06 ลำ้นบำท เท่ำกนัทั้งสองงวด (ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 จ ำนวน 4.00 ลำ้นบำท) เป็น
เงินให้กูย้ืมในรูปของสัญญำกูย้ืมเงินระยะเวลำ 6 เดือน เม่ือครบก ำหนดช ำระผูกู้ไ้ม่สำมำรถช 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 6/2565  4 ก.ค. 2565 15 มี.ค. 2566 

3 1,000 21 มิ.ย. 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 6/2565  4 ก.ค. 2565 15 มี.ค. 2566 

4 1,075 22 ก.ค. 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 6/2565  4 ก.ค. 2565 15 มี.ค. 2566 

5 1,332 22 ก.ค. 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 6/2565  4 ก.ค. 2565 15 มี.ค. 2566 

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

7 11,097 16 ม.ค. 2562 หนงัสือรับสภำพหน้ี 16 พ.ค. 2565 15 พ.ย. 2565 

8 3,444   8 มิ.ย. 2562 หนงัสือรับสภำพหน้ี  6 มิ.ย. 2565  5 ธ.ค. 2565 

 36,061     

 

วงเงินที่ หลกัค ้ำประกนั อตัรำดอกเบ้ีย หมำยเหตุ 

1 เช็คจ่ำยล่วงหนำ้มูลค่ำ 4.50 ลำ้นบำท 15% หลกัค ้ำประกนัเป็นเช็คจ่ำยล่วงหน้ำพร้อมกรรมกำรของบริษทั
ผูกู้ย้ืมลงนำมค ้ำประกนั แต่เน่ืองจำกลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมคำ้งช ำระ
ดอกเบ้ียและเงินตน้ตำมก ำหนดเกิน 6 เดือน จึงมีควำมไม่แน่นอน
ในกำรรับช ำระและบริษทัไดพิ้จำรณำตั้งส ำรองค่ำเผือ่ผลขำดทุน
ดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนทั้งจ  ำนวน ทั้งน้ี บริษทัไดห้ยุดรับรู้
รำยไดด้อกเบ้ียรับ ตั้งแต่ปี 2562 เป็นตน้ไป เน่ืองจำกมีควำม
ไม่แน่นอนในกำรรับช ำระ อย่ำงไรก็ตำมบริษทัดงักล่ำวยงัคงมี
ภำระผูกพนัท่ีจะตอ้งช ำระดอกเบ้ียตำมท่ีก ำหนดในสัญญำกูย้ืมเงิน
ระหวำ่งกนั และบริษทัจะรับรู้รำยไดเ้ม่ือไดรั้บช ำระดอกเบ้ีย 

2 เช็คจ่ำยล่วงหนำ้มูลค่ำ 11.37 ลำ้นบำท 15% 

3 เช็คจ่ำยล่วงหนำ้มูลค่ำ 11.37 ลำ้นบำท 15% 

4 เช็คจ่ำยล่วงหนำ้มูลค่ำ 11.37 ลำ้นบำท 15% 

5 เช็คจ่ำยล่วงหนำ้มูลค่ำ 11.37 ลำ้นบำท 15% 

6 เช็คจ่ำยล่วงหนำ้มูลค่ำ 14.04 ลำ้นบำท 12% 

7 เช็คจ่ำยล่วงหนำ้มูลค่ำ 18.44 ลำ้นบำท 15% 

8 เช็คจ่ำยล่วงหนำ้มูลค่ำ 5.72 ลำ้นบำท 15% 
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11. สินคำ้คงเหลือ 

 

  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 

วตัถุดิบ 128,026 102,707 127,983 102,666 

งำนระหวำ่งท ำ 11,196 6,182 10,939 6,182 

สินคำ้ส ำเร็จรูป 27,254 17,842 22,803 17,842 

สินคำ้ระหวำ่งทำง 22,843 19,511 19,714 19,511 

วสัดุส้ินเปลือง 3,267 3,588 3,218 3,533 

รวม 192,586 149,830 184,657 149,734 

หกั  ค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้คงเหลือลดลง (17,316) (18,775) (17,296) (18,775) 
สุทธิ 175,270 131,055 167,361 130,959 

 

ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 และ 2564 ค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้คงเหลือลดลงมีรำยกำรเคล่ือนไหวดงัน้ี 
 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2565 2564 2565 2564 

ค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้คงเหลือลดลง-ตน้งวด (18,775) (19,010) (18,775) (19,010) 
โอนกลบัระหวำ่งงวด 1,459 804 1,479 804 

ค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้คงเหลือลดลง-ปลำยงวด (17,316) (18,206) (17,296) (18,206) 
 

12. สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน 

 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 

หลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำดเพื่อคำ้   

รำคำทุน 1,960 1,960 

หกั ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำเงินลงทุน (1,300) (1,300) 
หกั ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุน (660) (660) 
สุทธิ - - 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 หลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำดเพื่อคำ้รำยหน่ึง (บริษทั
จดทะเบียน) ซ่ึงมีรำคำทุนจ ำนวน 1.96 ลำ้นบำท และไดบ้นัทึกค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำเงินลงทุนจ ำนวน 1.30 ลำ้นบำท 
แสดงยอดสุทธิจ ำนวน 0.66 ลำ้นบำท (รำคำปิด ณ วนัท่ี 15 สิงหำคม 2559) ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 ไม่มีรำคำเสนอซ้ือ
ปัจจุบนั เพ่ือใชว้ดัมูลค่ำยติุธรรม เน่ืองจำกบริษทัจดทะเบียนดงักล่ำวน ำส่งงบกำรเงินล่ำชำ้กวำ่ก ำหนด จึงถูกสั่งพกักำร
ซ้ือขำยโดยตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเป็นเหตุให้เขำ้ข่ำยอำจถูกเพิกถอนจำกกำรเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ตำมขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัจึงบนัทึกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนทั้งจ ำนวน 

 

13. สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทัไดน้ ำเงินฝำกธนำคำรไปเป็นหลกัประกนักำรช ำระหน้ี
ของธนำคำรพำณิชย ์และเป็นหลกัประกนักำรออกหนงัสือค ้ำประกนัของธนำคำรของบริษทัตำมหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินขอ้ท่ี 33.1 

 

14. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 

ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทัถือหุ้นในบริษทัย่อยโดยมีอตัรำส่วนดงัน้ี 
 

     (หน่วย : พนับำท) 
     งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

 

ช่ือบริษทั 

 

ทุนช ำระแลว้ 

(หน่วย : พนับำท) 

 

สัดส่วนร้อยละ 

กำรลงทุน 

 

 

วิธีรำคำทุน 

เงินปันผล 

ส ำหรับงวดเกำ้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

 2565 2564 2565 2564 30 กนัยำยน 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 ซีไอพำวเวอร์ จ ำกดั 1,500 1,500 50.00 50.00 1,500 1,500 - - 

รวม     262,753 262,753 - - 

หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน     (260,611) (255,033)   

สุทธิ     2,142 7,720   

 

บริษทั เวลไวส์ แคร์ จ ำกดั 
 

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2565 ของบริษทัเวลไวส์ แคร์ จ ำกดั(บริษทัยอ่ย) เม่ือวนัท่ี 15 กุมภำพนัธ์ 
2565 มีมติอนุมติัให้บริษทัเปล่ียนรอบระยะเวลำบญัชีของบริษทั จำกเดิมเร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 กรกฎำคม และส้ินสุดในวนัท่ี 30 
มิถุนำยน ของทุกปี เป็นเร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 มกรำคม และส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธนัวำคม ของทุกปี ซ่ึงอนุมติัโดยกรมสรรพำกร 
เร่ิมรอบปีบญัชีแรกในปี 2565  



35 

บริษทั ซีไอพำวเวอร์ จ ำกดั 
 

เม่ือวนัท่ี 24 มีนำคม 2565 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อย คร้ังท่ี 3/2565 ไดมี้มติเปล่ียนช่ือบริษทัจำกช่ือเดิม 
บริษทั ซีไออำร์พี จ ำกัด บริษทัได้จดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษทักับกระทรวงพำณิชย์แล้วเม่ือวนัท่ี 8 เมษำยน 2565 

 

เม่ือวนัท่ี 1 สิงหำคม 2565 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย คร้ังท่ี 4/2565 ไดมี้มติอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนจำกจ ำนวน 
3.00 ลำ้นบำท เป็นจ ำนวน 20.00 ลำ้นบำท โดยเรียกช ำระค่ำหุ้นทั้งจ ำนวนและไดรั้บช ำระค่ำหุ้นจ ำนวน 36,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 
100.00 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 3.60 ลำ้นบำท รวมเป็นทุนท่ีช ำระแลว้จ ำนวน 6.60 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัไดจ้ดทะเบียนกบั
กระทรวงพำณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 29 สิงหำคม 2565 

 

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรของบริษทั คร้ังท่ี 13/2565 เม่ือวนัท่ี 16 กนัยำยน 2565 มีมติอนุมติัให้ด ำเนินกำร
ถอนกำรเขำ้ร่วมทุนโดยกำรจ ำหน่ำยหุ้นของบริษทัในบริษทั ซีไอพำวเวอร์ จ ำกดั และบริษทั เวลไวส์ แคร์ จ ำกดั ซ่ึงอยูร่ะหวำ่ง
กำรด ำเนินกำร 

 

รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 
และ 2564 มีดงัน้ี 

 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2565 2564 

ยอดคงเหลือตน้งวด (255,033) (236,863) 
เพิม่ข้ึนระหวำ่งงวด (5,578) (18,170) 
ยอดคงเหลือปลำยงวด (260,611) (255,033) 

 

15. เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 
 

15.1 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 กลุ่มบริษทัถือหุน้ในบริษทัร่วม โดยมีอตัรำส่วนดงัน้ี 
 

    (หน่วย : พนับำท) 
   งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   มูลค่ำตำมบญัชี มูลค่ำตำมบญัชี 

ช่ือบริษทั สัดส่วนเงินลงทุน(%) ตำมวธีิส่วนไดเ้สีย ตำมวธีิรำคำทุน 

 2565 2564 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 

บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั 40.20 40.20 - - - - 
       

บริษทั ขวำนทองประปำไทย จ ำกดั 49.00 49.00 64 84 122 122 

หกั ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำเงินลงทุน   - - (58) - 

รวม   64 84 64 122 

สุทธิ   64 84 64 122 
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รำยกำรเคลื่อนไหวของค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนในบริษทัร่วมส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2565 
และ 2564 มีดงัน้ี 

 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2565 2564 

ยอดคงเหลือตน้งวด - - 

เพิม่ข้ึนระหวำ่งงวด (58) - 

ยอดคงเหลือปลำยงวด (58) - 

 

ขอ้มูลทำงกำรเงินของบริษทัร่วม 
 

ขอ้มูลทำงกำรเงินตำมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินของบริษทัร่วม โดยสรุปมีดงัน้ี 
 

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

 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 1,253 1,273 146 178 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 408,327 412,478 - - 

รวมสินทรัพย ์ 409,580 413,751 146 178 

หน้ีสินหมุนเวยีน (533,383) (484,461) (15) (5) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน - (11,032) - - 

รวมหน้ีสิน (533,383) (495,493) (15) (5) 
สินทรัพยสุ์ทธิ (123,803) (81,742) 131 173 

 
 

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

 ส ำหรับงวดสำมเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

ส ำหรับงวดสำมเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

 2565 2564 2565 2564 

รำยได ้ - - - - 

ขำดทุนส ำหรับงวด (30,852) (14,370) (14) (14) 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่นส ำหรับงวด - - - - 

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด (30,852) (14,370) (14) (14) 
     

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

 ส ำหรับงวดเกำ้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

ส ำหรับงวดเกำ้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

 2565 2564 2565 2564 

รำยได ้ 1,487 4,603 - - 

ขำดทุนส ำหรับงวด (42,061) (54,838) (42) (42) 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับงวด - - - - 

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด (42,061) (54,838) (42) (42) 
     

เงินปันผลรับ - - - - 

 

กระทบยอดขอ้มูลทำงกำรเงินขำ้งตน้กับมูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียของบริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกัด ท่ีรับรู้ 

ในงบกำรเงินรวม มีดงัน้ี 

 

 (หน่วย : พนับำท) 
 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 

สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม (123,803) (81,742) 
หกั เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำหุน้ - บุคคลอ่ืน (26,025) (26,025) 
สุทธิ (149,828) (107,767) 
สัดส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั (ร้อยละ) 40.20 40.20 

มูลค่ำตำมบญัชีของบริษทัในบริษทัร่วม (60,231) (43,322) 
ส่วนแบ่งขำดทุนเกินกวำ่ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม 60,231 43,322 

มูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วม - - 

 

ตำมรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกัด คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 19 มีนำคม 2563 
มีมติยกเลิกกำรอนุมตัิเพิ่มทุนท่ีไดอ้นุมตัิในกำรประชุมวิสำมญัผูถ้ือหุ้น คร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 10 กนัยำยน 2561 
โดยยกเลิกกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนในส่วนท่ีไม่ไดรั้บช ำระจ ำนวน 132,198,000.00 บำท คงเหลือทุนท่ีจดทะเบียน
และเรียกช ำระแลว้ 118,902,000.00 บำท ท ำให้สัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัร่วมจำกเดิมร้อยละ 29.67 เปล่ียนเป็น
ร้อยละ 40.20 รวมทั้ งมีมติให้เปลี่ยนจ ำนวนหุ้นและมูลค่ำหุ ้นของบริษทัจำกเดิมจ ำนวน 118,902,000 หุ ้น 
มูลค่ำหุ้นละ 1.00 บำท เป็น 23,780,400 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 5.00 บำท รวมเป็นทุนจดทะเบียนและทุนท่ีเรียกช ำระแลว้
จ ำนวน 118,902,000.00 บำท ตลอดจนเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั เพื่อ ให้สอดคลอ้งกับกำร
เปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนดงักล่ำว ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 28 เมษำยน 2563 

 

ตำมรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกัด คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 19 มีนำคม 2563 
มีมติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 181,098,000.00 บำท โดยแบ่งเป็นหุ้นสำมญั 36,219,600 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 5.00 บำท 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนของบริษทั 60,000,000 หุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ 5.00 บำท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้ งสิ้น 
300,000,000.00 บำท ซ่ึงปัจจุบันยงัไม่ได้เรียกช ำระค่ำหุ้น 
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เม่ือวนัท่ี 14 กุมภำพนัธ์ 2561 ผูบ้ริหำรแผนของบริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกัด ได้ยื่นค ำร้องต่อศำลลม้ละลำยกลำง
พิจำรณำและมีค  ำสั่งให้ยกเลิกกำรฟ้ืนฟูกิจกำรของบริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกัด ซ่ึงในวนัท่ี 31 กรกฎำคม 2561 
ศำลลม้ละลำยกลำงมีค ำสั่งให้ออกจำกกำรฟ้ืนฟูกิจกำรของบริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกัด 

 

ตำมรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2561 ลงวนัท่ี 10 กันยำยน 2561 ของบริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกัด 
(บริษทัร่วม) มีมติอนุมติัให้เพ่ิมทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน
จ ำนวน 150,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1.00 บำท เป็นจ ำนวน 150.00 ลำ้นบำท โดยแบ่งเป็นดังน้ี 

 

งวดท่ี 1 วนัท่ี 20 กันยำยน 2561 จ ำนวน 60.00 ลำ้นบำท 

งวดท่ี 2 วนัท่ี 20 พฤศจิกำยน 2561 จ ำนวน 60.00 ลำ้นบำท 

งวดท่ี 3 วนัท่ี 20 ธันวำคม 2561 จ ำนวน 30.00 ลำ้นบำท 

 

ต่อมำเม่ือวนัท่ี 24 กันยำยน 2561 บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกัด มีมติแต่งตั้ งกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจของ บริษทั ซีไอจี 
(ประเทศไทย) จ ำกดั เขำ้เป็นกรรมกำรผูจ้ดักำรและเป็นส่วนหน่ึงของคณะกรรมกำรบริหำรของบริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์
จ ำกดั ตลอดจนเปล่ียนหนงัสือรับรองของกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ท ำให้บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกดั มีอิทธิพล
อย่ำงมีนัยส ำคญัต่อ บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกัด ส่งผลให้บริษทัมีอิทธิพลทำงออ้มต่อ บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกัด 
และเปล่ียนสถำนะจำกบริษทัอ่ืนเป็นบริษทัร่วมตั้งแต่ไตรมำส 3 ปี 2561  

 

ระหว่ำงปี 2561 บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกัด ได้รับเงินค่ำหุ้นเพ่ิมทุนจำกกำรซ้ือหุ้นสำมญัจ ำนวน 43.83 ลำ้นหุ้น 
รำคำหุ้นละ 1.00 บำท รวมเป็นเงินจ ำนวน 43.83 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนบำงส่วนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ 
ท ำใหทุ้นจดทะเบียนเพ่ิมข้ึนจ ำนวน 17.80 ลำ้นบำท ส่วนท่ีเหลือรับรู้เป็นเงินรับล่วงหนำ้ค่ำหุน้จ ำนวน 26.03 ลำ้นบำท 

 

เงินลงทุนในบริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกัด เดิมเป็นเงินลงทุนทั่วไป ต่อมำบริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกัด ได้ออกจำก
แผนฟ้ืนฟูกิจกำรเม่ือวนัท่ี 31 กรกฎำคม 2561 ท ำให้เงินลงทุนดงักล่ำวเปล่ียนเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม ดังนั้น
บริษทัจึงไดน้ ำวิธีส่วนไดเ้สียมำถือปฏิบติั จำกเดิมท่ีบนัทึกโดยวิธีรำคำทุน ซ่ึง ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 บริษทัร่วม
ไดด้ ำเนินกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของท่ีดินและอำคำรโรงงำนระหว่ำงก่อสร้ำง เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎำคม 2562 
โดยมีรำยละเอียด ดังน้ี 
 

(หน่วย : พนับำท) 
 มูลค่ำตำมบญัชี 

ณ วนัท่ี 8 กรกฎำคม 2562 

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  
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ท่ีดินและอำคำรโรงงำนระหวำ่งก่อสร้ำงมีมูลค่ำยติุธรรมตำมรำยงำนประเมินรำคำ จ ำนวน 51.18 ลำ้นบำท มีรำคำทุน
สูงกวำ่มูลค่ำยติุธรรม จ ำนวน 19.57 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัรับรู้ผลขำดทุนดงักล่ำวในก ำไรขำดทุนจ ำนวน 5.81 ลำ้นบำท 
ทั้ งน้ี มูลค่ำยุติธรรมของที่ดินและอำคำรโรงงำนระหว่ำงก่อสร้ำงประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระที่ได ้รับ
ควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์โดยใชว้ิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด 
(Market Approach) ส ำหรับกำรประเมินรำคำท่ีดิน และวิธีตน้ทุนทดแทน (Cost Approach) ส ำหรับกำรประเมิน
รำคำที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง โดยมูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนเป็นล ำดับชั้นระดับที่ 3 
ส่วนเคร่ืองจกัรระหว่ำงติดตั้ง บริษทัอยู่ระหว่ำงกำรขออนุญำตเขำ้พ้ืนท่ีกบักรมบงัคบัคดี เพื่อให้ผูป้ระเมินท ำกำร
ประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองจักรระหว่ำงติดตั้งดังกล่ำว 

 

เม่ือวนัท่ี 11 มิถุนำยน 2564 บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั ถูกเจำ้หน้ี 2 รำย ยื่นฟ้องลม้ละลำยกบัศำลลม้ละลำยกลำง และ
เม่ือวนัท่ี 23 สิงหำคม 2564 ศำลลม้ละลำยกลำงมีค ำสัง่พิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขำดกบับริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั และมีเจำ้หน้ี
ขอรับช ำระหน้ีรวม 88 รำย มูลหน้ีรวมเป็นเงิน 1,154.54 ลำ้นบำท โดยมีนดัประชุมเจำ้หน้ีคร้ังแรก ในวนัท่ี 21 กรกฎำคม 2565  
 

เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎำคม 2565 กรรมกำรผูมี้อ ำนำจกระท ำกำรแทนบริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั ไดย้ื่นค ำขอแกไ้ขค ำขอ
ประนอมหน้ี เน่ืองจำกค ำขอประนอมหน้ีฉบบัเดิมเง่ือนไขกำรช ำระไม่เป็นประโยชน์ต่อเจำ้หน้ี มีโอกำสท่ีเจำ้หน้ีจะไม่
รับค ำขอประนอมหน้ี เจำ้พนกังำนพิทกัษท์รัพยจึ์งเล่ือนประชุมเจำ้หน้ีออกไปเป็นวนัท่ี 25 สิงหำคม 2565  

 

เม่ือวนัท่ี 25 สิงหำคม 2565 เจำ้พนกังำนพิทกัษท์รัพยไ์ดเ้รียกประชุมลงช่ือเจำ้หน้ี พร้อมขอควำมเห็นจำกเจำ้หน้ีส ำหรับ
กำรยินยอมรับค ำประนอมหน้ีในครำวเดียวกนั โดยเจำ้หน้ีทั้งหลำยไม่ขอรับค ำประนอมหน้ี และไม่ยอมรับค ำขอรับ
ช ำระเพ่ิมจำกบริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  

 

ต่อมำในวนัท่ี 8 กันยำยน 2565 กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจกระท ำกำรแทน บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกัด ได้ขอยื่นคดัคำ้น
ควำมเห็นดงักล่ำวต่อศำลลม้ละลำยกลำง เน่ืองจำกไม่ให้โอกำสกรรมกำรผูมี้อ ำนำจกระท ำกำรแทนบริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์
จ ำกดั ไดย้ื่นค ำประนอมหน้ีต่อเจำ้หน้ี ซ่ึงสินทรัพยส่์วนใหญ่ติดภำระจ ำนองและเป็นของเจำ้หน้ีท่ีมีหลกัประกนั 
ส่งผลให้บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) จะไม่มีโอกำสรับช ำระหน้ี ทำงกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจกระท ำกำรแทน
บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั จึงไดร้้องขอต่อศำลลม้ละลำยกลำงใหมี้ค ำสัง่กลบัหรือแกไ้ขผลจำกกำรประชุมเม่ือวนัท่ี 25 

สิงหำคม 2565 ศำลลม้ละลำยกลำงรับเร่ืองและอยูร่ะหวำ่งพิจำรณำ 

 

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรของบริษทั คร้ังท่ี 13/2565 เม่ือวนัท่ี 16 กนัยำยน 2565 มีมติอนุมติัให้
ด ำเนินกำรปิดกิจกำรช ำระบญัชีของบริษทั ขวำนทองประปำไทย จ ำกดั ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทัแลว้ เม่ือวนัท่ี 
1 พฤศจิกำยน 2565 
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15.2  เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 กลุ่มบริษทัมีสัดส่วนกำรลงทุนในกิจกำรร่วมคำ้ โดยมีรำยละเอียด 
ดงัน้ี 
 

   (หน่วย : พนับำท) 
   งบกำรเงินรวม 

   มูลค่ำตำมบญัชี 

ช่ือบริษทั สัดส่วนเงินลงทุน(%) ตำมวธีิส่วนไดเ้สีย 

 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 

กิจกำรร่วมคำ้ เอส.เอส.เอนยเินียร่ิง กรุ๊ป 95.00 95.00 - - 

 

    

ประมำณกำรหน้ีสินจำกส่วนไดเ้สียตำมสัญญำในกิจกำรร่วมคำ้  21,863 20,340 

 

ขอ้มูลทำงกำรเงินของกำรร่วมคำ้ 

 

ขอ้มูลทำงกำรเงินตำมท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงินของกำรร่วมคำ้ เอส.เอส.เอนยิเนียร่ิง กรุ๊ป โดยสรุปมีดงัน้ี 

 

 (หน่วย : พนับำท) 
 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 149 2,435 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 40 1,246 

รวมสินทรัพย ์ 189 3,681 

หน้ีสินหมุนเวยีน (23,203) (24,013) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน - - 

รวมหน้ีสิน (23,203) (24,013) 
สินทรัพยสุ์ทธิ (23,014) (20,332) 

 

(หน่วย : พนับำท) 
 ส ำหรับงวดสำมเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

ส ำหรับงวดเกำ้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

 2565 2564 2565 2564 

รำยได ้ - 10,738 211 53,237 

ขำดทุนส ำหรับงวด (25) (3,629) (2,681) (9,962) 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับงวด - - - - 

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด (25) (3,629) (2,681) (9,962) 
     

เงินปันผลรับจำกกิจกำรร่วมคำ้ระหวำ่งงวด - - - - 
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เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎำคม 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดต้กลงท ำสัญญำร่วมคำ้กบับริษทัแห่งหน่ึงจดัตั้งกิจกำรร่วมคำ้ 
เอส.เอส.เอนยิเนียร่ิง กรุ๊ป และไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 เพ่ือรับเหมำงำนก่อสร้ำงต่ำง ๆ ใน
โครงกำรก่อสร้ำงทำงหลวงพิเศษระหวำ่งเมือง สำยบำงใหญ่ – กำญจนบุรี ตอนท่ี 12 ซ่ึงทั้งสองฝ่ำยท ำสัญญำร่วมกนั
เพ่ือก ำหนดควำมรับผิดชอบ โดยบริษทัยอ่ยจะเป็นผูด้  ำเนินกำรก่อสร้ำง รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยในกำรรับเหมำก่อสร้ำง 
กำรค ้ ำประกัน รวมทั้ งค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยทั้ งสองฝ่ำยจะมีกำรท ำขอ้ตกลงแบ่งผลประโยชน์ในแต่ละ
โครงกำรท่ีไดรั้บงำนมำในนำมของกิจกำรร่วมคำ้ต่อไป  และเม่ือวนัท่ี 5 มีนำคม 2564 บริษทัยอ่ยดงักล่ำวไดมี้กำรท ำ
สญัญำโอนสิทธ์ิใหก้บับริษทัคู่สญัญำในกำรเป็นผูด้  ำเนินกำรก่อสร้ำง โดยผลประโยชน์ท่ีแบ่งเป็นไปตำมท่ีก ำหนดใน
สญัญำร่วมคำ้ 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 งบกำรเงินของกิจกำรร่วมคำ้ เอส.เอส.เอนยิเนียร่ิง กรุ๊ป มีผลขำดทุนสะสมเกินทุน จ ำนวน 
23.01 ลำ้นบำท ท ำให้บริษทัยอ่ยตอ้งรับรู้ส่วนแบ่งขำดทุนของกิจกำรร่วมคำ้ ดงันั้น จึงตั้งประมำณกำรหน้ีสินจำก
ส่วนไดเ้สียตำมสญัญำในกิจกำรร่วมคำ้ รวมจ ำนวน 21.86 ลำ้นบำท 

 

16. อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
 

ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 มีรำยกำรเคล่ือนไหวดงัน้ี 
 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

รำคำตำมบญัชีตน้งวด 46,293 

ซ้ือสินทรัพย ์ 281 

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (281) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีเขำ้ก ำไรขำดทุน (3,090) 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม-จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย 11 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด 43,214 

 

17. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 

ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 มีรำยกำรเคล่ือนไหวดงัน้ี 
 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

รำคำตำมบญัชีตน้งวด 337,500 213,169 

ซ้ือสินทรัพย ์ 7,981 7,048 

โอนเขำ้ 625 352 

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (8,421) (260) 
โอนออก (1,747) (1,475) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีเขำ้ก ำไรขำดทุน (28,965) (19,748) 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม-จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย 3,031 195 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด 310,004 199,281 
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ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษทัไดน้ ำท่ีดิน พร้อมอำคำร และเคร่ืองจกัร รำคำทุน
จ ำนวน 559.96 ลำ้นบำท และจ ำนวน 559.19 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั มูลค่ำตำมบญัชีจ ำนวน 177.16 ลำ้นบำท และจ ำนวน 
187.17 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ท่ีจะมีข้ึนในอนำคตไปค ้ำประกนัสินเช่ือท่ีบริษทัไดรั้บจำกธนำคำรพำณิชย,์ สถำบนักำรเงิน
และกิจกำรอ่ืน ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 21 และขอ้ท่ี 33.1 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดน้ ำท่ีดินบำงส่วน รำคำตำมบญัชี 29.78 
ลำ้นบำท เท่ำกนัทั้งสองงวด จ ำนองกบับุคคลภำยนอก เพ่ือเป็นหลกัประกนักำรกูย้มืตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ขอ้ท่ี 22 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์ค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยงัใชง้ำน
อยู่โดยมีรำคำทุนจ ำนวน 638.90 ลำ้นบำท มูลค่ำตำมบัญชีจ ำนวน 5,410.00 บำท และรำคำทุนจ ำนวน 620.25 ลำ้นบำท 
มูลค่ำตำมบญัชีจ ำนวน 1.31 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัมีสินทรัพยท่ี์ค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยงัใชง้ำน
อยู่โดยมีรำคำทุนจ ำนวน 626.83 ล้ำนบำท มูลค่ำตำมบัญชีจ ำนวน 4,264.00 บำท และรำคำทุนจ ำนวน 608.36 ลำ้นบำท 
มูลค่ำตำมบญัชีจ ำนวน 1.30 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

 

18. สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้

 

ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 มีรำยกำรเคล่ือนไหวดงัน้ี 

 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

รำคำตำมบญัชีตน้งวด 16,344 3,120 

เพ่ิมข้ึนระหวำ่งงวด 2,561 - 

ยกเลิกสญัญำระหวำ่งงวด (1,427) - 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีเขำ้ก ำไรขำดทุน (3,528) (389) 
รำคำตำมบญัชีปลำยงวด 13,950 2,731 

 

19. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 

ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 มีรำยกำรเคล่ือนไหวดงัน้ี 

 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

รำคำตำมบญัชีตน้งวด 4,211 4,106 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับส่วนท่ีเขำ้ก ำไรขำดทุน (1,430) (1,367) 
รำคำตำมบญัชีปลำยงวด 2,781 2,739 
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20. สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 33,237 39,145 71,642 107,302 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (1,486) (1,776) (546) (624) 
สุทธิ 31,751 37,369 71,096 106,678 

 

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 

กนัยำยน 2565 มีดงัน้ี 
 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2565 บนัทึกเป็นรำยไดห้รือ 

ค่ำใชจ่้ำยในก ำไรขำดทุน (หมำยเหตุ 28) 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชี    

เงินลงทุนชัว่ครำว 392 - 392 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น 7,362 (973) 6,389 

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

สินคำ้คงเหลือ 3,755 (296) 3,459 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 58 - 58 

ประมำณกำรตน้ทุนในงำนซ่อมแซม 116 99 215 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 2,123 (522) 1,601 

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 11,797 744 12,541 

รวม 39,145 (5,908) 33,237 

    

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชี    

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ (1,776) 290 (1,486) 
รวม (1,776) 290 (1,486) 
สุทธิ 37,369 (5,618) 31,751 
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(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2565 บนัทึกเป็นรำยไดห้รือ 

ค่ำใชจ่้ำยในก ำไรขำดทุน (หมำยเหตุ 28) 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 

สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี    

เงินลงทุนชัว่ครำว 392 - 392 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 9,578 (3,189) 6,389 

เงินให้กูย้มืระยะสั้น 29,839 (21,257) 8,582 

สินคำ้คงเหลือ 3,755 (296) 3,459 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 51,007 (11,697) 39,310 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 58 - 58 

ประมำณกำรตน้ทุนในงำนซ่อมแซม 134 99 233 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 692 (64) 628 

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 11,847 744 12,591 

รวม 107,302 (35,660) 71,642 

 

 

   

หนีสิ้นภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี    

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ (624) 78 (546) 
รวม (624) 78 (546) 
สุทธิ 106,678 (35,582) 71,096 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ตำมงบกำรเงินรวมกลุ่มบริษทัมีผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีเกิดจำก
ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชต้ำมงบกำรเงินรวมจ ำนวน 363.70 ลำ้นบำท และ 330.13 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซ่ึงไม่ได้
น ำไปรวมในกำรค ำนวณสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับัญชี เพื่อรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน (เน่ืองจำกควำม
ไม่แน่นอนท่ีจะใชป้ระโยชน์ทำงภำษีจำกรำยกำรดงักล่ำวในอนำคต) 

 

21. เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 

 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 

เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 18,845 9,305 

ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 9,500 16,000 

เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท 43,101 44,133 

เงินกูย้มืระยะสั้น 32,725 34,916 

รวม 104,171 104,354 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร เจำ้หน้ีทรัสต์รีซีท 
เลตเตอร์ออฟเครดิต และตัว๋สัญญำใชเ้งินกบัสถำบนักำรเงินต่ำง ๆ ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ที่ 33.1 
โดยมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ MOR, MOR-1, 2.44-5.27 และมีบำงส่วนท่ีผิดนัดช ำระจ ำนวน 10.44 ลำ้นบำท มีอตัรำ
ดอกเบ้ียร้อยละ 12%-18% และอตัรำ MOR, MOR-1, 1.64-5.25 ต่อปี ตำมล ำดบั 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกกำรท ำหนงัสือสัญญำปรับโครงสร้ำงหน้ี 
ก ำหนดจ่ำยช ำระให้เสร็จส้ินภำยในเดือนพฤษภำคม พ.ศ.2566 กบัสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึง โดยมีสิทธิเรียกหน้ีทั้งหมด
ตำมหนงัสือสญัญำปรับโครงสร้ำงหน้ีไดท้นัทีเม่ือบริษทัผิดนดัช ำระหน้ี อตัรำดอกเบ้ีย MLR ต่อปี (ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 
2565 มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.25 ต่อปี) 

 

วงเงินสินเช่ือดงักล่ำวค ้ำประกันโดยกำรจดจ ำนองท่ีดิน อำคำร และเคร่ืองจักรตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ขอ้ท่ี 17 พร้อมทั้งยกประโยชน์ในสิทธิประกนัภยัทรัพยสิ์นให้แก่ผูใ้ห้กู ้โดยมีบริษทัและกรรมกำรของบริษทัค ้ ำประกนั 
และภำยใตเ้ง่ือนไขสัญญำเจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท บริษทัไดรั้บสินคำ้ท่ีสั่งเขำ้มำโดยใชเ้ครดิตสถำบนักำรเงิน ดงันั้นบริษทั
จึงมีภำระผูกพนัต่อสถำบนักำรเงินส ำหรับค่ำสินคำ้ดงักล่ำวทั้งท่ีเก็บไวห้รือจ ำหน่ำยไป 

 

22. เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรอ่ืน 

 

  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 

เจำ้หน้ีแฟคตอร่ิงกิจกำรอ่ืน 51,866 60,846 47,981 60,846 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลอ่ืน 170,859 74,330 137,600 45,000 

ดอกเบ้ียรอตดัจ่ำย (317) (476) (262) (476) 
รวม 222,408 134,700 185,319 105,370 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 เจำ้หน้ีแฟคตอร่ิง เป็นเงินกูย้ืมจำกกำรท ำสัญญำโอนสิทธิ 
เรียกร้องในลูกหน้ีกำรคำ้ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 7 ให้กบับริษทัแฟคตอร่ิงแห่งหน่ึง อตัรำดอกเบ้ีย
ร้อยละ 6.25 ต่อปี และอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.75-6.75 ต่อปี ตำมล ำดบั 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ตำมงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินกูย้มืระยะสั้น
จำกบุคคลอ่ืนเป็นกำรกูย้ืมตำมสัญญำเงินกู ้ก ำหนดจ่ำยคืนเงินตน้ภำยใน 4-12 เดือน อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 7.47-15.00 ต่อปี 
และอตัรำร้อยละ 12.00-15.00 ต่อปี ตำมล ำดับ โดย ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2565 เงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกบุคคลอื่น
จ ำนวน 7.70 ลำ้นบำท ค ้ำประกนัโดยสินทรัพยข์องกรรมกำรท่ำนหน่ึง 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบุคคลอ่ืนทั้งจ ำนวน
เป็นเงินกู้ยืมตำมสัญญำ ระยะเวลำ 3-6 เดือน อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 15.00 ต่อปี เท่ำกันทั้ งสองงวด โดยใช้ท่ีดินบำงส่วน
จ ำนองกบับุคคลภำยนอก ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 17 
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23. เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 

 

  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 

เจำ้หน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 134 327 

เจำ้หน้ีกำรคำ้กิจกำรอ่ืน 193,166 200,168 187,733 193,218 

เจำ้หน้ีอ่ืนบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 102 1,005 454 1,357 

เจำ้หน้ีอ่ืนกิจกำรอ่ืน 6,958 2,659 4,852 - 

เช็คจ่ำยล่วงหนำ้กิจกำรอ่ืน - 892 - - 

ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,335 2,184 87 82 

ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยกิจกำรอ่ืน 5,500 2,124 1,274 388 

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำยบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,657 3,275 3,095 3,095 

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำยกิจกำรอ่ืน 26,206 20,474 11,621 13,989 

เงินทดรองจ่ำยบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,448 - - - 

เงินทดรองจ่ำยกิจกำรอ่ืน 2,698 574 - - 

รำยไดรั้บล่วงหนำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,000 3,000 - - 

รำยไดรั้บล่วงหนำ้กิจกำรอ่ืน 7,534 4,064 2,604 3,310 

อ่ืน ๆ 17,885 17,698 15,701 17,698 

รวม 274,489 258,117 227,555 233,464 

 

24. เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 

 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน  2,540 2,888 

หกั ส่วนของเงินกูย้มืระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (300) (363) 
สุทธิ 2,240 2,525 

 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 2565 2564 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2,888 - 

กูเ้พ่ิมระหวำ่งงวด - 3,000 

ช ำระคืนระหวำ่งงวด (348) (25) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2,540 2,975 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ไดรั้บวงเงินกูจ้ำกสถำบนักำรเงิน วงเงินจ ำนวน 3.00 ลำ้นบำท จ่ำยช ำระ
เงินตน้งวดละ 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 กรรมกำรบริษทัยอ่ย
และหน่วยงำนรัฐวสิำหกิจแห่งหน่ึง 

 

25. หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 

 

กำรเปล่ียนแปลงของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 มีดงัน้ี 

 

  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

รำคำตำมบญัชีตน้งวด 10,617 3,463 

เพ่ิมข้ึนระหวำ่งงวด 2,178 - 

จ่ำยช ำระระหวำ่งงวด (2,688) (324) 
ยกเลิกสญัญำระหวำ่งงวด (2,104) - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด 8,003 3,139 

 

กำรวเิครำะห์กำรครบก ำหนดของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยช ำระตำมสญัญำ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 มีดงัน้ี 

 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 หน้ีสินตำม ดอกเบ้ียจ่ำย  

 สัญญำเช่ำ รอตดับญัชี สุทธิ 

ไม่เกิน 1 ปี 5,444 (1,341) 4,103 

เกินกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 4,113 (1,251) 2,862 

เกิน 5 ปี 1,188 (150) 1,038 

รวม 10,745 (2,742) 8,003 

    

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 หน้ีสินตำม ดอกเบ้ียจ่ำย  

 สัญญำเช่ำ รอตดับญัชี สุทธิ 

ไม่เกิน 1 ปี 789 (329) 460 

เกินกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2,770 (1,129) 1,641 

เกิน 5 ปี 1,188 (150) 1,038 

รวม 4,747 (1,608) 3,139 
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ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 และ 2564 มีรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญำเช่ำดงัต่อไปน้ี 

 

  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2565 2564 2565 2564 

ตน้ทุนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญำเช่ำ 417 693 268 290 

กระแสเงินสดจ่ำยของสัญญำเช่ำ 3,105 4,091 592 592 

 

26. ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 

 

กำรเปล่ียนแปลงในภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 มีดงัน้ี 

 

  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 

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

ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรปัจจุบนั 2,986 4,392 2,733 4,065 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,005 1,743 985 1,718 

หกั ผลประโยชน์จ่ำยระหวำ่งงวด - (1,015) - (1,015) 
ก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั - (17,987) - (17,793) 
มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัปลำยงวด 59,598 55,607 58,302 54,584 

 

ค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 

 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

 2565 2564 2565 2564 

ตน้ทุนขำยและบริกำร 580 840 562 810 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำย 189 203 190 202 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 301 419 227 362 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 274 84 274 84 

รวม 1,344 1,546 1,253 1,458 
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(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

 2565 2564 2565 2564 

ตน้ทุนขำยและบริกำร 1,722 2,492 1,668 2,402 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำย 562 602 562 601 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 880 1,243 661 1,072 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 827 251 827 251 

รวม 3,991 4,588 3,718 4,326 

 

27. ทุนเรือนหุน้ 

 

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 4/2565 เม่ือวนัท่ี 6 สิงหำคม 2565 มีมติอนุมติัดงัน้ี 
 

- มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2565 เพื่อขออนุมตัิเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 
จ ำนวน 2,594,365,364 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 1,297,182,682.00 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม
จ ำนวน 864,788,682 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท มูลค่ำจ ำนวน 432,394,341.00 บำท เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 
3,459,154,046 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 1,729,577,023.00 บำท 

 

- มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2565 เพื่อขออนุมติัออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัของ
บริษทั จ ำนวนไม่เกิน 1,729,577,364 หุ้น เสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตำมสดัส่วนจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีถือ
อยูใ่นอตัรำ 1 : 2 สำมำรถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้เพ่ิมทุนได ้ในรำคำหุน้ละ 0.50 บำท จ ำนวนไม่เกิน 864,788,682.00 บำท  
 

- มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2565 เพ่ือขออนุมติัออกและเสนอขำยหุ้นกูแ้ปลงสภำพ
จ ำนวนไม่เกิน 864,788 หน่วย รำคำเสนอขำย 1,000.00 บำทต่อ 1 หน่วยหุ้นกูแ้ปลงสภำพ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั 
ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น โดยอตัรำส่วนแปลงสภำพ 1 หน่วยต่อ 1,000 หุ้น รำคำใชสิ้ทธิแปลงสภำพจ ำนวน 1.00 บำทต่อหุ้น 
จ ำนวนไม่เกิน 864,788,000.00 บำท มูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีเรียกช ำระแลว้ทั้งหมด 

 

28. (รำยได)้ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้
 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

 2565 2564 2565 2564 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 173 - - - 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี      

กำรเปล่ียนแปลงของผลต่ำงชัว่ครำว  (937) (2,288) (915) (4,102) 
รำยไดภ้ำษีเงินได ้ (764) (2,288) (915) (4,102) 
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 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

 2565 2564 2565 2564 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 173 - - - 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (หมำยเหตุ 20)     

กำรเปล่ียนแปลงของผลต่ำงชัว่ครำว  5,618 (4,005) 35,582 (7,141) 
(รำยได)้ ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ 5,791 (4,005) 35,582 (7,141) 
 

29. ขำดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน  
 

ขำดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยหำรขำดทุนส ำหรับงวด ท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัท (ไม่รวมก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ระหวำ่งงวด 

 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

 2565 2564 2565 2564 

ขำดทุนส ำหรับงวด (หน่วย :พนับำท) (28,929) (50,903) (12,186) (10,522) 
จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ (หน่วย :พนัหุน้) 864,788 864,788 864,788 864,788 

ขำดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน (บำท/หุน้) (0.0335) (0.0589) (0.0141) (0.0122) 
 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

 2565 2564 2565 2564 

ขำดทุนส ำหรับงวด (หน่วย :พนับำท) (65,829) (91,319) (58,892) (37,630) 
จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ (หน่วย :พนัหุน้) 864,788 864,788 864,788 864,788 

ขำดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน (บำท/หุน้) (0.0761) (0.1056) (0.0681) (0.0435) 
 

30. กำรเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 

กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจเก่ียวกบัธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑแ์ละช้ินส่วนเคร่ืองปรับอำกำศ และเคร่ืองท ำควำมเยน็ 
รวมทั้งบริกำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำและตรวจสอบสินคำ้ ธุรกิจก่อสร้ำงและธุรกิจโรงแรม ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำร
ด ำเนินงำนของแต่ละส่วนงำนนั้นเกิดข้ึนจำกยอดรำยไดห้ักตน้ทุนขำย และค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำรท่ีระบุได้
ของส่วนงำนธุรกิจนั้น 
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ขอ้มูลเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนตำมประเภทส่วนงำนทำงธุรกิจของกลุ่มบริษทัมีดงัน้ี 

 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

 
ขำยสินคำ้ช้ินส่วน
เคร่ืองปรับอำกำศ 

ธุรกิจก่อสร้ำง บริกำรดำ้นโรงแรม อ่ืน ๆ รวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

รำยไดข้ำยและบริกำรในประเทศ 355,324 344,936 13,444 82,391 2,319 5,226 6,085 7,226 377,172 439,779 

รำยไดข้ำยและบริกำรต่ำงประเทศ 409,145 383,134 - - - - - - 409,145 383,134 

รวม 764,469 728,070 13,444 82,391 2,319 5,226 6,085 7,226 786,317 822,913 

ตน้ทุนขำยและบริกำร (633,258) (606,367) (12,881) (87,992) (11,825) (12,916) (5,891) (5,873) (663,855) (712,923) 
ก ำไร(ขำดทุน)ขั้นตน้ตำมส่วนงำน 131,211 121,703 563 (5,601) (9,506) (7,690) 194 1,353 122,462 109,990 

ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่ไดปั้นส่วน         (159,543) (183,756) 
ขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน         (37,081) (73,766) 
รำยไดอ่ื้น         2,112 6,548 

ก ำไรจำกกำรซ้ือสินทรัพยใ์นรำคำต ่ำกวำ่มูลค่ำยุติธรรม       - 603 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน         (25,509) (18,322) 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้      (20) (20) 
ผลขำดทุนจำกส่วนไดเ้สียในกิจกำรร่วมคำ้      (1,522) (10,431) 
รำยได(้ค่ำใชจ่้ำย)ภำษีเงินได ้         (5,791) 4,005 

ขำดทุนส ำหรับงวด         (67,811) (91,383) 
           

สินทรัพยถ์ำวรส่วนงำน         310,004 348,019 

สินทรัพยส่์วนกลำง         592,154 565,009 

สินทรัพยร์วม         902,158 913,028 

 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีลูกคำ้รำยใหญ่ท่ีมูลค่ำกำรขำยสูงกวำ่ร้อยละ 10 
ของรำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำนวน 1 รำยและ 2 รำย ตำมล ำดบั มูลค่ำกำรขำยรวม 95.57 ลำ้นบำท และ 129.13 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั 

 

ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีลูกคำ้รำยใหญ่ท่ีมูลค่ำกำรขำยสูงกวำ่ร้อยละ 
10 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำนวน 1 รำยและ 2 รำย ตำมล ำดบั มูลค่ำกำรขำยรวม 113.76 ลำ้นบำท และ 384.34 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั 
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31. รำยได ้

 

ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งขอ้มูลกำรจ ำแนกรำยไดแ้ละขอ้มูลรำยไดท่ี้เปิดเผยตำมจ ำแนกตำมส่วนงำน ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 

 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

 
ขำยสินคำ้ช้ินส่วน
เคร่ืองปรับอำกำศ 

ธุรกิจก่อสร้ำง บริกำรดำ้นโรงแรม อ่ืน ๆ รวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

รำยไดจ้ ำแนกตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติั โดย          

-เสร็จส้ิน ณ เวลำใดเวลำหน่ึง 764,469 728,070 - - 2,319 5,226 6,085 7,226 772,873 740,522 

-เสร็จส้ินตลอดช่วงเวลำหน่ึง - - 13,444 82,391 - - - - 13,444 82,391 

รวม 764,469 728,070 13,444 82,391 2,319 5,226 6,085 7,226 786,317 822,913 

 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัจ ำนวนเงินของรำคำของรำยกำรท่ีไดปั้นส่วนให้กบัภำระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ียงัไม่เสร็จส้ิน ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำน มีดงัน้ี 

 

  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 

รำยไดบ้ริกำรรับเหมำก่อสร้ำง 3,826 10,452 

 

ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2565 บริษทัไม่มีรำยไดท่ี้รับรู้จำกหน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำ ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2564 

 

ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 บริษทัมีจ ำนวนรำยไดท่ี้รับรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภำระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ีได้
ปฏิบติัแลว้ในงวดก่อนจ ำนวน 5.11 ลำ้นบำท 

 

32. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 

 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรซ้ือและขำยสินคำ้เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 
โดยกลุ่มบริษทัจะพิจำรณำเขำ้ท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพ่ือบริหำรควำมเส่ียงดงักล่ำวตำมควำม
เหมำะสม 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน
ท่ีเป็นสกลุเงินตรำต่ำงประเทศ ดงัน้ี 

 

งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

สกุลเงิน สินทรัพยท์ำงกำรเงิน หน้ีสินทำงกำรเงิน อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 

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

ดอลลำร์สหรัฐ 1,798 1,655 2,491 2,283 37.6746 33.4199 

ดอลลำร์ออสเตรเลีย 21 9 - - 24.1716 23.8456 

รูปีของปำกีสถำน - 20 - - - 0.1862 

ดอลลำร์สิงคโปร์ - - 100 - 26.5539 - 

 

33. ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึน 

 

33.1 วงเงินสินเช่ือจำกสถำบนักำรเงิน 

 

  งบกำรเงินรวม 

  30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 

 สกุลเงิน 

(หน่วย : ลำ้น) 
วงเงิน 

ทั้งส้ิน 

วงเงิน 

ใชไ้ป 

วงเงิน 

คงเหลือ 

วงเงิน 

ทั้งส้ิน 

วงเงิน 

ใชไ้ป 

วงเงิน 

คงเหลือ 

หนงัสือค ้ำประกนั บำท 117.00 98.18 18.82 137.30 111.35 25.95 

วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสตรี์ซีท 

    และสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 

 

บำท 115.00 74.15 40.85 115.06 85.06 30.00 

วงเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร บำท 20.00 18.85 1.15 30.00 9.31 20.69 

วงเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน บำท 3.00 2.54 0.46 3.00 2.89 0.11 

วงเงินกูย้มืระยะส้ัน บำท 51.40 40.90 10.50 53.00 49.00 4.00 

วงเงินแฟคเตอร่ิง บำท 135.00 51.87 83.13 75.00 60.85 14.15 

บตัรเครดิตน ้ำมนั บำท 0.80 0.19 0.61 0.80 0.15 0.65 

วงเงินกูย้มืระยะส้ัน (ปรับโครงสร้ำงหน้ี) บำท 32.72 32.72 - 34.92 34.92 - 

 

วงเงินสินเช่ือดงักล่ำวขำ้งตน้ใชห้ลกัทรัพยค์  ้ำประกนัตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 13 และขอ้ท่ี 17 
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33.2 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัมีภำระผูกพนัเก่ียวกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนอนัเก่ียวเน่ืองกบั
สญัญำกำรสัง่ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 

 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 

 มูลค่ำ 

ตำมสัญญำ 
 

ภำระผกูพนั 

คงเหลือ 

มูลค่ำ 

ตำมสัญญำ 
 

ภำระผกูพนั 

คงเหลือ 

บำท -  - 4.91  2.50 

 

33.3 หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนจำกคดีควำมฟ้องร้อง 

33.3.1 บริษทัถูกฟ้องร้องคดีแพง่และคดีอำญำ โดยสรุปจ ำนวนคดีทั้งหมด ดงัน้ี 
 

 จ ำนวนคดี 

 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 

คดีแพ่ง 1 1 

 

คดีแพง่ดงักล่ำวขำ้งตน้สรุปสำระส ำคญัไดด้งัน้ี 
 

ล ำดบัท่ี คดี วนัท่ี บริษทัตก ในขอ้หำหรือ ค ำพิพำกษำ มูลค่ำท่ีฟ้องร้อง มูลหน้ีท่ีบนัทึก 

 หมำยเลขท่ี  เป็นจ ำเลยท่ี ฐำนควำมผิด  (ลำ้นบำท) (ลำ้นบำท) 
1 แดงท่ี พ.439/2564 10 มิ.ย. 2563 1 สัญญำเรียกค่ำจำ้ง - จ ำหน่ำยคดีชัว่ครำว

เพ่ือรอผลคดีแพ่ง 

1.65 1.65 

 

33.3.2 บริษทัยอ่ยถูกฟ้องร้องคดีแพง่และคดีอำญำ โดยสรุปจ ำนวนคดีทั้งหมด ดงัน้ี 
 

 จ ำนวนคดี 

 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 

คดีอำญำ 2 2 

คดีแพ่ง 6 2 

รวม 8 4 

 

คดีแพง่ดงักล่ำวขำ้งตน้สรุปสำระส ำคญัไดด้งัน้ี 
 

ล ำดบัท่ี คดี วนัท่ี บริษทัตก ในขอ้หำหรือ ค ำพิพำกษำ มูลค่ำท่ีฟ้องร้อง มูลหน้ีท่ีบนัทึก 

 หมำยเลขท่ี  เป็นจ ำเลยท่ี ฐำนควำมผิด  (ลำ้นบำท) (ลำ้นบำท) 

1 ด ำท่ีพณ E67/2564 30 พ.ย. 2564 1 สัญญำเช่ำซ้ือ - นดัสืบพยำนโจทก์
และจ ำเลยทั้งสองวนัท่ี 
30 พ.ย.2565 

0.92 0.92 

2 แดงท่ี ร.553/2564   7 ม.ค. 2563 1 ค่ำจำ้งแรงงำน - อยูร่ะหวำ่งศำล
อุทธรณ์คดีช ำนญั
พิเศษพิจำรณำ 

3.99 3.64 

3 ด ำท่ี พ.567/2565 27 เม.ย. 2565 1 ช ำระค่ำสินคำ้ - นดัสืบพยำนโจทก์
และจ ำเลยทั้งสองวนัท่ี 
10-11 พ.ย.2565 

0.74 0.74 



55 

ล ำดบัท่ี คดี วนัท่ี บริษทัตก ในขอ้หำหรือ ค ำพิพำกษำ มูลค่ำท่ีฟ้องร้อง มูลหน้ีท่ีบนัทึก 

 หมำยเลขท่ี  เป็นจ ำเลยท่ี ฐำนควำมผิด  (ลำ้นบำท) (ลำ้นบำท) 

4 ด ำท่ี ผบ.613/2565 13 ก.ย. 2565 1 สัญญำเช่ำ - นดัไกล่เกล่ียและ
สืบพยำนวนัท่ี 14 
พ.ย.2565  

0.08 0.08 

5 ด ำท่ี พE128/2565 20 ก.ย. 2565 1 สัญญำจำ้งท ำของ - นดัช้ีสองสถำน 28 

พ.ย.2565 

0.42 0.42 

6 ด ำท่ี มE86/2565 15 ก.ย. 2565 1 ช ำระค่ำสินคำ้ - นดัไกล่เกล่ียและ
สืบพยำนวนัท่ี 21 

พ.ย.2565  

0.24 0.24 

 

34. สญัญำท่ีส ำคญั 

 

เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภำคม 2564 บริษทัไดต้กลงท ำสญัญำร่วมคำ้กบับริษทัแห่งหน่ึง เพ่ือก่อสร้ำงและซ้ือขำยพลังงำนไฟฟ้ำ 
ภำยในนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิต้ี โดยทั้ งสองฝ่ำยมีกำรท ำข้อตกลงแบ่งผลประโยชน์จำกก ำไรสุทธิในนำมของ
กิจกำรร่วมคำ้ กิจกำรร่วมคำ้ดงักล่ำวยงัไม่ไดเ้ร่ิมด ำเนินกำร จึงยงัไม่มีกำรรับรู้ส่วนไดเ้สียในงบกำรเงิน 

 

เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎำคม 2564 บริษทัไดต้กลงท ำสัญญำร่วมคำ้กบับริษทัแห่งหน่ึง เพ่ือก่อสร้ำงโรงงำนผลิตไฟฟ้ำพลงังำน
แสงอำทิตย ์ให้กบัภำครัฐและภำคเอกชน โดยทั้งสองฝ่ำยมีกำรท ำขอ้ตกลงแบ่งผลประโยชน์จำกก ำไรสุทธิในนำม
ของกิจกำรร่วมคำ้ กิจกำรร่วมคำ้ดงักล่ำวยงัไม่ไดเ้ร่ิมด ำเนินกำร จึงยงัไม่มีกำรรับรู้ส่วนไดเ้สียในงบกำรเงิน 

 

เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีสัญญำสัมปทำนน ้ ำประปำเพ่ือผลิตและจ ำหน่ำยอุปโภคและบริโภค
ส ำหรับสำธำรณะ จ ำนวน 5 ฉบบั โดยเป็นกำรท ำสัญญำกบัหน่วยงำนภำครัฐ มีอำยุสัญญำ 30 ปี ปัจจุบนับริษทัย่อย
ยงัไม่ไดเ้ร่ิมด ำเนินกำร 

 

เมื่อวนัที่ 17 ตุลำคม 2565 บริษทัไดต้กลงท ำสัญญำคำ้ร่วมกบับริษทัแห่งหน่ึง เพื่อร่วมกนัจดัหำและน ำเขำ้วสัดุ
หลงัคำชนิดดีมีมำตรฐำน โดยทั้งสองฝ่ำยมีกำรท ำขอ้ตกลงแบ่งภำระหน้ำท่ีตำมก ำหนดในสัญญำคำ้ร่วม ปัจจุบนั
บริษทัยงัไม่ไดเ้ร่ิมด ำเนินงำน 

 

เม่ือวนัท่ี 17 ตุลำคม 2565 บริษทัไดต้กลงท ำสัญญำคำ้ร่วมกับบริษทัแห่งหน่ึง เพ่ือร่วมกนัท ำกำรรับเหมำติดตั้งงำน
ระบบหลงัคำ โดยทั้งสองฝ่ำยมีกำรท ำขอ้ตกลงแบ่งภำระหนำ้ท่ีตำมก ำหนดในสญัญำคำ้ร่วม ปัจจุบนับริษทัยงัไม่ไดเ้ร่ิม
ด ำเนินงำน 

 

35. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

 

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคร้ังท่ี 15/2565 เม่ือวนัท่ี 7 ตุลำคม 2565 มีมติอนุมติั ดงัน้ี 
 

- อนุมติัให้บริษทัลงนำมในสัญญำกิจกำรคำ้ร่วม กบับริษทั ศิรกร จ ำกดั (มหำชน) ในสญัญำคำ้ร่วมช่ือ กิจกำรคำ้ร่วม 
ซีไอจี เอส.เค.เซอร์วสิ 
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- อนุมติัให้บริษทั ศิรกร จ ำกดั (มหำชน) เขำ้ร่วมทุนในบริษทัยอ่ย บริษทั ซีไอจี บลูโซลูชัน่ส์ จ ำกดั ในสัดส่วน 25% หรือ
เท่ำกบั 2,500 หุน้ รำคำพำร์หุน้ละ 100.00 บำท เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 250,000.00 บำท 
 

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 5/2565 ของบริษทั ซีไอจี บลูโซลูชั่นส์ จ ำกัด (บริษทัย่อย)
เมื่อวนัที่ 28 ตุลำคม 2565 มีมติอนุมตัิให้บริษทัยอ่ย เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำกเดิมจ ำนวน 1.00 ลำ้นบำท เป็นจ ำนวน 
130.00 ลำ้นบำท 
 

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคร้ังท่ี 16/2565 เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกำยน 2565 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทั 
ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ลงนำมบันทึกขอ้ตกลงร่วมทุนกับ J Ling Soloution Co., Ltd. ซ่ึงท ำธุรกิจเก่ียวกับกำร
ก่อสร้ำง โดยมีวงเงินกำรตรวจสอบสถำนะของเป้ำหมำยและกำรประเมินมูลค่ำกิจกำรของกลุ่มเป้ำหมำยจ ำนวนไม่เกิน 
50.00 ลำ้นบำท 

 

36. กำรอนุมติังบกำรเงินระหวำ่งกำล 

 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบกำรเงิน โดยกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจอนุมติัของบริษทัเม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกำยน 
2565 

 

 

     


