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ควำมเห็นอย่ำงมเีง่ือนไข 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดง
ฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม
และงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำย
กำรบญัชีท่ีส ำคญั และไดต้รวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) เช่นเดียวกนั  

ขำ้พเจำ้เห็นว่ำ ยกเวน้ผลกระทบจำกเร่ืองท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นอยำ่งมีเง่ือนไข งบกำรเงิน
ขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสด ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
ของบริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย และเฉพำะของบริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ี
ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
 
เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นอย่ำงมเีง่ือนไข 

ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 8 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษทัมีเงินให้กูย้ืมแก่บุคคลภำยนอก  
เงินตน้จ ำนวน 26.88 ลำ้นบำท และดอกเบ้ียคำ้งรับจ ำนวน 12.03 ลำ้นบำท เน่ืองจำกลูกหน้ีผิดนดัช ำระหน้ี บริษทัไดฟ้้องร้อง
ด ำเนินคดี โดยศำลมีค ำพิพำกษำใหลู้กหน้ีช ำระหน้ีดงักล่ำวใหบ้ริษทั หำกไม่ช ำระใหบ้งัคบัหลกัประกนัช ำระหน้ี และหำกไม่
พอใหบ้งัคบัจำกทรัพยสิ์นส่วนตวัของลูกหน้ีต่อไป ปัจจุบนัไดติ้ดตำมบงัคบัทรัพยสิ์นส่วนตวัอ่ืนของลูกหน้ีแลว้ คือหอ้งชุด
และท่ีดินหลำยแปลง และเจำ้พนกังำนบงัคบัคดีมีประกำศขำยทอดตลำดท่ีดินลูกหน้ีแลว้ ส ำหรับหุ้นของบริษทัจ ำกดัท่ีส่ง
มอบมำเป็นหลกัประกนั บริษทัเก็บรักษำไวเ้พ่ือรอบังคบัคดีกบัหุ้นดงักล่ำว หลงัจำกท่ีไดบ้งัคบัคดีกบัห้องชุดและท่ีดิน
จ ำนวนหลำยแปลงของลูกหน้ีแลว้ 

ปัจจยัดงักล่ำว ท ำใหบ้ริษทัไม่สำมำรถประมำณมูลค่ำท่ีจะไดรั้บคืนจำกลูกหน้ีอยำ่งเหมำะสมในขณะน้ี จึงไม่ไดต้ั้งค่ำ
เผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ดว้ยเหตุน้ี ขำ้พเจำ้จึงไม่สำมำรถตรวจสอบมูลค่ำของบญัชี “เงินใหกู้ย้ืมแก่บุคคลอ่ืนท่ีผิดนดั” ได ้ 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี  ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำม
รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่มบริษทัตำม
ขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบ
กำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมควำมรับผิดชอบดำ้นจรรยำบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ี ขำ้พเจำ้เช่ือว่ำ
หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสม เพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นอย่ำงมีเง่ือนไขของ
ขำ้พเจำ้ 
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เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจำ้ในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบัน ข้ำพเจ้ำได้น ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงิน
โดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี นอกจำก
เร่ืองท่ีกล่ำวไวใ้นวรรคเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นอยำ่งมีเง่ือนไข ขำ้พเจำ้ไดก้ ำหนดเร่ืองท่ีจะกล่ำวต่อไปน้ีเป็นเร่ืองส ำคญั
ในกำรตรวจสอบเพ่ือส่ือสำรในรำยงำนของขำ้พเจำ้ 

1. ควำมครบถว้นของค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 9 บริษทัมีกำรบนัทึกทึกค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้ลดลง 

16.22 ลำ้นบำท ซ่ึงในกำรบนัทึกค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้ลดลง เป็นกำรประมำณกำรโดยใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหำร ในกำรพิจำรณำ
สภำพปัจจุบนัของสินคำ้ว่ำเส่ือมสภำพหรือลำ้สมยัหรือไม่ ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 3.6 ซ่ึงอำจจะส่งผลต่อควำม
ครบถว้นในกำรบนัทึกบญัชีค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้ลดลง 

 ขำ้พเจำ้ไดท้ ำกำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลสินคำ้คงเหลือ ท่ีน ำมำใชใ้นกำรพิจำรณำบนัทึก
ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ พร้อมทั้งตรวจสอบนโยบำยกำรบนัทึกค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินคำ้คงเหลือตำมนโยบำยท่ี
ทำงบริษทัก ำหนดไว ้และตรวจสอบกำรวดัมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือ ซ่ึงตอ้งแสดงดว้ยรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ
แลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกวำ่ เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินคำ้คงเหลือไดบ้นัทึกครบถว้นและเหมำะสม  

 
2. ควำมครบถว้นของกำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรขำยต่ำงประเทศ 
 ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 3.1 รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำรับรู้เม่ือบริษัทได้โอนควำมเส่ียงและ

ผลตอบแทน ท่ีเป็นสำระส ำคญัของควำมเป็นเจำ้ของสินคำ้ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2560 บริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรขำยต่ำงประเทศ จ ำนวน 330.06 ลำ้นบำท คิดเป็น 36.66% ของรำยไดร้วม โดยเง่ือนไข
ในกำรขำยต่ำงประเทศของบริษัทมีหลำยเง่ือนไข ซ่ึงในแต่ละเง่ือนไขมีกำรโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็น
สำระส ำคญัใหก้บัลูกคำ้ต่ำงกนั จึงอำจส่งผลต่อควำมถูกตอ้งและครบถว้นของกำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรขำยต่ำงประเทศ  

 ขำ้พเจำ้ไดท้ ำกำรประเมินและทดสอบระบบรำยได ้ลูกหน้ี และกำรรับช ำระเงิน ตรวจสอบเอกสำรกำรบนัทึก
บญัชีรำยไดจ้ำกกำรขำยต่ำงประเทศ รวมถึงกำรตรวจตดัยอดขำยก่อน และหลงัวนัส้ินงวด เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่รำยไดมี้กำรบนัทึก
ถูกตอ้งและครบถว้นตรงตำมงวดบญัชี  
 
ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปี แต่ไม่รวมถึงงบ
กำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรำยงำนประจ ำปีนั้น ซ่ึงคำดวำ่จะถูกจดัเตรียมใหข้ำ้พเจำ้ภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำน
ของผูส้อบบญัชีน้ี  

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หค้วำมเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำขอ้มูลอ่ืนมีควำม

ขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ หรือปรำกฏวำ่ขอ้มูลอ่ืนมีกำรแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ 
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เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปี หำกขำ้พเจำ้สรุปไดว้่ำมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั 

ขำ้พเจำ้ตอ้งส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล เพ่ือให้ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลด ำเนินกำรแกไ้ขขอ้มูลท่ี
แสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง  
 
ควำมรับผดิชอบของผู้บริหำรและผู้มหีน้ำที่ในกำรก ำกบัดูแลต่องบกำรเงนิ 

ผูบ้ริหำรมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ี โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็น เพ่ือให้สำมำรถจดัท ำงบกำรเงิน             
ท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญั ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง และกำรใช้เกณฑ์กำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง เวน้แต่ผูบ้ริหำร        
มีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั 
 
ควำมรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงนิ  

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ไดค้วำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และเสนอรำยงำน
ของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยู่ดว้ย ควำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่ในระดบัสูง แต่ไม่ได้
เป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี จะสำมำรถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนั
เป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และถือว่ำมีสำระส ำคญั
เม่ือคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำรำยกำรท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกัน จะมีผลต่อกำร
ตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงินเหล่ำน้ี 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ขำ้พเจำ้ได้ใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยง               
ผูป้ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้รวมถึง 

 ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอัน เป็นสำระส ำคัญในงบกำรเงิน  
ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อควำม
เส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของ
ขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำม
เส่ียงท่ีเกิดจำกข้อผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกับกำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน      
กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

 ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสม
กบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของ
กลุ่มบริษทั 

 ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชีและ
กำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท ำข้ึนโดยผูบ้ริหำร   



- 4 - 
 

 สรุปเก่ียวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร และจำก
หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ีอำจ
เป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่   ถำ้
ขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้
โดยให้ข้อสังเกตถึงกำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงินท่ีเก่ียวข้อง หรือถ้ำกำรเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวไม่เพียงพอ 
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีใน
รำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อย่ำงไรกต็ำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทั
ตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 

 ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลว่ำงบกำรเงินแสดง
รำยกำรและเหตุกำรณ์ในรูปแบบท่ีท ำใหมี้กำรน ำเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่ 

 ได้รับหลกัฐำนกำรสอบบัญชีท่ีเหมำะสมอย่ำงเพียงพอเก่ียวกบัข้อมูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผิดชอบต่อกำรก ำหนด
แนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้  

 
ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีส ำคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำร

ตรวจสอบตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำร
ควบคุมภำยใน หำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

   
ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้ ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลว่ำขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ควำมเป็นอิสระ และไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน ซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือ
ว่ำมีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้ และมำตรกำรท่ีขำ้พเจำ้ใชเ้พ่ือป้องกนั
ไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 

  
จำกเร่ืองท่ีส่ือสำรกับผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเร่ืองต่ำงๆ ท่ีมีนัยส ำคัญมำกท่ีสุดในกำร

ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนั และก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีในรำยงำน
ของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสำธำรณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่ำว หรือในสถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะ
เกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้ เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้
อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชนต่์อส่วนไดเ้สียสำธำรณะจำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

   
 

(ดร.วิรัช อภิเมธีธ ำรง)     
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 1378          
 

บริษทั ส ำนกังำน ดร.วิรัช แอนด ์แอสโซซิเอทส์ จ ำกดั 
กรุงเทพมหำนคร : 12 มีนำคม 2561 



บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560

สินทรัพย์

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3.2 และ 4 31,920,295       50,608,087          29,007,587          47,304,322          

เงินลงทุนชัว่คราว 3.3 และ 5 660,000            660,000               660,000               660,000               

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3.4 และ 6 203,540,630     218,552,081        207,017,440        218,659,793        

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 18,000,000       10,000,000          37,261,500          13,011,500          

เงินให้กูย้มืแก่บุคคลอ่ืนท่ีผิดนดั 8 38,910,289       38,910,289          38,910,289          38,910,289          

สินคา้คงเหลือ 3.6 และ 9 178,131,003     128,035,125        177,852,409        126,526,418        

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 8,378,661         2,462,683            8,166,255            2,211,967            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 3.7 และ 10 1,355,020         1,329,839            1,355,020            1,329,839            

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 480,895,898     450,558,104        500,230,500        448,614,128        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 3.8 และ 11 -                    -                       53,984,700          52,985,000          

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน

เงินลงทุนในบริษทัอ่ืนของบริษทัยอ่ย 12.1 30,000,000       30,000,000          -                       -                       

เงินฝากธนาคารติดภาระค ้าประกนั 12.2 36,630,400       -                       36,630,400          -                       

รวมเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 66,630,400       30,000,000          36,630,400          -                       

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 13 -                    -                       132,500,000        183,500,000        

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 3.9 และ 14 61,055,610       61,101,753          61,055,610          61,101,753          

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 3.10 และ 15 502,274,120     526,760,942        376,549,941        391,508,588        

สิทธิการใชแ้ละเช่าท่ีดินรอตดับญัชี 16 12,423,077       19,294,213          -                       -                       

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3.11 และ 17 3,064,262         4,467,803            3,001,615            4,388,100            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3.14 และ 28 15,929,823       13,383,574          44,556,747          42,693,142          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน

ภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ท่ีจ่าย 98,911              15                        98,146                 -                       

เงินมดัจ าจ่ายล่วงหน้า 10,249,688       5,326,975            4,049,688            5,326,975            

อ่ืน ๆ 1,588,173         1,628,734            734,560               807,454               

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 11,936,772       6,955,724            4,882,394            6,134,429            

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 673,314,064     661,964,009        713,161,407        742,311,012        

รวมสินทรัพย์ 1,154,209,962  1,112,522,113    1,213,391,907    1,190,925,140    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

จากสถาบนัการเงิน 18 110,692,839     115,871,946        110,692,839        115,871,946        

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 19 206,518,631     157,300,250        201,834,874        152,188,883        

เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 9,746,005         -                       9,746,005            -                       

ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 3.12 และ 21 1,476,943         1,413,891            1,476,943            1,413,891            

หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีดิน 889,000            889,000               -                       -                       

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน 20 25,723,638       -                       25,723,638          -                       

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย -                    5,544,591            -                       5,544,591            

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,504,910         3,558,682            1,762,516            2,179,671            

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 358,551,966     284,578,360        351,236,815        277,198,982        

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 3.12 และ 21 1,235,081         2,712,024            1,235,081            2,712,024            

หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีดิน 5,333,000         6,222,000            -                       -                       

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3.13 และ 22 37,121,945       30,206,398          37,061,416          30,140,932          

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 80,000              108,000               3,000                   3,000                   

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 43,770,026       39,248,422          38,299,497          32,855,956          

รวมหน้ีสิน 402,321,992     323,826,782        389,536,312        310,054,938        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 23 และ 24

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั 1,297,174,248 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 648,587,124     648,587,124        

หุ้นสามญั 1,297,152,948 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 648,576,474        648,576,474        

ทุนท่ีช าระแลว้

หุ้นสามญั 864,786,382 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 432,393,191     432,393,191        432,393,191        432,393,191        

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 565,026,751     565,026,751        565,026,751        565,026,751        

ส่วนเกินจากการขายหุ้นทุนซ้ือคืน 15,534,581       15,534,581          15,534,581          15,534,581          

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

จดัสรรแลว้

ทุนส ารองตามกฏหมาย 25 12,707,000       12,707,000          12,707,000          12,707,000          

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (273,759,726)    (236,961,539)      (201,805,928)      (144,791,321)      

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 751,901,797     788,699,984        823,855,595        880,870,202        

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม (13,827)             (4,653)                 -                       -                       

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 751,887,970     788,695,331        823,855,595        880,870,202        

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 1,154,209,962  1,112,522,113    1,213,391,907    1,190,925,140    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2560

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 832,949,258     884,602,140        832,947,538        884,568,389        

รายไดจ้ากการบริการ 37,851,854       41,795,283          22,138,184          19,592,770          

รายไดอ่ื้น 29,444,529       31,263,906          31,839,181          33,713,469          

รวมรายได้ 900,245,641     957,661,329        886,924,903        937,874,628        

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนขาย 712,944,000     744,907,127        712,997,502        744,899,076        

ตน้ทุนบริการ 39,162,761       36,608,367          19,964,970          15,620,510          

ค่าใชจ่้ายในการขาย 58,489,634       61,473,883          58,151,575          58,818,518          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 106,308,209     101,289,007        86,863,238          88,168,039          

หน้ีสงสัยจะสูญ 8,134,525         (996,838)             53,266,190          (1,363,679)          

ค่าตอบแทนกรรมการ 26 2,865,000         2,960,000            2,865,000            2,960,000            

ตน้ทุนทางการเงิน 6,983,245         7,102,714            6,982,464            7,102,714            

รวมค่าใชจ่้าย 27 934,887,374     953,344,260        941,090,939        916,205,178        

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (34,641,733)      4,317,069            (54,166,036)        21,669,450          

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได้ 28 (1,468,274)        6,281,928            (785,631)             6,281,928            

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี (33,173,459)      (1,964,859)          (53,380,405)        15,387,522          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2560

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน

ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั

ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์ของพนกังำน 22 (4,542,752) -                       (4,542,752) -                       

องคป์ระกอบของภำษีเงินได้ 908,550 -                       908,550 -                       

ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั

ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์ของพนกังำน-สุทธิจำกภำษี (3,634,202) -                       (3,634,202) -                       

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี (3,634,202) -                       (3,634,202) -                       

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (36,807,661) (1,964,859) (57,014,607) 15,387,522

กำรแบ่งปันก ำไร(ขำดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (33,163,985) (1,959,396) (53,380,405) 15,387,522

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม (9,474) (5,463) -                       -                       

(33,173,459) (1,964,859) (53,380,405) 15,387,522

กำรแบ่งปันก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (36,798,187) (1,959,396) (57,014,607) 15,387,522

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม (9,474) (5,463) -                       -                       

(36,807,661) (1,964,859) (57,014,607) 15,387,522

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน 3.15 (0.038)               (0.002)                 (0.062)                 0.018                   

จ านวนหุ้นสามญัท่ีใชค้  านวณก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (หุ้น) 864,786,382     864,772,852        864,786,382        864,772,852        

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี



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

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

งบกำรเงินรวม

บาท
ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่

ก าไร(ขาดทุน)สะสม รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่
ทุนท่ีออก ส่วนเกิน ส่วนเกินจากการ ทุนส ารอง ผูถื้อหุ้น อ ำนำจควบคุม รวม

หมายเหตุ และช าระแลว้ มลูคา่หุ้นสามญั ขายหุ้นทุนซ้ือคืน ตามกฏหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร บริษทัใหญ่
ปี 2559

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 432,384,316   565,015,214     15,534,581       12,707,000       (235,002,143)    790,638,968     810                   790,639,778     
เพ่ิมทุน 23 8,875              11,537              20,412              20,412              
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 2559 (1,959,396)        (1,959,396)        (5,463)               (1,964,859)        
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 432,393,191   565,026,751     15,534,581       12,707,000       (236,961,539)    788,699,984     (4,653)               788,695,331     

ปี 2560
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 432,393,191   565,026,751     15,534,581       12,707,000       (236,961,539)    788,699,984     (4,653)               788,695,331     
ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมเพ่ิมข้ึนระหว่างปี 300                   300                   
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 2560 :-
ขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปี (33,163,985)      (33,163,985)      (9,474)               (33,173,459)      
ปรับปรุงผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ส าหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน (3,634,202)        (3,634,202)        -                    (3,634,202)        

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 2560 (36,798,187)      (36,798,187)      (9,474)               (36,807,661)      
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 432,393,191   565,026,751     15,534,581       12,707,000       (273,759,726)    751,901,797     (13,827)             751,887,970     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



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

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

บาท
ก าไร(ขาดทุน)สะสม

ทุนท่ีออก ส่วนเกิน ส่วนเกินจากการ ทุนส ารอง รวม
หมายเหตุ และช าระแลว้ มลูคา่หุ้นสามญั ขายหุ้นทุนซ้ือคืน ตามกฏหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร

ปี 2559
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 432,384,316   565,015,214     15,534,581       12,707,000       (160,178,843)    865,462,268     
เพ่ิมทุน 23 8,875              11,537              20,412              
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 2559 15,387,522       15,387,522       
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 432,393,191   565,026,751     15,534,581       12,707,000       (144,791,321)    880,870,202     

ปี 2560
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 432,393,191   565,026,751     15,534,581       12,707,000       (144,791,321)    880,870,202     
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 2560 :-
ขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปี (53,380,405)      (53,380,405)      
ปรับปรุงผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ส าหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน (3,634,202)        (3,634,202)        

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 2560 (57,014,607)      (57,014,607)      
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 432,393,191   565,026,751     15,534,581       12,707,000       (201,805,928)    823,855,595     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



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

งบกระแสเงินสด (1/3)

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (34,641,733) 4,317,069 (54,166,036) 21,669,450
ปรับกระทบก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน:
คา่เส่ือมราคา 67,012,112 70,162,571 57,301,839 60,223,560
สิทธิการใชแ้ละเช่าท่ีดินตดัจ าหน่าย 1,309,803 1,309,803 -                    -                    
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตดัจ าหน่าย 1,582,433 1,644,824 1,535,377 1,599,970
ตดัจ่ายภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย -                 28,486 -                    478
ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ -                 (212,588) -                    (212,588)
ขาดทุนจากการเลิกใชสิ้นทรัพย์ 689,236 296,336 561,954 292,555
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 14,764 400,185 14,764 400,185
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่สิทธิการใชแ้ละเช่าท่ีดิน 5,561,333 -                    -                    -                    
หน้ีสูญ -                 1,911,690 -                    1,911,690
(กลบัรายการ)หน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8,134,525 (996,838) 3,266,190 (1,363,679)
หน้ีสงสยัจะสูญ - เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย -                 -                    50,000,000 -                    
(ก าไร)ขาดทุนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียน (267,407) 938,240 (267,419) 936,830
ขาดทุนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจากหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ -                 240,000 -                    240,000
คา่เผ่ือมลูคา่ลดลงของสินคา้คงเหลือลดลง (927,642) (1,209,193) (883,413) (1,209,193)
คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,440,245 4,848,176 3,445,182 4,834,829
โอนอุปกรณ์ระหว่างติดตั้งเป็นคา่ซ่อมแซม 5,238 15,325 5,238 15,325
โอนสินทรัพยไ์มมี่ตวัตนระหว่างติดตั้งเป็นคา่ใชจ่้าย -                 634,858 -                    634,858
ดอกเบ้ียรับ (3,024,864) (3,773,346) (5,926,124) (7,124,317)
ดอกเบ้ียจ่าย 6,983,245 7,102,714 6,982,464 7,102,714

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 55,871,288 87,658,312 61,870,016 89,952,667

การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์
ด าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6,769,781 (49,804,092) 11,101,027 (49,915,136)
สินคา้คงเหลือ (49,045,236) 54,311,805 (50,319,578) 55,670,324
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (5,915,978) (550,913) (5,954,288) (494,628)
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 40,561 177,036 72,894 152,812

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



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

งบกระแสเงนิสด (2/3)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2560

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559
การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของหน้ีสิน
ด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 48,929,055 27,230,845 49,399,664 25,342,853
รายไดรั้บล่วงหนา้ค่างานก่อสร้าง 9,746,005 -                   9,746,005 -                   
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (53,772) 603,689 (417,155) 605,638
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (1,067,450) (580,000) (1,067,450) (580,000)
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (28,000) 54,000 -                   3,000

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 65,246,254 119,100,682 74,431,135 120,737,530
รับเงินสดจากการขอคืนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล -                 374,957 -                   374,957
จ่ายภาษีเงินได้ (5,812,912) (6,513,896) (5,812,161) (6,498,863)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 59,433,342 112,961,743 68,618,974 114,613,624
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารติดภาระค ้าประกนั(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (36,630,400) 38,000,000 (36,630,400) 38,000,000
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (8,000,000) (10,000,000) (24,250,000) (13,011,500)
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและบริษทัอ่ืนลดลง -                 30,500,000 -                   30,000,000
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยลดลง -                 -                   1,000,000 458,473
รับดอกเบ้ีย 2,684,542 3,745,894 2,753,793 3,746,798
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                 -                   (999,700) -                   
ซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (37,568,817) (65,777,383) (37,302,424) (65,278,229)
ซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (207,500) (25,017) (177,500) (25,017)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ -                 218,270 -                   218,270
จ่ายช าระเงินมดัจ าท่ีดิน เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (10,259,450) (5,262,187) (4,059,450) (5,262,187)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (89,981,625) (8,600,423) (99,665,681) (11,153,392)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
จ่ายดอกเบ้ีย (6,974,891) (7,139,866) (6,974,110) (7,139,866)
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงินลดลง (4,581,448) (90,860,483) (4,581,448) (90,860,483)

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัอ่ืนเพ่ิมข้ึน 25,723,638 -                   25,723,638 -                   
จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (1,413,891) (2,896,979) (1,413,891) (2,896,979)
จ่ายช าระหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าท่ีดิน (889,000) (889,000) -                   -                   
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน -                 20,412 -                   20,412
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมเพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 300 -                   -                   -                   

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 11,864,708 (101,765,916) 12,754,189 (100,876,916)
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (4,217) (5,372) (4,217) (3,962)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ (18,687,792) 2,590,032 (18,296,735) 2,579,354
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 50,608,087 48,018,055 47,304,322 44,724,968
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 31,920,295 50,608,087 29,007,587 47,304,322

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



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

งบกระแสเงินสด (3/3)

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559
ขอ้มลูเพ่ิมเติมประกอบงบกระแสเงินสด
รายการท่ีไมใ่ช่เงินสด ประกอบดว้ย
เจา้หน้ีทรัพยสิ์นส าหรับอุปกรณ์ 412,166 577,050 369,179 467,800
โอนเงินมดัจ าคา่สินทรัพยเ์ป็นอาคารระหว่างก่อสร้าง
และอุปกรณ์ 5,326,975 1,809,186 5,326,975 1,809,186

โอนอุปกรณ์ระหว่างติดตั้งเป็นสินคา้คงเหลือ 123,000 -                    123,000 -                    
โอนเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย
เป็นเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย -                 -                    -                    2,000,000

โอนดอกเบ้ียคา้งรับเป็นเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย -                 -                    -                    7,158,473
โอนเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เป็นสินทรัพยไ์มห่มนุเวียน
ท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 39,945 1,730,024 39,945 1,730,024

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



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

วนัที ่31 ธันวำคม 2560 
 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
 

1.1 สถานะของบริษทั เป็นนิติบุคคลจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย และจดทะเบียน 
 ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
1.2 สถานท่ีตั้งบริษทั  
      - ส านกังานใหญ่ เลขท่ี 1/1 หมู่ท่ี 7 ถนนบางคูวดั ต าบลบางคูวดั อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 
      - สาขา เลขท่ี 12/2 หมู่ท่ี 9 ถนนบางคูวดั ต าบลบางคูวดั อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 
      - สาขา เลขท่ี 526/1 หมู่ท่ี 3 ถนนเทพารักษ ์ต าบลเทพารักษ ์อ าเภอเมือง 
 จงัหวดัสมุทรปราการ 
      - สาขา เลขท่ี 789/75 หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 
1.3 ลกัษณะธุรกิจ (1) ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑแ์ละช้ินส่วนเคร่ืองปรับอากาศ 
 (2) ลงทุนในบริษทัยอ่ย ซ่ึงด าเนินธุรกิจ ตามหมายเหตุ 
      ประกอบงบการเงินขอ้ 11 

 
2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

 
2.1 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี และมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ .ศ. 2547 และ
พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 และตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์

 
2.2 งบการเงินรวมไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

ดงัน้ี 
 

บริษทัยอ่ย 
อตัรา % การถือหุน้ 

31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 
 บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั 99.98 99.98 
 บริษทั เดอ ละไม จ ากดั 
บริษทั สยามเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

99.97 
99.97 

99.97 
- 
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2.3 ยอดคงคา้งและรายการระหวา่งกนัท่ีส าคญัของบริษทัและบริษทัย่อย ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวม
แลว้ 
 

2.4 งบการเงินของบริษทัยอ่ย ไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทั 
 

2.5 งบการเงินน้ี ไดจ้ดัท าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการ
บญัชี 
 

2.6 มาตรฐานการบญัชีท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีบญัชีปัจจุบนัซ่ึงบริษทัไดป้ฏิบติัแลว้ ดงัน้ี 
มำตรฐำนกำรบัญชี 
1. ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 
2. ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 
3. ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
4. ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี 

  และขอ้ผดิพลาด 
5. ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
6. ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
7. ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ภาษีเงินได ้
8. ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
9. ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญาเช่า 
10. ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง รายได ้
11. ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
12. ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย 

  ขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
13. ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงิน 

  ตราต่างประเทศ 
14. ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 
15. ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
16. ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือ 
   ออกจากงาน 
17. ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
18. ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 
19. ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
20. ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ก าไรต่อหุน้ 
21. ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
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22. ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
23. ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและสินทรัพยท่ี์ 

  อาจเกิดข้ึน 
24. ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
25. ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
26. ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เกษตรกรรม 
27. ฉบบัท่ี 104 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีส าหรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 
28. ฉบบัท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 
29. ฉบบัท่ี 107 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือ 

  ทางการเงิน 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
30. ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
31. ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรวมธุรกิจ 
32. ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญาประกนัภยั 
33. ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการด าเนินงาน 
   ท่ียกเลิก 
34. ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
35. ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 
36. ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินรวม 
37. ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การร่วมการงาน 
38. ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
39. ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 

 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี 
40. ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่ง 

  เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมด าเนินงาน 
41. ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญาเช่าด าเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
42. ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ 

  หรือของผูถื้อหุน้ 
43. ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
44. ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
45. ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
46. ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์



- 4 - 
 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
47. ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน 

   การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั  
48. ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
49. ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอนการบูรณะและ 

   การปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
50. ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 

   (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพ 
   เศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

51. ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
52. ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
53. ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
54. ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ขอ้จ ากดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้ก าหนด 

   เงินทุนขั้นต ่าและปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ีส าหรับ 
   มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  
   ผลประโยชน์ของพนกังาน 

55. ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์
56. ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
57. ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
58. ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตส าหรับเหมืองผิวดิน 
59. ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินท่ีน าส่งรัฐ 

 
 มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี  และ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้น ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบ
การเงินน้ี  

 
2.7 สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการบญัชีใหม่ท่ียงัไม่มีผลบงัคบัใชด้งัน้ี 

ใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 ดงัน้ี 
มำตรฐำนกำรบัญชี 
1. ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 
2. ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 
3. ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
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4. ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบญัชีการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี 
  และขอ้ผดิพลาด 

5. ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
6. ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
7. ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได ้
8. ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
9. ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาเช่า 
10. ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
11. ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
12. ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย 

  ขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
13. ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงิน 

  ตราต่างประเทศ 
14. ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 
15. ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
16. ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือ 

  ออกจากงาน 
17. ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
18. ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 
19. ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
20. ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ก าไรต่อหุน้ 
21. ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
22. ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
23. ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและสินทรัพย ์

  ท่ีอาจเกิดข้ึน 
24. ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
25. ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
26. ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เกษตรกรรม 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
27. ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 
28. ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวมธุรกิจ 
29. ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาประกนัภยั 
30. ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการด าเนินงาน 

  ท่ียกเลิก 
31. ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
32. ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 
33. ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินรวม 
34. ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การร่วมการงาน 
35. ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
36. ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 
 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี 
37. ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่ง 

  เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมด าเนินงาน 
38. ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาเช่าด าเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
39. ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ 

  หรือของผูถื้อหุน้ 
40. ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
41. ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
42. ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
43. ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
44. ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน 

  การบูรณะและหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
45. ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
46. ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอนการบูรณะและ 

  การปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
47. ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 

  (ปรับปรุง 2560) เร่ืองการรายงานทางการเงินในสภาพ 
  เศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
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48. ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
49. ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
50. ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
51. ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ขอ้จ ากดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้ก าหนด 

  เงินทุนขั้นต ่าและปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ีส าหรับ 
  มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง 
  ผลประโยชน์ของพนกังาน 

52. ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์
53. ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
54. ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
55. ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตส าหรับเหมืองผวิดิน 
56. ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เงินท่ีน าส่งรัฐ 
  

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั อยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีน า
มาตรฐานการบญัชีดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 
3. สรุปนโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

  
3.1 กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 

 บริษทัและบริษทัย่อยบนัทึกรับรู้รายไดจ้ากการขาย เม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ี
เป็นสาระส าคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ 

   บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกรายไดจ้ากการใหบ้ริการ เม่ือมีการใหบ้ริการแก่ลูกคา้เรียบร้อยแลว้ 
   บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกรับรู้รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง ตามอัตราส่วนของงาน

ก่อสร้างท่ีท าเสร็จ อตัราส่วนของงานก่อสร้างท่ีท าเสร็จค านวณโดยการเปรียบเทียบต้นทุนงาน
ก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนแลว้จนถึงวนัส้ินงวด กบัตน้ทุนงานก่อสร้างทั้งหมดท่ีคาดว่าจะใช้ในการก่อสร้าง
ตามสัญญา 

   รายไดจ้ากงานเพิ่มและงานรับเหมาอ่ืนท่ีมีระยะเวลาท างานไม่เกินหน่ึงปี บนัทึกรับรู้รายไดต้าม
ส่วนของงานก่อสร้างท่ีท าเสร็จและเรียกเก็บเงินจากลูกคา้ 

   บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย  ตามเกณฑค์งคา้ง 
 

3.2 เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือ และเงินฝากสถาบนัการเงิน ซ่ึงถึง
ก าหนดในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นบัจากวนัท่ีไดม้า และปราศจากภาระผกูพนั 
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3.3 เงินลงทุนช่ัวครำว 
 บริษทับนัทึกหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดเพื่อคา้ ดว้ยราคายุติธรรม ผลต่างของราคา
ยติุธรรมกบัราคาทุน แสดงเป็นค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน บริษทัรับรู้การเปล่ียนแปลงมูลค่าของ
หลกัทรัพยเ์ป็นก าไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนของหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ    ราคา
ทุนของหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ท่ีจ  าหน่ายในระหว่างปี  ถือเกณฑ์ราคาทุนถวัเฉล่ียของแต่ละหลกัทรัพย ์ณ 
เวลาท่ีขาย 

 
3.4 ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

  บริษทัตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ ส าหรับลูกหน้ีท่ีคาดวา่จะเรียกเก็บเงินไม่ได ้   
 

3.5 รำยได้ทีย่งัไม่ได้เรียกช ำระ/รำยได้ค่ำก่อสร้ำงรับล่วงหน้ำ 
 รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระประกอบดว้ยตน้ทุนของค่าวสัดุและค่าแรงงาน ค่างานผูรั้บเหมาช่วง 
ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอ่ืน รวมทั้งก าไรหรือขาดทุนสุทธิท่ีไดค้  านวณข้ึนหักด้วยจ านวนท่ีเรียกเก็บ
จากลูกคา้แลว้ 
 สัญญาท่ีมีมูลค่าของงานเกินกว่าจ านวนเงินท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้จะแสดงไวเ้ป็น "รายได้ท่ียงั
ไม่ไดเ้รียกช าระ" ภายใตสิ้นทรัพยห์มุนเวียน ส่วนสัญญาท่ีมีการเรียกเก็บเงินลูกคา้มากกวา่มูลค่างาน
จะแสดงไวเ้ป็น “รายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้” ภายใตห้น้ีสินหมุนเวยีน 

 
3.6 สินค้ำคงเหลือ 

         สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า ราคาทุน
ค านวณโดยวธีิเขา้ก่อนออกก่อน 

    งานระหวา่งก่อสร้าง แสดงในราคาทุน ประกอบดว้ยตน้ทุนของค่าวสัดุและค่าแรงงาน ค่างาน
ผูรั้บเหมาช่วง ค่าบริการและค่าใชจ่้ายอ่ืนของโครงการ 

    บริษทัและบริษทัยอ่ยตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ส าหรับสินคา้ลา้สมยั เส่ือมคุณภาพ และคาด
วา่จะจ าหน่ายไม่ได ้

 
3.7 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทีถื่อไว้เพ่ือขำย 

    สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย แสดงในราคาตามบญัชีหรือมูลค่ายุติธรรมสุทธิแลว้แต่
ราคาใดจะต ่ ากว่า บ ริษัทตั้ งค่ าเผื่อการลดราคาของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ี ถือไว้เพื่ อขาย 
โดยประมาณจากมูลค่าท่ีคาดวา่จะขายไดจ้ริง 
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3.8 เงินลงทุน 
   บริษทัยอ่ย หมายถึง บริษทัท่ีบริษทัใหญ่ในกลุ่มบริษทัมีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางออ้ม

เกินกวา่ก่ึงหน่ึงของสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด หรือมีอ านาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการ
ด าเนินงานของบริษทัยอ่ย เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงตามวิธีราคาทุน
หลงัหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 

 
3.9 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

   อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประกอบดว้ยท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง แสดงดว้ยราคาทุน 
ค่าเส่ือมราคาอาคารและส่ิงปลูกสร้าง ค านวณโดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์ 10-20 ปี   

 
3.10 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุน ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์ โดยประมาณของสินทรัพย ์ดงัน้ี 

  
รายการ จ านวนปี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 10 - 20 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 - 10 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน 3 - 10 
ยานพาหนะ 5 
อ่ืน ๆ 5 

 
   สินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงินบนัทึกดว้ยราคายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ของ

สัญญาเช่า ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์
   

3.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตดัจ าหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายโดยวธีิเส้นตรงระยะเวลา 5 ปี  
  ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ตดัจ าหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายโดยวธีิเส้นตรงระยะเวลา 10 ปี 
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3.12 สัญญำเช่ำ 
   สัญญำเช่ำกำรเงิน 
   สัญญาเช่าซ่ึงผูเ้ช่าไดรั้บโอนผลตอบแทนและความเส่ียงส่วนใหญ่ของการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์น 

ยกเวน้กรรมสิทธ์ิทางกฎหมายถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน บริษทับนัทึกสินทรัพยท่ี์เช่าในราคายุติธรรม 
ณ วนัท่ีเร่ิมต้นของสัญญาเช่าพร้อมกับภาระหน้ีสินท่ีจะต้องจ่ายค่าเช่าในอนาคตหักส่วนท่ีเป็น
ดอกเบ้ียจ่าย 
  ดอกเบ้ียจ่ายหรือค่าใชจ่้ายทางการเงิน รับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามส่วนของยอดเงินตน้
คงเหลือ 
  สัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
  สัญญาเช่าซ่ึงความเส่ียงและประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นยงัคงอยูก่บัผูใ้ห้
เช่า บนัทึกเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน ค่าเช่าท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาเช่าดงักล่าว รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบ
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จตามอายขุองสัญญาเช่า 

 
3.13 ผลประโยชน์ของพนักงำน  

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 
บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคม เป็น

ค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 
ผลประโยชน์ระยะยำว 
โครงการสมทบเงิน 
บริษทัและบริษทัย่อยจดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงเป็นลกัษณะของแผนการจ่ายสมทบ

ตามท่ีได้ก าหนดการจ่ายสมทบไวแ้ล้ว สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ได้แยกออกไปจาก
สินทรัพยข์องบริษทัและบริษทัย่อย และได้รับการบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอก กองทุน
ส ารองเล้ียงชีพดงักล่าว ไดรั้บเงินสะสมเขา้กองทุนจากพนกังานและเงินสมทบจากบริษทัและบริษทั
ยอ่ย เงินจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ บนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการนั้น 

โครงการผลประโยชน์ 
ส ารองผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายุ บนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตลอดอายุ

การท างานของพนกังาน โดยการประมาณจ านวนเงินผลประโยชน์ในอนาคต ท่ีพนกังานจะไดรั้บจาก
การท างานให้กับบริษัทและบริษัทย่อยในงวดปัจจุบัน และงวดอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยั  โดยผลประโยชน์ดงักล่าวไดถู้กคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั อตัราคิดลดใชอ้ตัราผลตอบแทน
ของพนัธบตัรรัฐบาลเป็นอตัราอา้งอิงเร่ิมตน้ การประมาณการหน้ีสินดงักล่าวค านวณโดยผูเ้ช่ียวชาญ
โดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) 
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3.14 สินทรัพย์/หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
สินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี จะค านวณข้ึนจากผลแตกต่างชัว่คราว ณ วนัท่ีใน

งบแสดงฐานะการเงิน ระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กบัราคาตามบญัชีของสินทรัพย์
หรือหน้ีสินนั้น ซ่ึงจะรับรู้เป็นรายไดภ้าษีหรือตดับญัชีเป็นค่าใช้จ่ายภาษี เม่ือรายไดรั้บรู้เป็นรายได้
หรือค่าใช้จ่ายท่ีบนัทึกไวเ้กิดข้ึนจริง และถือหักเป็นค่าใช้จ่ายไดแ้ลว้ในการค านวณภาษีเงินไดต้าม
ประมวลรัษฎากร 

บริษทัรับรู้ผลต่างชัว่คราว ท่ีตอ้งหกัภาษีเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี หรือบวกภาษี
เป็นหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่ บริษทัจะมีก าไรทาง
ภาษีจากการด าเนินงานในอนาคตเพียงพอ ท่ีจะน าสินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีนั้นมา
ใชป้ระโยชน์ได ้

บริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ีในงบ
แสดงฐานะการเงิน และจะปรับมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่า 
บริษทัจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอ ต่อการน าสินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมด 
หรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ค  านวณจากก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวด ประกอบด้วย ภาษีเงินได้

ปัจจุบนั และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดรั้บรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เวน้แต่
ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ รับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้ 

 
3.15 ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นข้ันพืน้ฐำน 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ค านวณโดยการน าก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี หารดว้ยจ านวน
หุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในระหวา่งปี 
 

3.16 รำยกำรบัญชีทีเ่ป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 
         รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศได้บนัทึกไวเ้ป็นเงินบาท โดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ 

วนัท่ีเกิดรายการ  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีมียอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปีบญัชี ได้
บนัทึกไวเ้ป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินปี ก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตรา
ต่างประเทศ ไดบ้นัทึกเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานระหวา่งปี 
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3.17 กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ 
  ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจใน

การประมาณและตั้งขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบัรายได ้
ค่าใชจ่้าย สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจมีความแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณไว ้

  ประมาณการและขอ้สมมติฐานจะไดรั้บการทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ โดยอาศยัประสบการณ์ใน
อดีตและปัจจยัต่าง ๆ รวมถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ซ่ึงฝ่ายบริหารมีความเช่ือมัน่อยา่ง
สมเหตุสมผลภายใตส้ถานการณ์นั้น บริษทัและบริษทัยอ่ยไดต้ั้งประมาณการและขอ้สมมติฐานต่อ
เหตุการณ์ในอนาคต เป็นผลให้ประมาณการทางบญัชีอาจจะไม่ตรงกบัผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมาณการ
และขอ้สมมติฐานทางบญัชีท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ค่า
เผื่อการลดมูลค่าสินคา้ ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย ค่าเส่ือมราคาของ
อาคารและอุปกรณ์ ค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงาน การประมาณการในเร่ืองต่าง ๆ ได้ถูกเปิดเผยในแต่ละส่วนท่ีเก่ียวข้องของหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินน้ี 

 
4. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

หน่วย : บาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560 2559 2560 2559 
เงินสด 339,492 421,456 288,591 312,201 
เช็คในมือ 515,146 - 515,146 - 
เงินฝากธนาคาร 31,065,657 50,186,631 28,203,850 46,992,121 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 31,920,295 50,608,087 29,007,587 47,304,322 
 

5. เงินลงทุนช่ัวครำว 
หน่วย : บาท 

รายการ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
2560 2559 

หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดเพื่อคา้   
   ราคาทุน 1,960,000 1,960,000 
 ค่าเผือ่การปรับมูลค่าเงินลงทุน            (1,300,000) (1,300,000) 

   รวมเงินลงทุนชัว่คราว 660,000 660,000 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดเพื่อคา้รายหน่ึง (บริษทัจดทะเบียน) 
ซ่ึงมีราคาทุนจ านวน 1.96 ล้านบาท และได้บนัทึกค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุนจ านวน 1.30 ล้านบาท 
แสดงยอดสุทธิจ านวน 0.66 ลา้นบาท (ราคาปิด ณ วนัท่ี 15 สิงหาคม 2559) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ไม่มี
ราคาเสนอซ้ือปัจจุบนั เพื่อใช้วดัมูลค่ายุติธรรม เน่ืองจากบริษทัจดทะเบียนดงักล่าวน าส่งงบการเงินล่าช้า
กว่าก าหนด จึงถูกสั่งพกัการซ้ือขายโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเป็นเหตุให้เขา้ข่ายอาจถูก
เพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
6. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

หน่วย : บาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560 2559 2560 2559 

ตัว๋เงินรับ 3,324,356 3,464,101 3,324,356 3,464,101 
ลูกหน้ีการคา้     
แยกตามอายลูุกหน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 149,425,907 148,699,354 149,015,922 147,326,674 
เกินก าหนดช าระไม่เกิน 3 เดือน 33,409,476 58,101,450 33,326,676 58,063,050 
เกินก าหนดช าระ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 2,628,102 2,212,967 2,628,102 2,190,467 
เกินก าหนดช าระ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 6,342,417 557,128 6,342,417 557,128 
เกินก าหนดช าระมากกวา่ 12 เดือน  16,191,760 17,972,476 16,191,760 17,972,476 

รวมลูกหน้ีการคา้ 211,322,018 231,007,476 210,829,233 229,573,896 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (21,473,842) (18,339,317) (21,238,666) (17,972,476) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 189,848,176 212,668,159 189,590,567 211,601,420 

ลูกหน้ีอ่ืน 18,692,454 5,883,922 17,426,873 7,058,373 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (5,000,000) - - - 

ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 13,692,454 5,883,922 17,426,873 7,058,373 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 203,540,630 218,552,081 207,017,440 218,659,793 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีลูกหน้ีการคา้บางส่วนไปขายลดใหก้บับริษทัแห่งหน่ึง โดยบริษทั

ยงัคงมีภาระจากการค ้าประกนัการขายลดแบบมีสิทธิไล่เบ้ียทั้งจ  านวน (หมายเหตุ 20) 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทั เดอ ละไม จ ากดั ไดรั้บช าระค่าสิทธิการเช่าและทรัพยสิ์นเป็นเช็ค

จ านวน 5 ล้านบาท แต่เรียกเก็บเงินไม่ได้ จึงบนัทึกเป็นลูกหน้ีอ่ืน และได้ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเต็ม
จ านวน (หมายเหตุ 11) 
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7. เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 
หน่วย : บาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อตัราดอกเบ้ีย (%) 
2560 2559 2560 2559 

บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั       
เงินตน้ยกมาตน้ปี - - 250,000 -   
บวก ใหกู้ย้มืเพ่ิมระหวา่งปี - - - 250,000   
หกั    รับช าระคืนระหวา่งปี - - - -   
เงินตน้ยกไปปลายปี - - 250,000 250,000 - - 

บริษทั เดอ ละไม จ ากดั       
เงินตน้ยกมาตน้ปี - - 2,761,500 2,000,000   
บวก ใหกู้ย้มืเพ่ิมระหวา่งปี - - 8,000,000 2,761,500   
หกั    รับช าระคืนระหวา่งปี - - - -   
โอนไปเป็นเงินใหกู้ย้มืระยะยาว       

แก่บริษทัยอ่ย - - - (2,000,000)   
เงินตน้ยกไปปลายปี - - 10,761,500 2,761,500 1.50 1.50 

บริษทั สยามเรลเวย ์       
ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั       

เงินตน้ยกมาตน้ปี - - - -   
บวก ใหกู้ย้มืเพ่ิมระหวา่งปี - - 8,250,000 -   
หกั    รับช าระคืนระหวา่งปี - - - -   
เงินตน้ยกไปปลายปี - - 8,250,000 - 1.50 - 

บริษทั ฟ้าขวญัทิพย ์จ ากดั       
เงินตน้ยกมาตน้ปี 10,000,000 - 10,000,000 -   
บวก ใหกู้ย้มืเพ่ิมระหวา่งปี 8,000,000 10,000,000 15,525,412 10,000,000   
หกั    รับช าระคืนระหวา่งปี - - (7,525,412) -   

เงินตน้ยกไปปลายปี 18,000,000 10,000,000 18,000,000 10,000,000 7.50-15.00 12.00 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่       

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18,000,000 10,000,000 37,261,500 13,011,500   
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8. เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอ่ืนทีผ่ดินัด 
หน่วย : บาท 

รายการ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560 2559 
เงินใหกู้ย้มืยกมาตน้งวด   
 เงินตน้ 26,882,892 26,882,892 
 ดอกเบ้ีย 12,027,397 12,027,397 
เงินใหกู้ย้มืยกไปปลายงวด 38,910,289 38,910,289 

 
บริษทัมีเงินให้กู ้ยืมแก่บุคคลภายนอก จ านวน 92.03 ล้านบาท (เงินตน้จ านวน 80 ล้านบาท และ

ดอกเบ้ียคา้งช าระจ านวน 12.03 ลา้นบาท) โดยลูกหน้ีจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างซ่ึงตั้งอยู่ในจงัหวดั
ภูเก็ตเป็นหลกัประกนั มีราคาประเมินเป็นเงิน 110 ลา้นบาท (ตามรายงานของผูป้ระเมินอิสระลงวนัท่ี 25 
มีนาคม 2553) นอกจากน้ีลูกหน้ีได้ส่งมอบหุ้นสามญัจ านวน 450,000 หุ้นของบริษทัจ ากดัแห่งหน่ึงใน
จงัหวดัภูเก็ตเป็นหลกัประกนัเพิ่มและเน่ืองจากลูกหน้ีผิดนดัช าระหน้ี บริษทัไดฟ้้องร้องด าเนินคดีลูกหน้ี 
ศาลมีค าพิพากษาใหลู้กหน้ีช าระหน้ีดงักล่าวแก่บริษทั หากไม่ช าระใหบ้งัคบัหลกัประกนัช าระหน้ี และหาก
ไม่พอให้บงัคบัจากทรัพยสิ์นส่วนตวัของลูกหน้ีต่อไป  โดยในเดือนมีนาคม 2553 บริษทัไดย้ื่นค าขอบงัคบั
ยดึหลกัประกนัแลว้ เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2556 บริษทัไดเ้ขา้ร่วมประมูลซ้ือท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง โดย
เจา้พนกังานบงัคบัคดีไดอ้นุมติัใหบ้ริษทัเป็นผูช้นะประมูลในราคาขาย 60 ลา้นบาท ต่อมาในเดือนสิงหาคม 
2557 บริษทัไดจ้ดทะเบียนรับโอนท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง และบนัทึกบญัชีเป็น “อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการ
ลงทุน” ส าหรับมูลค่าหน้ีคงเหลือ 38.91 ลา้นบาท อยูร่ะหวา่งติดตามบงัคบัทรัพยสิ์นส่วนตวัอ่ืนของลูกหน้ี
แลว้คือ หอ้งชุดและท่ีดินจ านวนหลายแปลง 

ส าหรับหุ้นท่ีส่งมอบมาเป็นหลกัประกนั ทนายความของบริษทั เก็บรักษาไวเ้พื่อรอบงัคบัคดีกบัหุ้น
ดงักล่าว หลงัจากท่ีไดบ้งัคบัคดีกบัทรัพยสิ์นส่วนตวัอ่ืนของลูกหน้ีแลว้คือ ห้องชุดและท่ีดินจ านวนหลาย
แปลง 

ในเดือนพฤษภาคม 2559 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าสั่งพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาดลูกหน้ี และเม่ือวนัท่ี 15 
กรกฎาคม 2559 บริษทัไดย้ืน่ค  าขอรับช าระหน้ีจากกองทรัพยสิ์นของลูกหน้ีเป็นจ านวนเงิน 87.34 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2560 เจา้พนักงานบงัคบัคดีมีประกาศขายทอดตลาดท่ีดินของลูกหน้ีแล้ว 
และมีการขายทอดตลาดท่ีดินแลว้บางส่วนเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2560  

เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 เจา้พนกังานพิทกัษ์ทรัพยไ์ดมี้หมายนดัประชุมเจา้หน้ีคร้ังแรก แต่ลูกหน้ี
มิไดย้ื่นค าขอประนอมหน้ีต่อเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยแ์ต่อยา่งใด เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยจึ์งรายงานศาล
เพื่อขอใหศ้าลมีค าพิพากษาใหลู้กหน้ีลม้ละลายแลว้เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 
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ปัจจยัดงักล่าว ท าให้บริษทัยงัไม่สามารถประมาณมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนจากลูกหน้ีอยา่งเหมาะสมใน
ขณะน้ี   จึงไม่ไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ อยา่งไรก็ตามตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2553 เป็นตน้ไป บริษทั 
หยุดรับรู้รายไดด้อกเบ้ียรับจากตน้เงินกูจ้  านวน 80 ลา้นบาทดงักล่าว โดยจะรับรู้เงินส่วนเกินจากการช าระ
ดอกเบ้ียคา้งรับเป็นรายไดใ้นรอบบญัชีท่ีบริษทัไดรั้บช าระเงิน 
 

9. สินค้ำคงเหลือ 
หน่วย : บาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560 2559 2560 2559 
วตัถุดิบ 130,566,074 105,196,168 130,566,074 105,196,168 
งานระหวา่งท า 9,959,327 8,326,801 9,959,327 8,326,801 
สินคา้ส าเร็จรูป 26,602,151 19,854,242 26,471,431 19,750,117 
สินคา้ระหวา่งทาง 17,739,002 4,789,753 17,739,002 4,789,753 
วสัดุส้ินเปลือง 5,130,625 5,596,762 4,982,751 5,567,857 
งานระหวา่งก่อสร้าง 4,354,689 1,419,906 4,354,689 - 
รวม 194,351,868 145,183,632 194,073,274 143,630,696 
หกั ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง (16,220,865) (17,148,507) (16,220,865) (17,104,278) 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 178,131,003 128,035,125 177,852,409 126,526,418 

 
10. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทีถื่อไว้เพ่ือขาย 

หน่วย : บาท 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 2559 เพิ่มข้ึน รับโอน 2560 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขาย 1,730,024 - 39,945 1,769,969 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (400,185) (14,764) - (414,949) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขาย-สุทธิ 1,329,839   1,355,020 
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
หน่วย : บาท 

บริษทัยอ่ย 
สัดส่วนการถือหุน้ % งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2560 2559 2560 2559 

บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั 99.98 99.98 52,985,000 52,985,000 
บริษทั เดอ ละไม จ ากดั 99.97 99.97 146,547,841 146,547,841 
บริษทั สยามเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 99.97 - 999,700 - 
รวม   200,532,541 199,532,841 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน   (146,547,841) (146,547,841) 
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   53,984,700 52,985,000 

 
หน่วย : บาท 

 บริษทัยอ่ย  ประเภทกิจการ 
ทุนช าระแลว้ เงินปันผล 

2560 2559 2560 2559 
บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั ผลิตและจ าหน่าย       
 เคร่ืองปรับอากาศ 53,000,000 53,000,000  -  - 
บริษทั เดอ ละไม จ ากดั โรงแรม 100,000,000 100,000,000  -  - 
บริษทั สยามเรลเวย ์ ซ่อมบ ารุงหวัรถจกัร       

ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ของรถไฟ 1,000,000 -  -  - 
 

เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2560 บริษทัไดล้งทุนในบริษทั สยามเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท์ จ  ากดั เป็นหุ้น
สามญัจ านวน 9,997 หุน้ จ  านวนเงิน 999,700 บาท คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 99.97 

เม่ือวนัท่ี 23 ธันวาคม 2559 บริษทั เดอ ละไม จ ากดั ไดท้  าหนงัสือสัญญาจะซ้ือจะขายสิทธิการเช่า
และทรัพยสิ์น โดยจะซ้ือจะขายสิทธิการเช่า ส่ิงปลูกสร้างและทรัพยสิ์นในอาคาร และผูซ้ื้อเขา้บริหาร
กิจการในโรงแรมทั้งสองแห่งไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ในมูลค่ารวม 200,000,000 บาท (สองร้อยลา้น
บาท) โดยแบ่งช าระเป็นงวดๆ ระยะเวลางวดละ 3 เดือน (ไตรมาส) เป็นจ านวนทั้งส้ิน 40 งวด (10 ปี) เป็น
เงินงวดละ 5,000,000 บาท (หา้ลา้นบาทถว้น) ทุกวนัสุดทา้ยของไตรมาส 

เม่ือผูซ้ื้อไดช้ าระเงินใหก้บัผูข้ายครบถว้นแลว้ ผูข้ายจึงตกลงโอนสิทธิการเช่าและทรัพยสิ์นใหก้บัผูซ้ื้อ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทั เดอ ละไม จ ากดั ไดรั้บช าระค่าสิทธิการเช่าและทรัพยสิ์นเป็นเช็ค
จ านวน 5 ล้านบาท แต่เช็คเรียกเก็บเงินไม่ได้ บริษทัได้บอกเลิกสัญญาและได้แจง้ความด าเนินการตาม
กฎหมายแลว้ในเดือนมิถุนายน 2560 

บริษทั เดอ ละไม จ ากดั ไดก้ลบัเขา้บริหารกิจการโรงแรมตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2560 
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12. เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 
 
12.1 เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัยอ่ยมีเงินลงทุนในบริษทั ฟ้าขวญัทิพย ์
จ  ากดั เป็นจ านวน 30 ลา้นบาท  

เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 ผูบ้ริหารแผนของบริษทั ฟ้าขวญัทิพย ์จ  ากดั ไดย้ืน่ค  าร้องต่อศาล
ล้มละลายกลางเพื่อพิจารณาข้อเสนอขอแก้ไขแผนฟ้ืนฟู เก่ียวกับวนัเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย ์       
ไม่เกินวนัท่ี 2 มกราคม 2560 และการช าระหน้ีให้เจา้หน้ี โดยผูบ้ริหารแผนจะส่งรายงานพร้อมค า
ช้ีแจง เพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับศาลในการวเิคราะห์แผนต่อไป 

เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2560 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าสั่งเห็นชอบดว้ยแผนท่ีแกไ้ขตามมติพิเศษ
ของท่ีประชุมใหญ่เจา้หน้ี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทั ฟ้าขวญัทิพย ์จ  ากดั ไดเ้ร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย ์และไดมี้การ
ช าระหน้ีใหเ้จา้หน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการแลว้ 

เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2561 ผูบ้ริหารแผนของบริษทั ฟ้าขวญัทิพย ์จ  ากดั ไดย้ื่นค าร้องต่อศาล
ลม้ละลายกลางพิจารณาและมีค าสั่งให้ยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการของบริษทั ฟ้าขวญัทิพย ์จ  ากดั ศาล
ลม้ละลายกลางนดัฟังค าร้องในวนัท่ี 30 เมษายน 2561 

งบการเงินของบริษทั ฟ้าขวญัทิพย ์จ  ากดั อยูร่ะหวา่งรอการปรับปรุงตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ 
 
12.2 เงินฝำกธนำคำรติดภำระค ำ้ประกนั 

บริษทัได้น าเงินฝากธนาคารไปเป็นหลกัประกนัการช าระหน้ีของธนาคารพาณิชย์ และเป็น
หลกัประกนัการออกหนงัสือค ้าประกนัของธนาคารของบริษทั 
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13. เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่บริษัทย่อย 
หน่วย : บาท 

รายการ งบการเงินเฉพาะกิจการ 
บริษทั เดอ ละไม จ ากดั  

เงินตน้ยกมาตน้งวด 1 มกราคม 2559 174,800,000 
หกั   รับช าระคืนระหวา่งปี (900,000) 
 173,900,000 
รับโอนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 2,000,000 
รับโอนจากดอกเบ้ียคา้งรับ 7,158,473 
เงินใหกู้ย้มืตามหนงัสือรับสภาพหน้ี 183,058,473 
บวก ใหกู้ย้มืเพิ่มระหวา่งปี 941,527 
เงินใหกู้ย้มืตามสัญญาเงินกูฉ้บบัใหม่ 184,000,000 
หกั   รับช าระคืนระหวา่งปี (500,000) 
เงินตน้ยกไปปลายปี 31 ธนัวาคม 2559 183,500,000 
หกั   รับช าระคืนระหวา่งปี (1,000,000) 
 182,500,000 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (50,000,000) 
เงินตน้ยกไปปลายปี 31 ธนัวาคม 2560 132,500,000 

 
 เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2559 บริษัทย่อยได้ท าสัญญาเงินกู้ฉบับใหม่ จ  านวนเงิน 184 ล้านบาท 
เน่ืองจากไม่สามารถช าระหน้ีไดต้ามสัญญาเงินกูฉ้บบัเดิม ซ่ึงจ านวนเงินตน้รวมดอกเบ้ีย 183.06 ลา้นบาท 
ประกอบด้วย เงินต้น 175.90 ล้านบาท ดอกเบ้ียค้างรับ 7.16 ล้านบาท ให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินต้น  
(ค านวณถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559) และกูย้ืมเงินเพิ่มอีก 0.94 ลา้นบาท เพื่อน าไปใช้หมุนเวียนในกิจการ 
โดยให้จ่ายช าระตามเง่ือนไขของสัญญาเป็นงวดๆ ละ 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 31 สิงหาคม 2559 ถึงวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2574 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.50 ต่อปี 
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14. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
รายการ 

ท่ีดิน 
อาคาร และ 

รวม 
 ส่ิงปลูกสร้าง 
รำคำทุน    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 15,524,856 45,700,357 61,225,213 
เพิ่มข้ึน - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 15,524,856 45,700,357 61,225,213 
เพิ่มข้ึน - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 15,524,856 45,700,357 61,225,213 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 - 68,858 68,858 
เพิ่มข้ึน - 54,602 54,602 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 - 123,460 123,460 
เพิ่มข้ึน - 46,143 46,143 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - 169,603 169,603 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 15,524,856 45,576,897 61,101,753 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 15,524,856 45,530,754 61,055,610 

มูลค่ำยุติธรรม    
ปี 2559 34,869,872 92,830,128 127,700,000 
ปี 2560 34,869,872 92,830,128 127,700,000 

 
 ในปี 2558 บริษัทได้มีการประเมินราคาท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้างโดยผู ้ประเมินอิสระ
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนท่ีจงัหวดัภูเก็ต มูลค่ายุติธรรม 120,500,000 บาท (ราคาตามบญัชี ปี 2560 
จ านวน 60,943,610 บาท) และอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนท่ีกรุงเทพมหานคร มูลค่ายุติธรรม 7,200,000 
บาท (ราคาตามบญัชี ปี 2560 จ านวน 112,000 บาท)  
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15. ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ 

หน่วย : บาท 

งบการเงินรวม 
ท่ีดินและส่วน 
ปรับปรุงท่ีดิน 

อาคาร ส่ิงปลูกสร้าง 
และส่วนปรับปรุง 

เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง 
และอุปกรณ์ส านกังาน 

ระบบโครงสร้าง ยานพาหนะ 
สินทรัพย ์

ระหวา่งติดตั้ง 
สินทรัพย ์

ตามสญัญาเช่า 
รวม 

รำคำทุน          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 94,485,860 526,264,377 673,459,589 28,442,277 1,200,671 8,698,018 7,112,141 22,483,925 1,362,146,858 
ซ้ือเพิ่ม 36,173,773 677,496 5,600,220 2,012,799 135,309 - 23,564,022 - 68,163,619 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย - - (12,151,390) (2,819,599) (148,149) - - - (15,119,138) 
โอน/รับโอน - - 13,463,797 5,790 - 11,943,925 (13,484,912) (11,943,925) (15,325) 
โอนไปสินทรัพยไ์มห่มุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขาย - - (12,688,780) - - - - - (12,688,780) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 130,659,633 526,941,873 667,683,436 27,641,267 1,187,831 20,641,943 17,191,251 10,540,000 1,402,487,234 
ซ้ือเพิ่ม - 1,318,627 11,939,649 729,363 29,000 - 29,291,319 - 43,307,958 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย - (649,826) (4,205,808) (1,122,045) (43,089) - - - (6,020,768) 
โอน/รับโอน - - 944,390 - - 1,468,458 (1,072,628) (1,468,458) (128,238) 
โอนไปสินทรัพยไ์มห่มุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขาย - - (1,260,492) - - - - - (1,260,492) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 130,659,633 527,610,674 675,101,175 27,248,585 1,173,742 22,110,401 45,409,942 9,071,542 1,438,385,694 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 - 221,320,093 474,163,825 24,331,113 1,171,275 7,025,818 - 6,312,845 734,324,969 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 2559 33,226 17,977,342 45,181,344 1,905,810 22,893 2,550,335 - 2,437,019 70,107,969 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย - - (11,869,356) (2,799,624) (148,140) - - - (14,817,120) 
โอน/รับโอน - - - - - 4,776,580 - (4,776,580) - 
 โอนไปสินทรัพยไ์มห่มุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขาย - - (10,958,756) - - - - - (10,958,756) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 33,226 239,297,435 496,517,057 23,437,299 1,046,028 14,352,733 - 3,973,284 778,657,062 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 2560 33,226 17,386,652 42,779,870 1,884,507 39,492 3,267,529 - 1,574,693 66,965,969 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย - (528,165) (3,704,110) (1,084,782) (43,083) - - - (5,360,140) 
โอน/รับโอน - - - - - 842,308 - (842,308) - 
โอนไปสินทรัพยไ์มห่มุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขาย - - (1,220,547) - - - - - (1,220,547) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 66,452 256,155,922 534,372,270 24,237,024 1,042,437 18,462,570 - 4,705,669 839,042,344 

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 - (97,069,230) - - - - - - (97,069,230) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - (97,069,230) - - - - - - (97,069,230) 

มูลค่ำตำมบัญชี          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 130,626,407 190,575,208 171,166,379 4,203,968 141,803 6,289,210 17,191,251 6,566,716 526,760,942 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 130,593,181 174,385,522 140,728,905 3,011,561 131,305 3,647,831 45,409,942 4,365,873 502,274,120 
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หน่วย : บาท 

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ท่ีดิน และส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน 

อาคาร ส่ิงปลูกสร้าง
และส่วนปรับปรุง 

เคร่ืองจกัร  
และอุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและอุปกรณ์

ส านกังาน 
ยานพาหนะ 

สินทรัพย ์
ระหวา่งติดตั้ง 

สินทรัพย ์
ตามสญัญาเช่า 

รวม 

รำคำทุน         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 94,037,376 164,522,904 669,050,950 23,081,538 6,612,243 7,112,141 22,483,925 986,901,077 
ซ้ือเพ่ิม 36,173,773 660,187 5,385,539 1,771,694 - 23,564,022 - 67,555,215 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย - - (11,116,265) (2,789,376) - - - (13,905,641) 
โอน/รับโอน - - 13,463,797 5,790 11,943,925 (13,484,912) (11,943,925) (15,325) 
โอนไปสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย - - (12,688,780) - - - - (12,688,780) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 130,211,149 165,183,091 664,095,241 22,069,646 18,556,168 17,191,251 10,540,000 1,027,846,546 
ซ้ือเพ่ิม - 1,296,861 11,783,582 648,420 - 29,269,715 - 42,998,578 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย - (489,666) (3,085,881) (1,013,699) - - - (4,589,246) 
โอน/รับโอน - - 944,390 - 1,468,458 (1,072,628) (1,468,458) (128,238) 
โอนไปสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย - - (1,260,492) - - - - (1,260,492) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 130,211,149 165,990,286 672,476,840 21,704,367 20,024,626 45,388,338 9,071,542 1,064,867,148 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 - 100,525,258 469,965,999 18,991,013 4,940,045 - 6,312,845 600,735,160 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 2559 - 8,184,060 45,109,423 1,888,121 2,550,335 - 2,437,019 60,168,958 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย - - (10,834,386) (2,773,018) - - - (13,607,404) 
โอน/รับโอน - - - - 4,776,580 - (4,776,580) - 
โอนไปสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย - - (10,958,756) - - - - (10,958,756) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 - 108,709,318 493,282,280 18,106,116 12,266,960 - 3,973,284 636,337,958 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 2560 - 7,905,238 42,674,219 1,834,017 3,267,529 - 1,574,693 57,255,696 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย - (462,967) (2,601,636) (991,297) - - - (4,055,900) 
โอน/รับโอน - - - - 842,308 - (842,308) - 
โอนไปสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย - - (1,220,547) - - - - (1,220,547) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - 116,151,589 532,134,316 18,948,836 16,376,797 - 4,705,669 (688,317,207) 

มูลค่ำตำมบัญชี         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 130,211,149 56,473,773 170,812,961 3,963,530 6,289,208 17,191,251 6,566,716 391,508,588 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 130,211,149 49,838,697 140,342,524 2,755,531 3,647,829 45,388,338 4,365,873 376,549,941 
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บริษัทได้จดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจักรไว้กับธนาคารพาณิชย์ เพื่อเป็น
หลกัประกนัวงเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 18) โดยสัญญาเงินกู้มีขอ้ผูกพนัต่างๆ ระบุไวใ้น
สัญญา เช่น การโอนผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัใหผู้ใ้หกู้เ้ป็นผูรั้บ เป็นตน้ 

 
16. สิทธิกำรใช้และเช่ำทีด่ินรอตัดบัญชี 

หน่วย : บาท 

รายการ 
งบการเงินรวม 

2560 2559 
สิทธิการเช่า-ราคาทุน 32,270,526 32,270,526 
หกั รายการตดัจ าหน่ายสะสม (14,286,116) (12,976,313) 
 17,984,410 19,294,213 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (5,561,333) - 
 สิทธิการเช่า – สุทธิ 12,423,077 19,294,213 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 1,309,803 1,309,803 

 
 16.1 สิทธิการเช่าซ่ึงบนัทึกในบญัชีของบริษทัยอ่ยจ านวน 22 ลา้นบาท เป็นการเช่าท่ีดินโฉนดเลขท่ี 7919 

และ 7920 ต าบลมะเร็ต อ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ตดัจ่ายตามอายสุัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 
26 ปี (เดือนมิถุนายน 2548 ถึงเดือนมิถุนายน 2574)  

 16.2 สิทธิการเช่าซ่ึงบนัทึกในบญัชีของบริษทัย่อยจ านวน 10.27 ลา้นบาท เป็นการเช่าท่ีดินโฉนดเลขท่ี 
24160 พร้อมอาคารโรงแรมเดอะรูม ต าบลบ่อผุด อ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ตดัจ่ายตาม
อายุสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 20 ปี (เดือนมกราคม 2553 ถึงเดือนธันวาคม 2572) เม่ือวนัท่ี 22 
ธนัวาคม 2560 บริษทั เดอ ละไม จ ากดั ไดท้  าหนงัสือสัญญาจะซ้ือจะขายสิทธิการเช่าและทรัพยสิ์น 
โดยผูซ้ื้อจะเขา้บริหารกิจการไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ในมูลค่ารวม 1,000,000 บาท โดยช าระ
ในวนัท าสัญญาจ านวน 200,000 บาท ส่วนท่ีเหลือแบ่งช าระเป็นรายเดือน เดือนละ 100,000 บาท 
จ านวน 8 เดือน โดยช าระทุกวนัท่ี 5 ของเดือน เร่ิมช าระตั้งแต่วนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2561 เป็นตน้ไป
บริษทัยอ่ยไดรั้บช าระค่าสิทธิการเช่าและทรัพยสิ์น งวดแรกในเดือนมีนาคม 2561 
ในปี 2560 บริษทัยอ่ยไดพ้ิจารณาค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสิทธิการเช่า เน่ืองจากบริษทัยอ่ยไดท้  าสัญญา

จะซ้ือจะขายสิทธิการเช่าในส่วนของโรงแรมเดอะรูม ซ่ึงมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่
จะไดรั้บ บริษทัยอ่ยไดรั้บรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดงักล่าวจ านวน 5.56 ลา้นบาท 
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17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

หน่วย : บาท 

งบการเงินรวม 
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

งานระหวา่ง 
พฒันาโปรแกรม 

ค่าใชจ่้าย 
รอการตดับญัชี 

รวม 

รำคำทุน     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 26,605,568 634,858 451,000 27,691,426 
ซ้ือเพ่ิม 25,017 - - 25,017 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย - (634,858) - (634,858) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 26,630,585 - 451,000 27,081,585 
ซ้ือเพ่ิม 207,500 - - 207,500 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย (120,000) - - (120,000) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 26,718,085 - 451,000 27,169,085 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  2559 20,642,511 - 326,447 20,968,958 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  2559 1,599,970 - 44,854 1,644,824 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2559 22,242,481 - 371,301 22,613,782 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  2560 1,537,579 - 44,854 1,582,433 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย (91,392) - - (91,392) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 23,688,668 - 416,155 24,104,823 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 4,388,104 - 79,699 4,467,803 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 3,029,417 - 34,845 3,064,262 
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หน่วย : บาท 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

งานระหวา่ง 
พฒันาโปรแกรม 

รวม 

รำคำทุน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 25,711,703 634,858 26,346,561 
ซ้ือเพิ่ม 25,017 - 25,017 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย - (634,858) (634,858) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 25,736,720 - 25,736,720 
ซ้ือเพิ่ม 177,500 - 177,500 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย (120,000) - (120,000) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 25,794,220 - 25,794,220 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  2559 19,748,650 - 19,748,650 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  2559 1,599,970 - 1,599,970 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2559 21,348,620 - 21,348,620 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 2560 1,535,377 - 1,535,377 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย (91,392) - (91,392) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 22,792,605 - 22,792,605 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 4,388,100 - 4,388,100 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 3,001,615 - 3,001,615 

 
18. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

หน่วย : บาท 

รายการ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560 2559 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 10,905,729 1,167,549 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 50,000,000 35,000,000 
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 49,787,110 79,704,397 
 รวม 110,692,839 115,871,946 

 
บริษทัค ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น โดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 

และเคร่ืองจกัร (หมายเหตุ 15) 
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19. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

หน่วย : บาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560 2559 2560 2559 
เจา้หน้ีการคา้ 162,963,870 127,240,499 162,682,651 125,310,366 
เช็คจ่ายล่วงหนา้ 1,860,538 - 1,831,648 - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 17,603,570 16,515,384 14,600,753 13,600,162 
เงินรับล่วงหนา้ 14,750,029 7,028,169 14,130,253 6,791,307 
เจา้หน้ีอ่ืน 9,340,624 6,516,198 8,589,569 6,487,048 
 รวม 206,518,631 157,300,250 201,834,874 152,188,883 

 
20. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบริษัทอ่ืน 

หน่วย : บาท 

รายการ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 ธนัวาคม 2560 
เงินตน้ยกมาตน้งวด - 
บวก กูย้มืเพิ่มระหวา่งงวด 25,723,638 
เงินตน้ยกไปปลายงวด 25,723,638 

 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัอ่ืนจากการขายลดลูกหน้ีเป็นจ านวน
เงิน 25.72 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.50 ต่อปี 

 
21. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 

หน่วย : บาท 

รายการ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560 2559 
ไม่เกิน 1 ปี 1,476,943 1,413,891 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,235,081 2,712,024 
รวมจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 2,712,024 4,125,915 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (1,476,943) (1,413,891) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ     1,235,081 2,712,024 

 
 ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ได้แสดงไวภ้ายใต้หน้ีสิน
หมุนเวยีน 
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 สัญญำเช่ำยำนพำหนะ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

วนัท่ีท าสญัญา 
ระยะเวลา จ านวนเงินตาม ค่าเช่าต่อเดือน 

หมายเหต ุ
เร่ิม ส้ินสุด สญัญา (ลา้นบาท) (บาท) 

มกราคม 2557 กมุภาพนัธ์ 2557 มกราคม 2560 0.38 10,418 - สญัญาเช่าซ้ือ 
มกราคม 2557 กมุภาพนัธ์ 2557 มกราคม 2560 0.38 10,418 - สญัญาเช่าซ้ือ 
มกราคม 2557 กมุภาพนัธ์ 2557 มกราคม 2560 0.38 10,418 - สญัญาเช่าซ้ือ 

  ตุลาคม 2557    ตุลาคม 2557 กนัยายน 2562 2.58 42,986 - สญัญาเช่าซ้ือ 
  ตุลาคม 2557    ตุลาคม 2557 กนัยายน 2562 2.61 43,555 - สญัญาเช่าซ้ือ 
  เมษายน 2558    เมษายน 2558     มีนาคม 2562 0.66 13,652 - สญัญาเช่าซ้ือ 
สิงหาคม 2558    กนัยายน 2558 สิงหาคม 2562 0.61 12,801 - สญัญาเช่าซ้ือ 
ธนัวาคม 2558 กมุภาพนัธ์ 2559 มกราคม 2563 0.95 19,727 - สญัญาเช่าซ้ือ 

 
22. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

หน่วย : บาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560 2559 2560 2559 
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์     
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 30,206,398 25,938,222 30,140,932 25,886,103 
ผลต่างจากการประมาณการ     
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 4,542,752 - 4,542,752 - 
(รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน)     

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (1,067,450) (580,000) (1,067,450) (580,000) 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 2,388,745 3,769,156 2,330,161 3,721,580 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,116,966 1,115,621 1,115,021 1,113,249 
ยกเลิกผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (65,466) (36,601) - - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 37,121,945 30,206,398 37,061,416 30,140,932 

 
  
 
 
 
 
 



- 28 - 
 
สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 
 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560 2559 2560 2559 

อตัราคิดลด 2.96-3.32% ต่อปี 3.76% ต่อปี 2.96-3.08% ต่อปี 3.76% ต่อปี 

อตัราการข้ึนเงินเดือน 2.94-5.00% ต่อปี 5.00-6.00% ต่อปี 2.94-4.14% ต่อปี 5.00% ต่อปี 

อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน 0-45.00% ต่อปี 0-44.39% ต่อปี 0-45.00% ต่อปี 0-44.39% ต่อปี 

 
23. ทุนเรือนหุ้น 
 

เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 มีมติอนุมติัในเร่ือง ดงัต่อไปน้ี 
- พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 648,576,474 บาท เป็น 

540,489,270 บาท สืบเน่ืองจากใบส าคญัแสดงสิทธิ CIG-W5 หมดอายุ และพิจารณาอนุมติัแก้ไข
หนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน 
 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงลดทุนจดทะเบียนของบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 3 
พฤษภาคม 2560 

- พิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 216,195,708 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท คิด
เป็นทุนจดทะเบียนท่ีเพิ่มข้ึนจ านวน 108,097,854 บาท เพื่อส ารองไวร้องรับการใชสิ้ทธิของใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัรุ่นท่ี 7 (CIG-W7) และพิจารณาอนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์
สนธิขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 4 
พฤษภาคม 2560 

- มีมติอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 216,195,708 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 
0.50 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิของ CIG-W7 ทั้งน้ี หากไม่มีการใชสิ้ทธิไม่วา่ดว้ยเหตุอนัใดอนัเป็น
ผลให้มีหุ้นสามญัท่ีจดัสรรไวเ้พื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเหลืออยู ่ให้อยู่
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษทัและ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ท่ี
จะพิจารณาจดัสรรหุน้สามญัท่ีเหลือดงักล่าวตามท่ีเห็นสมควร 
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เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 มีมติอนุมติัในเร่ือง ดงัต่อไปน้ี 
- มีมติอนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 43,238,430 บาท ตามจ านวนการจดัสรรหุ้นสามญั

เพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ัง
ท่ี 1/2558 จากทุนจดทะเบียนเดิม 583,718,825 บาท เป็น 540,480,395 บาท และพิจารณาอนุมติัแกไ้ข
หนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน 
 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงลดทุนจดทะเบียนของบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 10 
พฤษภาคม 2559 

- มีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 216,192,158 หุ้นมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท คิดเป็นทุน
จดทะเบียนท่ีเพิ่มข้ึนจ านวน 108,096,079 บาท เพื่อส ารองไวร้องรับการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัรุ่นท่ี 6 (CIG-W6) และพิจารณาอนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 
4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

บริษทัไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 
11 พฤษภาคม 2559 

- มีมติอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 
0.50 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิของ CIG-W6 ทั้งน้ี หากไม่มีการใชสิ้ทธิไม่วา่ดว้ยเหตุอนัใดอนัเป็น
ผลให้มีหุ้นสามญัท่ีจดัสรรไวเ้พื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเหลืออยู ่ให้อยู่
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษทัและ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั  ท่ี
จะพิจารณาจดัสรรหุน้สามญัท่ีเหลือดงักล่าวตามท่ีเห็นสมควร 

 เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2559 บริษทัได้จดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ จ  านวนเงิน 
432,393,191 บาท (หุ้นสามัญ 864,786,382 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) จากการใช้สิทธิซ้ือหุ้นของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ CIG-W5 จ านวน 17,750 หน่วย ท าให้ทุนช าระแลว้เพิ่มข้ึน 8,875 บาท และส่วนเกิน
มูลค่าหุน้เพิ่มข้ึน 11,537 บาท 

 
24. ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 ใบส าคญัแสดงสิทธิ CIG-W7 
 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัรุ่นท่ี 7 (CIG-W7) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนยบ์าท) จ านวน
ไม่เกิน 216,195,708 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัเดิมของบริษทั ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีถือ
อยู ่โดยใชอ้ตัราส่วน 5 หุน้เดิมต่อ 1 หน่วยของ CIG-W7 
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 ทั้งน้ี จ านวนหุ้นสามญัท่ีออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ  CIG-W6 และ CIG-W7 รวมกนั จะไม่เกิน
ร้อยละ  50 ของทุนช าระแล้ว  และให้คณะกรรมการบริษัทและ /หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั มีอ านาจก าหนดและเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวกบั 
CIG-W7 ตามท่ีเห็นสมควร ทั้งน้ีใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัได้ 1 หุ้น ในราคา 2 
บาท และก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัรุ่นท่ี 7     
(CIG-W7) (Record Date) ในวนัท่ี 3 เมษายน 2560 สามารถใชสิ้ทธิคร้ังแรกตรงกบัวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 
และวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยตรงกบัวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2562 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ยงัไม่มีผูใ้ชสิ้ทธิ 
 ใบส าคญัแสดงสิทธิ CIG-W6 
 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 มีมติอนุมติัให้ออกใบส าคญัแสดง
สิท ธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท รุ่น ท่ี  6 (CIG-W6) โดยไม่ คิดมูลค่า (ศูนย์บาท ) จ านวนไม่ เกิน 
216,192,158 หน่วย เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิมของบริษทั ตามสัดส่วนจ านวนหุน้ท่ีถืออยู ่โดย  

- กรณีผูถื้อ CIG-W5 ไม่ใช้ สิทธิซ้ือหุ้น ในเดือนมีนาคม - เมษายน 2559 ให้ใช้อตัราส่วน 4 หุ้น  
เดิมต่อ 1 หน่วยของ CIG-W6 (กรณีท่ีมีเศษใหปั้ดทิ้ง)  

- กรณีผูถื้อ CIG-W5 ใช้ สิทธิซ้ือหุ้น ในเดือนมีนาคม - เมษายน 2559 ให้ใช้อตัราส่วน 5 หุ้นเดิม
ต่อ 1 หน่วยของ CIG-W6 (กรณีท่ีมีเศษใหปั้ดทิ้ง)  

 ทั้งน้ี จ านวนหุ้นสามญัท่ีออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ  CIG-W5 และ CIG-W6 รวมกนั จะไม่เกิน
ร้อยละ  50 ของทุนช าระแล้ว  และให้คณะกรรมการบริษัทและ /หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั มีอ านาจก าหนดและเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวกบั 
CIG-W6 ตามท่ีเห็นสมควร ทั้งน้ีใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1 หุ้น ในราคา 1.50 
บาท และก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัรุ่นท่ี 6 
(CIG-W6) (Record Date) ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 สามารถใช้สิทธิคร้ังแรกตรงกบัวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2559 และวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยตรงกบัวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ยงัไม่มีผูใ้ชสิ้ทธิ 
 ใบส าคญัแสดงสิทธิ CIG-W5 
 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 มีมติให้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ  ท่ี
จะซ้ือหุ้นสามัญแก่ผูถื้อหุ้นเดิม จ านวนไม่เกิน 216,192,158 หน่วย ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีถืออยู่ใน
อตัราส่วนหุ้นสามญัเดิม 4 หุน้ ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ซ่ึงใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใชสิ้ทธิซ้ือ
หุน้สามญัได ้1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.15 บาท ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการรับใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ในวนัท่ี 28 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายช่ือโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวนัท่ี 29  
เมษายน 2558 
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 บริษทัได้รับการอนุมติัจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2558 
จ  านวน 216,185,556 หน่วย โดยไม่มีราคาเสนอขาย โดยจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมในอตัราส่วนหุ้นสามญั
เดิม 4 หุ้น ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีอายุ 1 ปี 4 เดือน 25 วนั สามารถใชสิ้ทธิคร้ังแรกตรงกบัวนัท่ี  
31 พฤษภาคม 2558 และวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยตรงกบัวนัท่ี 30 กนัยายน 2559  
 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 มีผูใ้ชสิ้ทธิ จ านวน 17,750 หน่วย คงเหลือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญั จ านวน 216,167,806 บาท ซ่ึงหมดอายกุารใชสิ้ทธิแลว้ 
 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชยจ์าก 432,384,316 บาท เป็น 432,393,191 
บาท เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2559 
 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม จ านวนไม่เกิน 216,192,158 หน่วย มีผูถื้อหุน้เดิมไดใ้ช้
สิทธิซ้ือเพียง 17,750 หน่วย จึงท าให้ใบส าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญท่ีขายไม่หมดคงเหลือจ านวน 
216,174,408 หน่วย ซ่ึงบริษทัไดด้ าเนินการยกเลิกทั้งจ  านวน และบริษทัไดด้ าเนินการลดทุนจดทะเบียนตดั
หุน้ท่ีไม่ไดจ้  าหน่ายออกไปกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2560 

 
25. ทุนส ารองตามกฎหมาย 

 ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัจะตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึง
ไวเ้ป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปีหักดว้ยยอดขาดทุนสะสม
ยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทุนส ารองดงักล่าวจะ
น าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 บริษทัมีทุนส ารองตามกฎหมายในปี 2560 และ 2559 จ านวน 12.71 ลา้นบาท ทั้งสองปี 

 
26. ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

 
 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการบริษทัประจ าปี 2560 จ  านวนเงินไม่เกิน 8 ลา้นบาท 
 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการบริษทัประจ าปี 2559 จ  านวนเงินไม่เกิน 8 ลา้นบาท 
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27. กำรจ ำแนกค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะของค่ำใช้จ่ำย 
หน่วย : บาท 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560 2559 2560 2559 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและ     
       งานระหวา่งท า(เพิ่มข้ึน)ลดลง (8,380,435) 8,862,065 (8,353,840) 8,818,303 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 518,275,325 493,402,430 517,944,946 492,586,066 
ซ้ือสินคา้เพื่อขาย 12,367,732 43,450,656 11,412,100 41,553,997 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 25,127,800 20,326,600 22,927,800 20,326,600 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 189,106,223 180,139,219 182,639,890 170,107,730 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 69,904,348 73,117,198 58,837,216 61,823,530 
ตน้ทุนทางการเงิน 6,983,245 7,102,714 6,982,464 7,102,714 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 121,503,136 126,943,378 148,700,363 113,886,238 

รวม 934,887,374 953,344,260 941,090,939 916,205,178 
 
28. ภำษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลทางภาษีของบริษทัและบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 
2559 ค านวณจากก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชี ปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอ่ืนบางรายการท่ีได้รับการ
ยกเวน้ภาษีเงินไดห้รือเป็นรายจ่ายท่ีตอ้งหา้มในการค านวณภาษีเงินได ้
 บริษทัและบริษทัยอ่ยค านวณภาษีเงินไดใ้นอตัราร้อยละ 20 
 ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560 2559 2560 2559 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 169,424 6,746,356 169,424 6,746,356 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจาก     

ผลแตกต่างชัว่คราว (1,637,698) (464,428) (955,055) (464,428) 
ค่ำใช้จ่ำย(รำยได้)ภำษีเงินได้ (1,468,274) 6,281,928 (785,631) 6,281,928 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีประกอบดว้ยผลแตกต่าง
ชัว่คราว ดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : บาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560 2559 2560 2559 
ผลสะสมของผลแตกต่ำงช่ัวครำวที่รับรู้     
     ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ     
     ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนเพ่ือคา้       1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 
     ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีการคา้ 21,238,666 17,972,476 21,238,666 17,972,476 
     ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ 16,220,865 17,104,278 16,220,865 17,104,278 
     ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ี     

ถือไวเ้พ่ือขาย 414,949 400,185 414,949 400,185 
     ค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 146,547,841 146,547,841 
     ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 32,518,664 30,140,932 32,518,664 30,140,932 
     ผลขาดทุนสุทธิสะสมยกมาไม่เกิน 5 รอบบญัชี 3,413,219 - - - 
              รวม 75,106,363 66,917,871 218,240,985 213,465,712 
ผลแตกต่ำงช่ัวครำวที่รับรู้     
 ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     
- รับรู้ในก ำไรสะสม     

     ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 4,542,752 - 4,542,752 - 
รวม 79,649,115 66,917,871 222,783,737 213,465,712 
สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชีซ่ึงค ำนวณจำก     
     อตัรำภำษเีงนิได้ 20% 15,929,823 13,383,574 44,556,747 42,693,142 
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29. รำยกำรทีเ่ป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 
 
 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงไม่ไดรั้บการป้องกนัความ
เส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน ดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนั 

รายการ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2560 2559 2560 2559 

สกลุเงินตรา แปลงค่าเป็น สกลุเงินตรา แปลงค่าเป็น สกลุเงินตรา แปลงค่าเป็น สกลุเงินตรา แปลงค่าเป็น 
ต่างประเทศ เงินบาท ต่างประเทศ เงินบาท ต่างประเทศ เงินบาท ต่างประเทศ เงินบาท 

สินทรัพย ์         
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 3,203.63 104,164.84 2,678.48 95,511.32 3,203.63 104,164.84 2,678.48 95,511.32 
ดอลล่าร์ออสเตรเลีย 61.09 1,532.27 32.34 826.19 61.09 1,532.27 32.34 826.19 
สกลุเงินอื่นๆ  32.68  75.20  32.68  51.19 

รวม  105,729.79  96,412.71  105,729.79  96,388.70 
หน้ีสิน         
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 3,774.19 123,971.56 3,537.86 127,371.75 3,773.81 123,958.93 3,537.86 127,371.75 
ยโูร 1.33 52.57 99.16 3,781.68 1.33 52.57 99.16 3,781.68 

รวม  124,024.13  131,153.43  124,011.50  131,153.43 
         

 
30. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

 
 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ตามพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 
2530 เพื่อเป็นสวสัดิการตลอดจนเป็นหลกัประกนัแก่พนกังาน เม่ือลาออกจากงานหรือครบอายุการท างาน
ตามระเบียบของบริษทั โดยพนกังานจ่ายสะสมส่วนหน่ึง และบริษทัจ่ายสมทบอีกส่วนหน่ึงในอตัราร้อยละ 
3 ของเงินเดือน ทั้งน้ี บริษทัไดแ้ต่งตั้งบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จ ากดั เป็นผูจ้ดัการกองทุน
เพื่อบริหารกองทุนดงักล่าว 
 เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ในส่วนของบริษทัและบริษทัย่อยท่ีจ่ายส าหรับพนักงาน และได้
บนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มี
ดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : บาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560 2559 2560 2559 
บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 2,773,573 2,806,336 2,773,573 2,806,336 
บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั - 26,791   
 2,773,573 2,833,127   
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31. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ภำยหน้ำ 
  

31.1 บริษทัมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนภายหนา้ ดงัน้ี  
หน่วย : ลา้น 

รายการ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 

หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารพาณิชย ์   
- สกุลเงินบาท 38.30 1.67 

เลตเตอร์ออฟเครดิต   
- สกุลดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 0.29 0.67 

 
31.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนอนัเก่ียวเน่ืองกบั

สัญญาการสั่งซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ เป็นจ านวนเงิน 9.27 ลา้นบาท และ 5.63 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

31.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนอนัเก่ียวเน่ืองกบัสัญญาการ
ซ้ือท่ีดิน เป็นจ านวนเงิน 23.58 ลา้นบาท 

 
31.4 บริษทัท าสัญญาเช่าท่ีดินเพื่อใช้เป็นโกดงัเก็บสินคา้ ตั้งอยู่ท่ี 12/2 หมู่ 9 ถนนบางคูวดั ต าบลบางคูวดั 

อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี โดยมีก าหนดระยะเวลา 12 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 17 กรกฎาคม 2551 ถึงวนัท่ี 
17 กรกฎาคม 2563 บริษทัตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนเป็นจ านวนเงินเดือนละ 40,000 บาท 
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32. กำรเสนอข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

หน่วย : พนับาท 

งบการเงินรวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
ขายสินคา้  

บริการดา้น 
โรงแรม 

 
ช้ินส่วนเคร่ือง การใหบ้ริการ รวม 
ปรับอากาศ   

รายไดจ้ากการขายในประเทศ 502,884 22,138 15,714 540,736 
รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 330,065 - - 330,065 

รวม 832,949 22,138 15,714 870,801 
ตน้ทุนขายและบริการ (712,944) (19,965) (19,198) (752,107) 
ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ตามส่วนงาน 120,005 2,173 (3,484) 118,694 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน    (175,797) 
ขาดทุนจากการด าเนินงาน    (57,103) 
รายไดอ่ื้น    29,445 
ตน้ทุนทางการเงิน    (6,983) 
รายไดภ้าษีเงินได ้    1,468 
ขาดทุนส าหรับปี    (33,173) 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 376,551 125,723 502,274 
หน่วย : พนับาท 

งบการเงินรวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
ขายสินคา้  

บริการดา้น 
โรงแรม 

 
ช้ินส่วนเคร่ือง 

อ่ืนๆ 
การใหบ้ริการ รวม 

ปรับอากาศ   
รายไดจ้ากการขายในประเทศ 513,703 17,827 19,593 22,203 573,326 
รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 353,072 - - - 353,072 

รวม 866,775 17,827 19,593 22,203 926,398 
ตน้ทุนขายและบริการ (734,061) (10,846) (15,621) (20,988) (781,516) 
ก าไรขั้นตน้ตามส่วนงาน 132,714 6,981 3,972 1,215 144,882 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน     (164,726) 
ขาดทุนจากการด าเนินงาน     (19,844) 
รายไดอ่ื้น     31,264 
ตน้ทุนทางการเงิน     (7,103) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (6,282) 
ขาดทุนส าหรับปี     (1,965) 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 391,511 135,250 526,761 
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33. รำยกำรบัญชีกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
 
 บริษทัมีรายการบญัชีกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีลกัษณะความสัมพนัธ์ดงัน้ี 

 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 
บริษทั เดอ ละไม จ ากดั เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 
บริษทั สยามเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 
บริษทั ฟ้าขวญัทิพย ์จ  ากดั เป็นเงินลงทุนในบริษทัอ่ืนของบริษทัยอ่ย 

 
 รายการบญัชีกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีส าคญั มีดงัน้ี 

 
33.1 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

หน่วย : บาท 
รายการท่ีเก่ียวขอ้งกนั งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 2560 2559 2560 2559 
รำยได้ค่ำเช่ำ     
บริษทั เดอ ละไม จ ากดั - - 12,000 5,000 
บริษทั สยามเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั - - 11,000 - 

ดอกเบีย้รับ     
บริษทั เดอ ละไม จ ากดั - - 2,820,440 3,360,324 
บริษทั สยามเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั - - 86,630 - 
บริษทั ฟ้าขวญัทิพย ์จ  ากดั 2,684,472 393,370 2,684,472 393,370 

ซ้ืออะไหล่     
บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั - - 62,501 121,900 
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33.2 ยอดคงเหลือลูกหน้ีและเจา้หน้ีจากการขาย ซ้ือ และใหบ้ริการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

หน่วย : บาท 
รายการท่ีเก่ียวขอ้งกนั งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ในงบแสดงฐานะการเงิน 2560 2559 2560 2559 
ลูกหนีอ่ื้น     
บริษทั เดอ ละไม จ ากดั - - 9,618 - 

รำยได้ค้ำงรับ     
บริษทั เดอ ละไม จ ากดั - - 9,000 2,000 

ดอกเบีย้ค้ำงรับ     
บริษทั เดอ ละไม จ ากดั - - 4,193,547 1,390,450 
บริษทั สยามเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั - - 28,932 - 
บริษทั ฟ้าขวญัทิพย ์จ  ากดั 305,002 27,452 305,002 27,452 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั - - 250,000 250,000 
บริษทั เดอ ละไม จ ากดั - - 10,761,500 2,761,500 
บริษทั สยามเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั -  8,250,000 - 
บริษทั ฟ้าขวญัทิพย ์จ  ากดั 18,000,000 10,000,000 18,000,000 10,000,000 

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่บริษัทย่อย     
บริษทั เดอ ละไม จ ากดั - - 182,500,000 183,500,000 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียนอ่ืน     
บริษทั เดอ ละไม จ ากดั - - 3,000 3,000 
 

34. การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงินทั้งในงบแสดงฐานะการเงิน และนอกงบ
แสดงฐานะการเงิน ดงัน้ี 

 
34.1 นโยบายการบญัชี 
  นโยบายการบญัชีไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 
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34.2 ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญา 
  ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญาเกิดจากกรณีท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดใน

สัญญา ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทัและบริษทัยอ่ย 
- ความเส่ียงเก่ียวกบัการกระจุกตวัของสินเช่ือ ซ่ึงเกิดข้ึนจากลูกหน้ีการคา้แบ่งเป็น 

- รายไดข้องบริษทัและบริษทัยอ่ย ซ่ึงเกิดจากการขายสินคา้ แก่ลูกคา้รายใหญ่ จ านวนนอ้ยราย
ท่ีมีสัดส่วนท่ีสูงมาก 

- รายไดข้องบริษทัและบริษทัย่อย ซ่ึงเกิดจากการขายสินคา้และให้บริการแก่ลูกคา้กิจการ
ขนาดเล็ก ไม่มีการกระจุกตวัของสินเช่ือ เน่ืองจากลูกคา้มีจ านวนมากราย 

- ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบญัชีของสินทรัพย์
ดงักล่าวไดห้ักส ารองต่าง ๆ แลว้เพื่อให้เป็นราคายุติธรรมโดยประมาณ โดยส ารองดงักล่าวถือ
เป็นมูลค่าสูงสุดของความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญา 

 
34.3 ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 
  ความเส่ียงท่ีจะเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย ซ่ึงอาจก่อให้เกิดผลเสียหายแก่บริษทั

และบริษทัยอ่ย ในงวดปัจจุบนัและงวดต่อ ๆ ไป บริษทัคาดวา่จะสามารถบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน
ได ้เน่ืองจากบริษทัไดมี้การวางแผนและติดตามสถานการณ์อยูต่ลอดเวลา 

 
34.4 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
  บริษัทและบริษัทย่อยมีความเส่ียง จากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนในสกุลเงินตรา

ต่างประเทศ เน่ืองจากมีลูกหน้ี เจา้หน้ีท่ีเกิดจากการซ้ือ ขายในสกุลเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงบริษทัและ
บริษทัยอ่ยจะพิจารณาจดัท าสัญญาประกนัความเส่ียงเป็นการล่วงหนา้ ในกรณีท่ีภาวะเงินบาทมีความผนั
ผวน และเห็นวา่เหมาะสม 

 
34.5 ราคายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
  บริษทัและบริษทัย่อยใช้วิธีการและขอ้สมมติฐานดงัต่อไปน้ี ในการประมาณราคายุติธรรมของ

เคร่ืองมือทางการเงิน 
- สินทรัพยท์างการเงิน แสดงราคาตามบญัชี ซ่ึงเท่ากบัราคายติุธรรมโดยประมาณ 
- หน้ีสินทางการเงิน แสดงราคาตามบญัชี ซ่ึงเท่ากบัราคายุติธรรมโดยประมาณ โดยเงินกู้ยืมมี

อตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด 
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35. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 
บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั 
 เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 ไดมี้มติอนุมติัเรียก
ช าระค่าหุ้นเพิ่มเติมหุ้นละ 10 บาท จากเดิมหุ้นละ 30 บาท เป็นหุ้นละ 40 บาท จ านวน 100,000 หุ้น เป็น
จ านวนเงินทั้งส้ิน 1,000,000 บาท ซ่ึงไดรั้บช าระจากผูถื้อหุน้เรียบร้อยแลว้ในเดือนมกราคม 2561 
 
บริษทั เดอ ละไม จ ากดั 
 เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 ได้มีมติเปล่ียนช่ือ
บริษทัจากช่ือเดิม บริษทั เดอ ละไม จ ากดั เป็นบริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท์ จ  ากดั บริษทัไดจ้ดทะเบียน
เปล่ียนช่ือบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2561 
  

36. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 
 

 งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัจากกรรมการของบริษทัแลว้ เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2561 


