
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผูถื้อหุน้บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 
ความเห็น 

 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) และของเฉพำะบริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (บริษทั) ตำมล ำดบั ซ่ึงประกอบดว้ย 
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 งบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นรวมและ
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นเฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด
เฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และหมำยเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ 

 

ขำ้พเจำ้เห็นว่ำ ยกเวน้ผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึนตำมท่ีกล่ำวไวใ้นวรรคเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น
อย่ำงมีเง่ือนไข งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรของบริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และของบริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำรและกระแสเงินสดรวม
และกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข 
 

ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 9 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัมีเงินให้กูย้มื
แก่บุคคลภำยนอก เงินตน้จ ำนวน 26.88 ลำ้นบำท และดอกเบ้ียคำ้งรับจ ำนวน 12.03 ลำ้นบำท เน่ืองจำกลูกหน้ี
ผดินดัช ำระหน้ี บริษทัไดฟ้้องร้องด ำเนินคดี โดยศำลมีค  ำพิพำกษำให้ลูกหน้ีช ำระหน้ีดงักล่ำวให้บริษทั หำกไม่ช ำระ
ใหบ้งัคบัหลกัประกนัช ำระหน้ี และหำกไม่พอใหบ้งัคบัจำกทรัพยสิ์นส่วนตวัของลูกหน้ีต่อไป ปัจจุบนับริษทัได้
ติดตำมบงัคบัทรัพยสิ์นส่วนตวัอื่นของลูกหน้ีแลว้ คือ ห้องชุด และท่ีดิน 2 แปลง ส ำหรับหุ้นของบริษทัจ ำกดั
ท่ีส่งมอบมำเป็นหลกัประกนั บริษทัเก็บรักษำไวเ้พื่อรอบงัคบัคดีกบัหุ้นดงักล่ำว ซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่ไดข้อ้ยุติของ
มูลค่ำทรัพยสิ์นท่ีจะไดรั้บจำกกำรบงัคบัคดี เพื่อพิจำรณำในกำรตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินให้กูย้ืมและ
ดอกเบ้ียคำ้งรับดงักล่ำว 



ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 12 ขำ้พเจำ้ไม่สำมำรถตรวจสอบให้ไดห้ลกัฐำนท่ีเพียงพอ
ในมูลค่ำของบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วม ท่ีแสดงในงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 จ ำนวน 46.58 
ลำ้นบำท สืบเน่ืองจำกบริษทัร่วมดงักล่ำวไดอ้อกจำกแผนฟ้ืนฟูเม่ือวนัท่ี 31 กรกฎำคม 2561 และบริษทัเร่ิมน ำวิธี
ส่วนไดเ้สียมำถือปฏิบติั จำกเดิมท่ีบนัทึกโดยวิธีรำคำทุน ปัจจุบนับริษทัอยูร่ะหว่ำงกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรม
ของอำคำรระหว่ำงก่อสร้ำงและเคร่ืองจกัรระหว่ำงติดตั้งตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อประเมิน
มูลค่ำให้เสร็จภำยในหน่ึงปี ท ำให้บริษทับนัทึกเงินลงทุนในบริษทัร่วมตำมวิธีส่วนไดเ้สียในงบกำรเงินรวม 
โดยรับรู้ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 จ ำนวน 1.22 ลำ้นบำท 
โดยใชสิ้นทรัพยสุ์ทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561ของบริษทัร่วม อยำ่งไรกต็ำม งบกำรเงินของบริษทัร่วม
ท่ีบริษทัน ำมำใชรั้บรู้รำยกำรดงักล่ำว ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบและเสนอรำยงำนอยำ่งมีเง่ือนไขเก่ียวกบักำรไม่สำมำรถ
ตรวจสอบรำคำทุนของอำคำรระหว่ำงก่อสร้ำงจ ำนวน 74.29 ลำ้นบำท และเคร่ืองจกัรระหว่ำงติดตั้งจ ำนวน 
283.02 ลำ้นบำท เน่ืองจำกฝ่ำยบริหำรช้ีแจงว่ำ บริษทัไดเ้ร่ิมเขำ้มำปรับปรุงโรงงำนหลงัจำกท่ีเคร่ืองจกัรไดติ้ดตั้ง
ไวแ้ลว้ก่อนปี 2557 ท ำให้ไม่มีเอกสำรหลกัฐำนกำรจ่ำยเงิน ซ่ึงเร่ืองดงักล่ำวอำจส่งผลให้มูลค่ำเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมและส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมเปล่ียนแปลงไปหำกกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์ระบุไดแ้ลว้เสร็จ จำกเร่ืองดงักล่ำวท ำให้ขำ้พเจำ้ไม่สำมำรถใชว้ิธีกำรตรวจสอบอ่ืนใหเ้ป็นท่ีพอใจต่อ
มูลค่ำเงินลงทุนในบริษทัร่วมและส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่ำว 

 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ได้
กล่ำวไวใ้นวรรคควำมรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจ้ำมีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่มบริษทัและบริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของ
ผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีท่ีก  ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และขำ้พเจ้ำได้ปฏิบัติตำมควำมรับผิดชอบด้ำนจรรยำบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตำม
ขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ี ขำ้พเจำ้เช่ือว่ำหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์
ในกำรแสดงควำมเห็นอยำ่งมีเง่ือนไขของขำ้พเจำ้ 

 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชำชีพ
ของขำ้พเจำ้ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ือง
เหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวมและในกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ีขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี 

 
 



กำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรรับเหมำก่อสร้ำง 
 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 กลุ่มบริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงจ ำนวน 
129.83 ลำ้นบำท โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยนโยบำยกำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรรับเหมำก่อสร้ำง ประมำณตน้ทุน
โครงกำรก่อสร้ำงไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4.14.3 ซ่ึงผูบ้ริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรพิจำรณำ
กำรประเมินขั้นควำมส ำเร็จของงำนก่อสร้ำงและควำมน่ำจะเป็นของโอกำสท่ีจะเกิดผลขำดทุนและวดัมูลค่ำ 
ผลขำดทุนท่ีอำจจะเกิดข้ึน ซ่ึงท ำใหเ้กิดควำมเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่ำและกำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงและ
ประมำณผลขำดทุนท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกกำรก่อสร้ำง 

 

กำรตอบสนองควำมเส่ียงโดยผูส้อบบญัชี 
 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบกำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงและประมำณกำรตน้ทุน
โครงกำรก่อสร้ำง โดยกำรประเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในเก่ียวกบักำรบนัทึกรับรู้รำยไดแ้ละตน้ทุน
งำนรับเหมำก่อสร้ำงกำรประมำณกำรตน้ทุนโครงกำรก่อสร้ำง และกำรประมำณกำรขั้นควำมส ำเร็จของงำนและ
ผลขำดทุนท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกโครงกำรก่อสร้ำง โดยกำรสอบถำมผูรั้บผิดชอบ ท ำควำมเขำ้ใจและเลือกตวัอยำ่ง
มำสุ่มทดสอบกำรปฏิบติัตำมกำรควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้อ่ำนสัญญำก่อสร้ำงเพื่อพิจำรณำเง่ือนไขเก่ียวกบั
กำรรับรู้รำยได ้สอบถำมผูบ้ริหำรท่ีรับผิดชอบและท ำควำมเขำ้ใจกระบวนกำรท่ีใชใ้นกำรประเมินขั้นควำมส ำเร็จ
ของงำนและกำรประมำณตน้ทุนโครงกำรก่อสร้ำงตรวจสอบควำมเหมำะสมประมำณกำรตน้ทุนโครงกำรก่อสร้ำง 
ตรวจสอบตน้ทุนในกำรรับเหมำก่อสร้ำงท่ีเกิดข้ึนจริงกบัเอกสำรประกอบรำยกำร ทดสอบกำรค ำนวณขั้นควำม
ส ำเร็จของงำนจำกตน้ทุนก่อสร้ำงท่ีเกิดข้ึนจริง วิเครำะห์เปรียบเทียบอตัรำก ำไรขั้นตน้ของงำนก่อสร้ำง วิเครำะห์
เปรียบเทียบขั้นควำมส ำเร็จของงำนท่ีประมำณโดยวิศวกรกบัตน้ทุนก่อสร้ำงท่ีเกิดข้ึนจริง สังเกตกำรณ์โครงกำร
ท่ีอยูร่ะหว่ำงก่อสร้ำง ณ วนัส้ินปีและประเมินกำรประมำณผลขำดทุนท่ีอำจจะเกิดข้ึนของผูบ้ริหำร 
 

เร่ืองอ่ืน 
 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ของบริษทั 
ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพำะของบริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ตำมล ำดบั ท่ีแสดง
เป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงไดแ้สดงควำมเห็นอยำ่งมีเง่ือนไขเก่ียวกบักำรไม่สำมำรถ
ประมำณค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอ่ืนท่ีผดินดั ตำมรำยงำนลงวนัท่ี 12 มีนำคม 2561 

 

ข้อมูลอ่ืน 
 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบด้วย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรำยงำน
ประจ ำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรำยงำน
ประจ ำปีนั้น ขำ้พเจำ้คำดว่ำขำ้พเจำ้จะไดรั้บรำยงำนประจ ำปีภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 



ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน
และขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หค้วำมเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

 

ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร คือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำขอ้มูลอ่ืนมีควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ หรือปรำกฏว่ำขอ้มูลอ่ืนมีกำรแสดงขอ้มูล
ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ 

 

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั หำกขำ้พเจำ้สรุปไดว้่ำมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดั
ต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเพื่อให้ผูมี้หน้ำท่ี
ในกำรก ำกบัดูแลด ำเนินกำรแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 

 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 
 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เหล่ำน้ี โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยใน
ท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรท่ีปรำศจำกกำรแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด 

 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมิน
ควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
(ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใชเ้กณฑ์กำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินกำรต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ี
จะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้

 

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงิน
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลว่ำ งบกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวมปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง อนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ 
ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด และเสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย 
ควำมเช่ือมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยู่
ไดเ้สมอไป 

 



ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคญัเม่ือ
คำดกำรณ์อยำ่งสมเหตุสมผลไดว้่ำรำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อ
กำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจำกกำรใชง้บกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำน้ี 

 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกต
และสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้รวมถึง 

 

 ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบตัิงำนตำมวิธี 
กำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสม 
เพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั 
ซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเส่ียงที่เกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเกี่ยวกบั 
กำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรง
ตำมขอ้เทจ็จริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 
 

 ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสม
กบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยใน
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
 

 ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชี
และกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท ำข้ึนโดยผูบ้ริหำร 
 

 สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑ์กำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำรและจำก
หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์
ท่ีอำจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองหรือไม่ ถำ้ขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของ
ผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้โดยให้ขอ้สังเกตถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถำ้กำรเปิดเผย
ดงักล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของขำ้พเจำ้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชี
ท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรกต็ำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคต
อำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
 

 ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวม รวมถึง
กำรเปิดเผยขอ้มูลว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ที่ท  ำให้มี  
กำรน ำเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่ 

 



 ไดรั้บหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจ้ำรับผิดชอบต่อกำรก ำหนด
แนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียว
ต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 
 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำงๆท่ีส ำคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและ
ช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่อง
ท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยใน หำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหว่ำงกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

 

ขำ้พเจ้ำได้ให้ค  ำรับรองแก่ผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกับดูแลว่ำขำ้พเจ้ำได้ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนด
จรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์
ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน ซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือว่ำมีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระ
ของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ีขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 

 

จำกเร่ืองท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญั
มำกท่ีสุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญั
ในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัไม่ให้
เปิดเผยต่อสำธำรณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่ำว หรือในสถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พิจำรณำว่ำไม่ควรส่ือสำร
เร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมี
ผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสำธำรณะจำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

 
 

ผูส้อบบญัชีท่ีรับผดิชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ีคือ 
 

บริษทั ส ำนกังำน เอ เอม็ ซี จ ำกดั 
 
 

(นำยอ ำพล  จ ำนงคว์ฒัน์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขท่ี 4663 

 

กรุงเทพมหำนคร 
วนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2562 
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม  2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม  2560

                  สินทรัพย์

สินทรัพยห์มนุเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 6 20,658,357        31,920,295        15,244,595        29,007,587        
เงินลงทนุชัว่คราว 7 -                     660,000             -                     660,000             
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 5.1 และ 8 199,248,746      203,540,630      205,618,579      207,017,440      
รายไดท่ี้ยงัไมไ่ดเ้รียกช าระ 34,232,980        -                     34,232,980        -                     
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.1 14,000,000        18,000,000        95,261,500        37,261,500        
เงินใหกู้ย้มืแก่บคุคลอ่ืนท่ีผิดนดัช าระ 9 38,910,289        38,910,289        38,910,289        38,910,289        
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน 6,200,000          -                     -                     -                     
สินคา้คงเหลือ 10 179,383,026      178,131,003      179,116,387      177,852,409      
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 14,631,171        8,378,661          13,723,047        8,166,255          
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย -                     1,355,020          -                     1,355,020          

          รวมสินทรัพยห์มนุเวียน 507,264,569      480,895,898      582,107,377      500,230,500      
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 11 -                     -                     30,556,359        53,984,700        
เงินลงทนุในบริษทัร่วม 12 46,582,733        -                     -                     -                     
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 13 20,460,503        66,630,400        20,460,503        36,630,400        
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.1 -                     -                     102,059,223      132,500,000      
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 14 146,943,398      61,055,610        146,943,398      61,055,610        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 427,580,201      502,274,120      281,332,122      376,549,941      
สิทธิการใชแ้ละเช่าท่ีดินรอตดับญัชี 16 10,949,400        12,423,077        -                     -                     
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 17 5,287,038          3,064,262          4,904,786          3,001,615          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18 15,710,556        15,929,823        49,905,793        44,556,747        
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 586,895             11,936,772        242,759             4,882,394          

          รวมสินทรัพยไ์มห่มนุเวียน 674,100,724      673,314,064      636,404,943      713,161,407      
               รวมสินทรัพย์ 1,181,365,293   1,154,209,962   1,218,512,320   1,213,391,907   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม

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

งบการเงินเฉพาะกจิการ

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561



8

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม  2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม  2560

                  หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น

หน้ีสินหมนุเวียน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 19 97,921,280        110,692,839      97,921,280        110,692,839      
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน 20 51,998,728        25,723,638        51,998,728        25,723,638        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 21 247,873,893      206,518,631      239,073,808      201,834,874      
เงินรับล่วงหนา้คา่ก่อสร้าง 21,591,702        9,746,005          21,591,702        9,746,005          
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 22 1,292,611          1,476,943          1,292,611          1,476,943          

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีดิน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 889,000             889,000             -                     -                     

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 2,757,726          3,504,910          1,199,841          1,762,516          
          รวมหน้ีสินหมนุเวียน 424,324,940      358,551,966      413,077,970      351,236,815      

หน้ีสินไมห่มนุเวียน
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 22 21,000               1,235,081          21,000               1,235,081          
หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีดิน 4,444,000          5,333,000          -                     -                     
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 23 40,197,756        37,121,945        40,060,176        37,061,416        
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 80,000               80,000               3,000                 3,000                 
          รวมหน้ีสินไมห่มนุเวียน 44,742,756        43,770,026        40,084,176        38,299,497        
               รวมหน้ีสิน 469,067,696      402,321,992      453,162,146      389,536,312      

ส่วนของผูถื้อหุ้น
ทนุเรือนหุ้น 24
    ทนุจดทะเบียน
        หุ้นสามญั 1,297,174,248 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท 648,587,124      648,587,124      648,587,124      648,587,124      
    ทนุท่ีออกและช าระแลว้
        หุ้นสามญั 864,786,382 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท 432,393,391      432,393,191      432,393,391      432,393,191      
ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 565,027,151      565,026,751      565,027,151      565,026,751      

ส่วนเกินจากการขายหุ้นทนุซ้ือคืน 15,534,581        15,534,581        15,534,581        15,534,581        
ก าไร(ขาดทนุ)สะสม
    จดัสรรแลว้
        ทนุส ารองตามกฎหมาย 12,707,000        12,707,000 12,707,000 12,707,000
    ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (313,364,526)     (273,759,726)     (260,311,949)     (201,805,928)     
          รวมส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 712,297,597      751,901,797 765,350,174 823,855,595

ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม -                     (13,827)              -                     -                     
          รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 712,297,597      751,887,970 765,350,174 823,855,595
               รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 1,181,365,293   1,154,209,962   1,218,512,320   1,213,391,907   

0 0 0 0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี -                     -                     -                     -                     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

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

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561



9                    

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายไดจ้ากการด าเนินงาน

รายไดจ้ากการขาย                             943,248,607      832,949,258      940,555,297      832,947,538      

รายไดจ้ากการบริการ 147,141,834      37,851,854        129,827,334      22,138,184        

รวมรายไดจ้ากการด าเนินงาน 1,090,390,441   870,801,112      1,070,382,631   855,085,722      

ตน้ทุนจากการด าเนินงาน

ตน้ทุนขาย (795,259,476)     (712,944,000)     (793,886,505)     (712,997,502)     

ตน้ทุนบริการ (146,967,105)     (39,162,761)       (119,858,379)     (19,964,970)       

รวมตน้ทุนจากการด าเนินงาน 10 (942,226,581)     (752,106,761)     (913,744,884)     (732,962,472)     

ก าไรขั้นตน้ 148,163,860      118,694,351      156,637,747      122,123,250      

รายไดอ่ื้น 14,032,655        29,444,529        16,626,494        31,839,181        

ค่าใชจ่้ายในการขาย (72,935,367)       (58,489,634)       (72,309,063)       (58,151,575)       

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (118,583,496)     (117,307,734)     (155,966,327)     (142,994,428)     
ตน้ทุนทางการเงิน (8,843,918)        (6,983,245)        (8,843,918)        (6,982,464)        
ขาดทุนก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและภาษีเงินได้ (38,166,266)       (34,641,733)       (63,855,067)       (54,166,036)       
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (1,219,267)        -                    -                    -                    
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (39,385,533)       (34,641,733)       (63,855,067)       (54,166,036)       

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 27.1 (219,267)           1,468,274          5,349,046          785,631             
ขาดทุนส าหรับปี (39,604,800)       (33,173,459)       (58,506,021)       (53,380,405)       

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
รายการท่ีไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุน
        ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 23 -                    (4,542,752)        -                    (4,542,752)        
        ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 27.2 -                    908,550             -                    908,550             
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                    (3,634,202)        -                    (3,634,202)        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี (39,604,800)       (36,807,661)       (58,506,021)       (57,014,607)       

การแบ่งปันขาดทุนส าหรับปี
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (39,604,800)       (33,163,985)       (58,506,021)       (53,380,405)       
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                    (9,474)               -                    -                    

ขาดทุนส าหรับปี (39,604,800)       (33,173,459)       (58,506,021)       (53,380,405)       -                    0 0 0
การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (39,604,800)       (36,798,187)       (58,506,021)       (57,014,607)       
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                    (9,474)               -                    -                    

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี (39,604,800)       (36,807,661)       (58,506,021)       (57,014,607)       

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน  
ส่วนท่ีเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั 28 (0.0458)             (0.0383)             (0.0677)             (0.0617)             จ านวนหุ้นสามญั (หน่วย : หุ้น) 864,786,382 864,786,382 864,786,382 864,786,382

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561



(หน่วย : บาท)

ทุนที่ออก ส่วนเกนิ ส่วนเกนิ จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้ รวมส่วน
และ มูลค่า จากการขาย ทุนส ารอง จัดสรร ของผู้ถือหุ้น ส่วนได้เสียที่

ช ำระแล้ว หุ้นสามัญ หุ้นทุนซ้ือคืน ตามกฎหมาย ของบริษัท ไม่มีอ านาจควบคุม รวม

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   
ขาดทุนส าหรับปี -                -                -                -               (33,163,985)   (33,163,985)  (9,474)                   (33,173,459)   
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                -                -                -               (3,634,202)     (3,634,202)    -                        (3,634,202)     
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                -                -                -               (36,798,187)   (36,798,187)  (9,474)                   (36,807,661)   
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                -                -                -               -                 -                300                       300                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 432,393,191 565,026,751 15,534,581    12,707,000  (273,759,726) 751,901,797 (13,827)                 751,887,970   
ขาดทุนส าหรับปี -                -                -                -               (39,604,800)   (39,604,800)  -                        (39,604,800)   
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                -                -                -               -                 -                -                        -                 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                -                -                -               (39,604,800)   (39,604,800)  -                        (39,604,800)   
เพ่ิมทุนหุ้นสามญั 200               400               -                -               -                 600               -                        600                 
ปรับปรุงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                -                -                -               -                 -                13,827                  13,827            
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 432,393,391 565,027,151 15,534,581    12,707,000  (313,364,526) 712,297,597 -                        712,297,597   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

  10

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

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

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม



(หน่วย : บาท)
ทุนที่ออก ส่วนเกนิ ส่วนเกนิ
และ มูลค่า จากการขาย จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้ รวม

ช าระแล้ว หุ้นสามัญ หุ้นทุนซ้ือคืน ทุนส ารองตามกฎหมาย จัดสรร

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 432,393,191 565,026,751 15,534,581   12,707,000                  (144,791,321) 880,870,202   
ขาดทนุส าหรับปี -                -                -                -                               (53,380,405)   (53,380,405)    
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                -                -                -                               (3,634,202)     (3,634,202)      
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                -                -                -                               (57,014,607)   (57,014,607)    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 432,393,191 565,026,751 15,534,581   12,707,000                  (201,805,928) 823,855,595   
ขาดทนุส าหรับปี -                -                -                -                               (58,506,021)   (58,506,021)    
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                -                -                -                               -                 -                  
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                -                -                -                               (58,506,021)   (58,506,021)    
เพ่ิมทนุหุ้นสามญั 200               400               -                -                               -                 600                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 432,393,391 565,027,151 15,534,581   12,707,000                  (260,311,949) 765,350,174   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

11

บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ก าไร(ขาดทุน)สะสม
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกจิการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก ำไร(ขำดทนุ)ก่อนภำษีเงินได ้       (39,385,533)    (34,641,733)    (63,855,067)    (54,166,036)    
รำยกำรปรับกระทบก ำไร(ขำดทนุ)ก่อนภำษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่ำย)จำกกำรด ำเนินงำน

คำ่เส่ือมรำคำ 66,182,811     67,012,112     55,873,022     57,301,839     
สิทธิกำรใชแ้ละเช่ำท่ีดินตดัจ่ำย 1,473,677       1,309,803       -                  -                  
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนตดัจ่ำย 1,624,737       1,582,433       1,519,667       1,535,377       
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ (131,418)         -                  (736,694)         -                  
โอนอุปกรณ์ระหวำ่งติดตั้งเป็นคำ่ซ่อมแซม -                  5,238              -                  5,238              
หน้ีสงสยัจะสูญ-ลูกหน้ีกำรคำ้(โอนกลบั) 137,195          8,134,525       137,195          3,266,190       
ขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ของเงินลงทนุชัว่ครำว 660,000          -                  660,000          -                  
ขำดทนุจำกมลูคำ่สินคำ้คงเหลือลดลง(โอนกลบั) 94,359            (927,642)         94,359            (883,413)         
ขำดทนุจำกกำรเลิกใชสิ้นทรัพย์ -                  689,236          -                  561,954          
ขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์มห่มนุเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขำย -                  14,764            -                  14,764            
ขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่สิทธิกำรใชแ้ละเช่ำท่ีดิน -                  5,561,333       -                  -                  
ขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ของเงินลงทนุในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                  -                  24,428,341     -                  
หน้ีสงสยัจะสูญ-เงินใหกู้ย้มืระยะยำว -                  -                  30,440,777     50,000,000     
โอนกลบัรำยกำรประมำณกำรคำ่ใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย (4,100,000)      -                  (4,100,000)      -                  
(ก ำไร)ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง (79,558)           (267,407)         (79,558)           (267,419)         
ส่วนแบง่ก ำไรจำกเงินลงทนุในบริษทัร่วม 1,219,267       -                  -                  -                  
คำ่ใชจ่้ำยผลประโยชนพ์นกังำน 4,292,041       3,440,245       4,214,990       3,445,182       
ดอกเบ้ียรับ (3,316,554)      (3,024,864)      (6,273,872)      (5,926,124)      
ดอกเบ้ียจ่ำย 8,843,918       6,983,245       8,843,918       6,982,464       

              ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน 37,514,942     55,871,288     51,167,078     61,870,016     

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

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

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกจิการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน(ต่อ)
สินทรัพยด์ ำเนินงำน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 5,964,918       6,769,781       6,457,364       11,101,027     
รำยไดท่ี้ยงัไมไ่ดเ้รียกช ำระ (34,232,980)    -                  (34,232,980)    -                  
สินคำ้คงเหลือ (1,346,382)      (49,045,236)    (1,358,337)      (50,319,578)    
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (6,141,105)      (5,915,978)      (5,445,387)      (5,954,288)      
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 8,409,877       40,561            1,699,635       72,894            

หน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 32,104,650     58,675,060     27,988,322     59,145,669     
เงินรับล่วงหนำ้คำ่ก่อสร้ำง 11,845,697     -                  11,845,697     
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน (747,184)         (1,121,222)      (562,675)         (1,484,605)      
ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน (1,216,230)      -                  (1,216,230)      -                  
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน -                  (28,000)           -                  -                  

เงินสดรับจำกกำรด ำเนินงำน 52,156,203     65,246,254     56,342,487     74,431,135     
เงินสดจ่ำยภำษีเงินได้ -                  (5,812,912)      -                  (5,812,161)      

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 52,156,203     59,433,342     56,342,487     68,618,974     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ
(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในเงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ้ำประกนั 16,169,897     (36,630,400)    16,169,897     (36,630,400)    
เงินสดจ่ำยในเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (6,200,000)      -                  -                  -                  
เงินสดรับจำกเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18,000,000     -                  18,250,000     -                  
เงินสดจ่ำยจำกเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (14,000,000)    (8,000,000)      (76,250,000)    (24,250,000)    
เงินสดจ่ำยจำกเงินใหกู้ย้มืระยะยำวจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                  -                  -                  1,000,000       
เงินสดรับดอกเบ้ียรับ 920,334          2,684,542       492,183          2,753,793       
เงินสดจ่ำยในเงินลงทนุในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (17,802,000)    -                  (1,000,000)      (999,700)         
เงินสดจ่ำยในกำรซ้ืออสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทนุ (1,650,000)      -                  (1,650,000)      
เงินสดจ่ำยในกำรซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (58,877,108)    (37,568,817)    (27,438,143)    (37,302,424)    
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 1,206,676       -                  1,206,676       
เงินสดจ่ำยช ำระเงินมดัจ ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ -                  (10,259,450)    -                  (4,059,450)      
เงินสดจ่ำยในกำรซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (3,847,513)      (207,500)         (3,422,838)      (177,500)         

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ (66,079,714)    (89,981,625)    (73,642,225)    (99,665,681)    

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

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

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกจิการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (12,401,370)    (4,581,448)      (12,401,370)    (4,581,448)      
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน 26,275,090     25,723,638     26,275,090     25,723,638     
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (1,398,413)      (1,413,891)      (1,398,413)      (1,413,891)      
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีดิน (889,000)         (889,000)         -                  -                  
เงินสดจ่ายในดอกเบ้ียจ่าย (8,854,914)      (6,974,891)      (8,854,914)      (6,974,110)      
เงินสดรับคา่หุ้นเพ่ิมทนุ 600                 -                  600                 -                  
ปรับปรุงส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 13,827            300                 -                  -                  

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 2,745,820       11,864,708     3,620,993       12,754,189     

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด (84,247)           (4,217)             (84,247)           (4,217)             
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลงสุทธิ (11,261,938)    (18,687,792)    (13,762,992)    (18,296,735)    
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 31,920,295     50,608,087     29,007,587     47,304,322     
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายปี 20,658,357     31,920,295     15,244,595     29,007,587     

ขอ้มลูเพ่ิมเติมประกอบกระแสเงินสด
รายการท่ีไมก่ระทบกระแสเงินสด  มีดงัน้ี

 - ตดัจ าหน่ายคา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญกบัลูกหน้ีการคา้ 1,495,179       -                  1,260,003       -                  
 - ซ้ือสินทรัพยย์งัไมไ่ดจ่้ายช าระ 13,741,215     412,166          13,741,215     369,179          
-  โอนเงินมดัจ าเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 2,940,000       -                  2,940,000       -                  
-  โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 85,357,194     -                  85,357,194     -                  
-  โอนเงินลงทนุระยะยาวอ่ืนเป็นเงินลงทนุในบริษทัร่วม 30,000,000     -                  -                  -                  
- โอนสินทรัพยไ์มห่มนุเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,243,615       -                  1,243,615       -                  
-  โอนอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้งเป็นสินคา้คงเหลือ -                  123,000          -                  123,000          
-  โอนเงินมดัจ าคา่สินทรัพยเ์ป็นอาคารระหวา่งก่อสร้างและอุปกรณ์ -                  5,326,975       -                  5,326,975       
- โอนเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เป็นสินทรัพยไ์มห่มนุเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย -                  39,945            -                  39,945            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561

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

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
     

 

1. ขอ้ความทัว่ไป 
 

บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษทัจ ากดั 
ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยท์ะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี 0107547000133 เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2534 
และแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2547 ส านกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 1/1 หมู่ท่ี 7 ถนนบางคูวดั 
ต าบลบางคูวดั อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี ประเทศไทย 

 

บริษทัด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์และช้ินส่วนเคร่ืองปรับอากาศและให้บริการ
รับเหมาก่อสร้าง 

 

บริษทัยอ่ยด าเนินธุรกิจตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 3.1 
 

2. หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน 

  

2.1 งบการเงินน้ีน าเสนอเพื่อวตัถุประสงคข์องการรายงานเพื่อใชใ้นประเทศไทย และจดัท าเป็นภาษาไทย 
งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัท าข้ึนเพื่อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 

 

2.2 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดัท าข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใต้
พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินรวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงจดัตั้ง
ตามพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 ได้มีมติให้ประกาศใช้แล้ว และตามข้อก าหนดของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัท าและน าเสนอรายงาน
ทางการเงิน 

 

การแสดงรายการในงบการเงินเป็นไปตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 

งบการเงินน้ีได้จดัท าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนใน
นโยบายการบญัชี 
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2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
 

2.3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 
ในระหว่างปีกลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีออกโดยสภา
วชิาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 
มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดร้ับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึน
เพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและค าศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้
มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่ง
เป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

 

2.3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต 
สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2562 และ 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดน้ า
มาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 

 

อา้งอิงมาตรฐาน 
 

เร่ือง วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

มาตรฐานการบญัชี   
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 1 มกราคม 2563 
   

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   
ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

มาใชเ้ป็นคร้ังแรก 
1 มกราคม 2562 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 1 มกราคม 2563 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 1 มกราคม 2563 
ฉบบัท่ี 15 รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 1 มกราคม 2562 
   

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิ

ในหน่วยงานต่างประเทศ 
1 มกราคม 2563 

ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 1 มกราคม 2563 
 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปี
ท่ีเร่ิมน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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2.4 ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ 
การประมาณการและข้อสมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและ
การรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย การประมาณและขอ้สมมติฐาน
มาจากประสบการณ์และปัจจยัต่างๆ ท่ีผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์
แวดลอ้มนั้น ดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้

 

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ
การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน และ
ในงวดอนาคตท่ีไดรั้บผลกระทบ การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

 

สัญญาเช่า 
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน

ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวา่ บริษทั
ไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี 
ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจใน

การประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงิน
ในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 

การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 
ในการประมาณการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ ฝ่ายบริหาร

ไดใ้ช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ โดยจ านวนเงินที่คาดวา่
จะได้รับจากสินค้าคงเหลือพิจารณาจากการเปล่ียนแปลงของราคาขายหรือต้นทุนท่ีเก่ียวข้อง
โดยตรงกบัเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน และฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจใน
การประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากสินคา้เส่ือมคุณภาพ โดยค านึงถึงอายุของสินคา้
คงเหลือและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น 

 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 
ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน อาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหาร

จ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน อาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่
หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 
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นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ี
คาดวา่จะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี

และขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ช้เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษี
ในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหาร
จ าเป็นตอ้งประมาณการวา่กลุ่มบริษทัควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวน
เท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 

ประมาณการภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณข้ึนตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต และอตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

 

การประมาณการในเร่ืองอื่น ๆ ไดถู้กเปิดเผยในแต่ละส่วนที่เกี่ยวขอ้งของหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินน้ี 

 

3. เกณฑก์ารจดัท างบการเงินรวม 
 

3.1 งบการเงินรวมน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย 3 แห่ง (“กลุ่มบริษทั”) โดยมี
สัดส่วนโครงสร้างของกลุ่มบริษทั ดงัน้ี 

 

ช่ือบริษทั จดัตั้งข้ึนใน 
ประเทศ 

ประเภทกิจการ อตัราร้อยละของการถือหุน้ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

   2561 2560 
บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั ไทย ผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์และช้ินส่วนเคร่ืองปรับอากาศ

และเคร่ืองท าความเย็น รวมทั้ งบริการซ่อมแซม 
บ ารุงรักษาและตรวจสอบสินคา้ 

99.98 99.98 

บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั ไทย โรงแรม 99.97 99.97 
บริษทั สยามเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ไทย ซ่อมบ ารุงหวัรถจกัรของการรถไฟและภาคเอกชน 99.97 99.97 

 

3.2 บริษทัยอ่ย เป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือบริษทัมีอ านาจควบคุม
ทั้งทางตรงและทางออ้มในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของบริษทันั้น เพื่อให้
ไดม้าซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรมของบริษทัยอ่ย งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม
ของกลุ่มบริษทั นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
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3.3 งบการเงินรวมจดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีเดียวกันส าหรับรายการบญัชีท่ีเหมือนกันหรือ
เหตุการณ์การบญัชีท่ีคลา้ยคลึงกนั 
 

3.4 รอบระยะเวลาบญัชีของบริษทัยอ่ยส้ินสุดวนัเดียวกนักบับริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 

3.5 งบการเงินรวมได้รวมรายการบญัชีของกลุ่มบริษทั หลงัจากตดัรายการระหว่างกนั ซ่ึงยอดคงคา้ง
ระหวา่งกลุ่มบริษทั รายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญัและเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยของบริษทั และ
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยไดต้ดัออกในขั้นตอนการจดัท างบการเงินรวมแลว้ 

 

3.6 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 99.95 ในการจดัท างบการเงินรวม บริษทัค านวณ
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเสมือนหน่ึงถือหุ้นร้อยละ 100 
 

4. สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั ออมทรัพย ์
และประจ าไม่เกิน 3 เดือน ท่ีไม่ติดภาระค ้าประกนัและเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงถึง
ก าหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน ซ่ึงปราศจากภาระผูกพนั นบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดั
ในการเบิกใช ้

 

4.2 เงินลงทุนชัว่คราว 
 

บริษทับนัทึกหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดเพื่อคา้ด้วยราคายุติธรรม ผลต่างของราคา
ยุติธรรมกบัราคาทุน แสดงเป็นค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน บริษทัรับรู้การเปล่ียนแปลงมูลค่าของ
หลกัทรัพยเ์ป็นก าไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนของหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ราคาทุน
ของหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ท่ีจ  าหน่ายในระหวา่งปี  ถือเกณฑร์าคาทุนถวัเฉล่ียของแต่ละหลกัทรัพย ์ณ เวลาท่ีขาย 

 

4.3 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บช าระ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไป
พิจารณาจากการวิเคราะห์อายุลูกหน้ีคงคา้ง วิเคราะห์ประวตัิการช าระหน้ี และคาดการณ์เกี่ยวกบั 
การรับช าระหน้ีในอนาคตจากลูกหน้ีแต่ละรายท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บช าระ และลูกหน้ีจะถูกตดัจ าหน่าย
ออกจากบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 

 
 
 
 



20 

4.4 รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ/รายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้ 
 

รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระประกอบดว้ยตน้ทุนของค่าวสัดุและค่าแรงงาน ค่างานผูรั้บเหมาช่วง 
ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอ่ืน รวมทั้งก าไรหรือขาดทุนสุทธิท่ีไดค้  านวณข้ึนหักดว้ยจ านวนท่ีเรียกเก็บ
จากลูกคา้แลว้ 

 

สัญญาท่ีมีมูลค่าของงานเกินกวา่จ านวนเงินท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้จะแสดงไวเ้ป็น "รายไดท่ี้ยงั
ไม่ไดเ้รียกช าระ" ภายใตสิ้นทรัพยห์มุนเวียน ส่วนสัญญาท่ีมีการเรียกเก็บเงินลูกคา้มากกวา่มูลค่างาน
จะแสดงไวเ้ป็น “รายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้” ภายใตห้น้ีสินหมุนเวยีน 
 

4.5 สินคา้คงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือบนัทึกตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่อยา่งใดจะต ่ากวา่ โดยราคาทุน
มีการค านวณโดยวธีิเขา้ก่อนออกก่อน 

 

ตน้ทุนของสินคา้ประกอบดว้ย ตน้ทุนสินคา้ที่ซ้ือ ตน้ทุนในการแปลงสภาพ และตน้ทุนอ่ืน
ท่ีเกิดข้ึนเพื่อให้สินคา้อยูใ่นสถานท่ีตั้งและสภาพท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้ส าเร็จรูปและ
สินคา้ระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้ไดร้วมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสม 
โดยพิจารณาถึงระดบัก าลงัการผลิตตามปกติ 

 

มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วย
ประมาณการตน้ทุนท่ีจะผลิตใหเ้สร็จและตน้ทุนท่ีจ าเป็นตอ้งจ่ายไปเพื่อใหข้ายสินคา้นั้นได ้

 

4.6 เงินลงทุนระยะยาว 
 

4.6.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ในงบการเงินเฉพาะกิจการบนัทึกบญัชีตามวิธีราคาทุนสุทธิดว้ยค่าเผือ่ 
การดอ้ยค่าและจะบนัทึกรับรู้การเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในก าไรหรือขาดทุนเม่ือจ าหน่าย
เงินลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดการดอ้ยค่า 

 

4.6.2 เงินลงทุนในบริษทัร่วม แสดงในงบการเงินรวมตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
 

4.7 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน หมายถึงท่ีดินหรืออาคารหรือส่วนควบอาคารหรือทั้งท่ีดิน
และอาคารท่ีถือครองไวเ้พื่อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าหรือจากการเพิ่มข้ึนของมูลค่าของสินทรัพย์
หรือทั้งสองอยา่ง ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พื่อใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือใหบ้ริการไม่ไดมี้ไวเ้พื่อใชใ้น
การบริหารงานของกิจการ ไม่ไดมี้ไวเ้พื่อขายตามลกัษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ 
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กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในราคาทุน หลงัจากนั้น
กลุ่มบริษทัจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อ
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 

ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนค านวณจากราคาทุนโดยใชว้ิธีเส้นตรงตามอายุ
การใหป้ระโยชน์โดยประมาณ ดงัน้ี  

 

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 20 ปี 
 

ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงานและไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนประเภทท่ีดิน และงานระหวา่งก่อสร้าง  

 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่างระหว่างจ านวนเงินท่ีได้รับสุทธิจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพยใ์นก าไรขาดทุนในงวดท่ีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 

 

การโอนเปล่ียนประเภทจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไปเป็นท่ีดินและอาคารท่ีมีไวใ้ช้งาน 
ใช้มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการใช้งานและจะวดัมูลค่าตามนโยบายบญัชีของท่ีดิน
และอาคาร 

 

4.8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผือ่ผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้าง
สินทรัพยท่ี์กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพยเ์พื่อให้สินทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใชง้านไดต้ามความประสงค์
ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้มื 

 

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายใุห้ประโยชน์ไม่เท่ากนั
ตอ้งบนัทึกแต่ละส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั 

 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในภายหลงั ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของ
มูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัจะไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่ง
น่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อม
บ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
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ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรขาดทุน และค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุ
การให้ประโยชน์โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายุการ
ใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

 

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

 

บริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคา ส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง 
 

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิ
ท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้อ่ืน
หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนในก าไรขาดทุน 

 

การโอนจากอสังหาริมทรัพยที์่มีไวใ้ชง้านไปเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนใชมู้ลค่า
ตามบญัชี ณ วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการใชง้าน 

 

4.9 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า

(ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้ในก าไรขาดทุนโดยวธีิเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้น
รูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อม
ท่ีจะใหป้ระโยชน์ในอนาคต ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์แสดงไดด้งัน้ี 

 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์   5  ปี 
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 10  ปี 

 

4.10 สัญญาเช่าระยะยาว 
สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่

ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนตาม
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า
แลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากวา่ โดยจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน และ
ส่วนท่ีจะหกัจากหน้ีตามสัญญา เพื่อท าให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือ
ของหน้ีสิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในก าไรขาดทุน เม่ือมีการขายและเช่ากลบัคืน
ตามสัญญาเช่าการเงิน ก าไรจากการขายจะถูกทยอยรับรู้ตามระยะเวลาของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์เกิด
จากสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยน์ั้น 
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สัญญาเช่าสินทรัพยโ์ดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ตกอยู่
กบัผูใ้หเ้ช่าจะจดัเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน เงินทั้งหมดท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานจะบนัทึก
ในก าไรขาดทุน โดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่านั้น  

 

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการยกเลิกสัญญาเช่าด าเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบ้ียปรับท่ี
ตอ้งจ่ายใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีการยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 

 

4.11 การดอ้ยค่าทรัพยสิ์น 
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ดรั้บการประเมิน ณ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานวา่มีขอ้บ่งช้ี

ของการดอ้ยค่าเกิดข้ึนหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ี จะท าการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ
สินทรัพยน์ั้นหรือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีมีสินทรัพยท่ี์ก าลงัพิจารณานั้นรวมอยูโ่ดยรับรู้
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์หรือ
หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดนั้น 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ๆ ท่ีมีอายุการใชง้านไม่ทราบแน่นอน และสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนซ่ึง
ยงัไม่พร้อมใชจ้ะมีการทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี โดยไม่ค  านึงวา่จะมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน
หรือไม่ 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในก าไรขาดทุนทนัที 
 

การค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
- มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด หรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยน์ั้น แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่ 

- ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บจากสินทรัพยจ์ะถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดท่ีเป็นอตัราก่อนภาษีเงินไดท่ี้
สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์

- สินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดเงินสดซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหน่วยอิสระแยกจากสินทรัพยอ่ื์น ๆ จะพิจารณา
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนให้สอดคล้องกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นมี
ความเก่ียวขอ้งดว้ย 

 

การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
- ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อน ยกเวน้ค่าความนิยม จะถูกกลบัรายการ 
หากประมาณการท่ีใชใ้นการก าหนดมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนไดเ้ปล่ียนแปลงไปภายหลงัจากรับรู้
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าคร้ังล่าสุดแลว้ เพียงเพื่อให้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกวา่มูลค่า
ตามบญัชีที่ควรเป็น (สุทธิจากค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย) หากไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าของสินทรัพยน์ั้นมาก่อน 

- การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกรับรู้เป็นรายไดใ้นก าไรขาดทุนทนัที 
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4.12 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงมูลค่าราคาทุน 
 

4.13 ผลประโยชน์พนกังาน 
 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 

- กลุ่มบริษทับนัทึกเงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใช้จ่าย เม่ือเกิด
รายการ 

 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์) 
- กลุ่มบริษทัมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
ส าหรับพนกังาน 

- กลุ่มบริษทัค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชว้ธีิคิด
ลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้ าการ
ประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงหลกัการประมาณการดงักล่าว
ตอ้งใชข้อ้สมมติท่ีหลากหลาย รวมถึงขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน อตัราการมรณะ และอตัราเงินเฟ้อ 

- ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and 
losses) รับรู้เป็นรายการในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดข้ึน 

- ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ  านวนในก าไรขาดทุนทนัทีท่ีมีการแกไ้ขโครงการหรือลด
ขนาดโครงการ 

 

4.14 การรับรู้รายได ้
 

4.14.1 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้ในก าไรขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของ
ความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัส าคญัไปให้กบัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหาร
ยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ที่ขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนยัส าคญั
ในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ไม่อาจวดัมูลค่าของ
จ านวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอน
ท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้ 

 

4.14.2 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ รับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการเสร็จส้ิน 
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4.14.3 รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง ประกอบดว้ยจ านวนรายได้เม่ือเร่ิมแรกตามท่ีตกลงไวใ้น
สัญญาและรายไดจ้ากงานท่ีเพิ่มตามท่ีตกลงกนัไวใ้นใบเสนอราคา ซ่ึงรับรู้ตามวธีิอตัราส่วน
ของงานท่ีท าเสร็จ อตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จก าหนดข้ึนจากการส ารวจอตัราส่วนของงาน
ก่อสร้างทางกายภาพท่ีท าเสร็จเปรียบเทียบกบังานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาโดยวิศวกร
ผูค้วบคุมงานก่อสร้าง ในกรณีท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าต้นทุนทั้งส้ินของ
โครงการเกินกว่ามูลค่ารายไดต้ามสัญญา บริษทัจะรับรู้ประมาณการขาดทุนดงักล่าวเป็น
ค่าใช้จ่ายทนัทีในก าไรขาดทุน รายได้ท่ีรับรู้แล้วตามขั้นความส าเร็จของงานแต่ยงัไม่ถึง
ก าหนดเรียกช าระตามสัญญาแสดงไวเ้ป็น “รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ” ส าหรับรายได้ท่ียงั
ไม่ได้รับรู้ตามขั้นความส าเร็จของงานแต่ได้เรียกช าระเงินตามสัญญาแล้วแสดงไวเ้ป็น 
“เงินรับล่วงหนา้จากผูว้า่จา้งและรายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

4.14.4 ดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้นบนัทึกในก าไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 
 

4.15 การรับรู้ค่าใชจ่้าย 
4.15.1 ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
4.15.2 รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้ในก าไรขาดทุน โดยวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
4.15.3 ต้นทุนทางการเงิน ได้แก่ ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใช้จ่ายในท านองเดียวกันบนัทึกในก าไร

ขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน ยกเวน้ในกรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของ
ตน้ทุนสินทรัพยอ์นัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง หรือการผลิต
สินทรัพยด์งักล่าวเพื่อใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชห้รือเพื่อขาย 

 

4.16 ภาษีเงินได ้
 

ภาษีเงินได ้ประกอบดว้ย ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดรั้บรู้
ในก าไรขาดทุน เวน้แต่ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือรับรู้
โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้ซ่ึงจะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น
เช่นเดียวกนั 

 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 
กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดวา่จะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษี

ของรัฐโดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชี

ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี
เก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุก
รายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้ง
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก าไร
ทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษีและผลขาดทุน
ทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 

กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกวนัส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน และจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ 
กลุ่มบริษทัจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือ
บางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี จะแสดงหกักลบกนั
ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบั
หน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั้งสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินได้
รอการตดับญัชีเกี่ยวขอ้งกบัภาษีเงินไดที้่ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนั 
โดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกนั หรือหน่วยภาษีต่างกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ายหน้ีสินและสินทรัพย์
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 

 

4.17 ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ 
 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อ
หุ้นสามญั (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีออกและ
เรียกช าระในระหวา่งปี 

 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด ค านวณโดยหารก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของ
ผูถื้อหุน้ของบริษทัดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายระหวา่งปี หลงัจาก
ท่ีไดป้รับปรุงผลกระทบของหุน้ปรับลด 

 

4.18 เงินตราต่างประเทศ 
รายการท่ีมีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ บนัทึกโดยแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปล่ียน 

ณ วนัท่ีเกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินปี 
แปลงค่าเป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ผลก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าดงักล่าว
แสดงรวมไวเ้ป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในก าไรขาดทุนส าหรับปี 
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4.19 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทัหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุม
บริษทัหรือถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษทัไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุม
เดียวกนักบักลุ่มบริษทั นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและ
บุคคลซ่ึงถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม และมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญักบั
กลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารท่ีส าคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทัท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุม
การด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว ซ่ึงมีอ านาจ
ชกัจูงหรืออาจชกัจูงใหป้ฏิบติัตามบุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีบุคคลดงักล่าวมีอ านาจควบคุมหรือมี
อิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

 

4.20 ขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงาน เปิดเผยแยกตามส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริษทั โดยส่วนงานธุรกิจ
เป็นส่วนธุรกิจท่ีจดัหาผลิตภณัฑ์หรือให้บริการท่ีมีความเส่ียงและผลตอบแทนซ่ึงแตกต่างไปจาก
ความเส่ียงและผลตอบแทนของผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีใหข้องส่วนธุรกิจอ่ืน 

 

4.21 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
ประกอบดว้ย เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ซ่ึงนโยบายการบญัชีเฉพาะส าหรับรายการแต่ละรายการ 
ไดเ้ปิดเผยแยกไวแ้ต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

4.22 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่าย
เพื่อโอนหน้ีสินใหผู้อ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย 
(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดั
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้
ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทั
จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และ
พยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายุติธรรมนั้น
ใหม้ากท่ีสุด 
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ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน 
 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่าง
ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่ถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน
ท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

 
5. รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

บริษทัมีรายการบญัชีท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
หรือมีกรรมการหรือผูบ้ริหารร่วมกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้ และเกณฑ์ตามท่ี
ตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษทัและบริษทัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

5.1 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหวา่งกนั 
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
ลูกหน้ีอ่ืน     

บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั - - - 9,618 
     

รายไดค้า้งรับ     
บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั - - 1,000 9,000 
บริษทั สยามเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั - - 1,000 - 

รวม - - 2,000 9,000 
     

ดอกเบ้ียคา้งรับ     
บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั - - 7,166,051 4,193,547 
บริษทั สยามเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั - - 428,787 28,932 
บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั - - 69,411 - 
บริษทั ฟ้าขวญัทิพย ์จ ากดั 2,278,065 305,002 2,278,065 305,002 

รวม 2,278,065 305,002 9,942,314 4,527,481 
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  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 

     
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น     

บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั     
ยอดคงเหลือตน้ปี - - 250,000 250,000 
เพ่ิมข้ึน - - 21,000,000 - 
ลดลง - - (250,000) - 
ยอดคงเหลือปลายปี - - 21,000,000 250,000 
     

บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั     
ยอดคงเหลือตน้ปี - - 10,761,500 2,761,500 
เพ่ิมข้ึน - - 11,500,000 8,000,000 
ยอดคงเหลือปลายปี - - 22,261,500 10,761,500 
     

บริษทั สยามเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั     
ยอดคงเหลือตน้ปี - - 8,250,000 - 
เพ่ิมข้ึน - - 29,750,000 8,250,000 
ยอดคงเหลือปลายปี - - 38,000,000 8,250,000 

     

บริษทั ฟ้าขวญัทิพย ์จ ากดั     
ยอดคงเหลือตน้ปี 18,000,000 10,000,000 18,000,000 10,000,000 
เพ่ิมข้ึน 14,000,000 15,525,412 14,000,000 15,525,412 
ลดลง (18,000,000) (7,525,412) (18,000,000) (7,525,412) 
ยอดคงเหลือปลายปี 14,000,000 18,000,000 14,000,000 18,000,000 

รวม 14,000,000 18,000,000 95,261,500 37,261,500 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัทั้งจ  านวน 
เป็นการให้กูย้ืมในรูปตัว๋สัญญาใช้เงินอายุ 12 เดือน และเม่ือทวงถาม คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 
1.50-15.00 ต่อปี เท่ากนัทั้งสองปี 
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  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว     
บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั     
ยอดคงเหลือตน้ปี - - 182,500,000 183,500,000 
ลดลง - - - (1,000,000) 
ยอดคงเหลือปลายปี - - 182,500,000 182,500,000 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - (80,440,777) (50,000,000) 

สุทธิ - - 102,059,223 132,500,000 
 

เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2559 บริษทัยอ่ยไดท้  าสัญญาเงินกูฉ้บบัใหม่ จ  านวนเงิน 184.00 ลา้นบาท 
เน่ืองจากไม่สามารถช าระหน้ีไดต้ามสัญญาเงินกูฉ้บบัเดิม ซ่ึงจ านวนเงินตน้รวมดอกเบ้ีย 183.06 
ลา้นบาท ประกอบดว้ย เงินตน้ 175.90 ลา้นบาท ดอกเบ้ียคา้งรับ 7.16 ลา้นบาท ใหถื้อเป็นส่วนหน่ึง
ของเงินตน้ (ค านวณถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559) และกูย้ืมเงินเพิ่มอีก 0.94 ลา้นบาท เพื่อน าไปใช้
หมุนเวียนในกิจการ โดยให้จ่ายช าระตามเง่ือนไขของสัญญาเป็นงวดๆ ละ 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 
31 สิงหาคม 2559 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2574 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.50 ต่อปี 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัยอ่ยไม่สามารถช าระหน้ีตามเง่ือนไขขา้งตน้ได ้
ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเงินใหกู้ย้มืดงักล่าว จ านวน 80.44 ลา้นบาท และ 50.00 
ลา้นบาท ตามล าดบั 

 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน     
บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั - - 3,000 3,000 
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5.2 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั 
 

  (หน่วย : บาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 นโยบายการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 ก าหนดราคา 2561 2560 2561 2560 
รำยกำรธุรกจิกบับริษัทย่อย     
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     

รายไดค้่าเช่า ราคาตามสัญญา - - 24,000 23,000 
ดอกเบ้ียรับ อตัราตามตัว๋สัญญาใชเ้งิน - - 3,466,347 2,907,070 
ซ้ืออะไหล่ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั - - - 62,501 
หน้ีสงสัยจะสูญ ตามมูลค่าท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บช าระ - - 30,440,777 - 
      

รำยกำรธุรกจิกบับริษัทร่วม     
ดอกเบ้ียรับ อตัราตามตัว๋สัญญาใชเ้งิน 2,206,438 2,684,472 2,206,438 2,684,472 

 

5.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 2,885,000 2,865,000 2,885,000 2,865,000 

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารของ
บริษทัประกอบดว้ย ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง และค่าตอบแทน
กรรมการรวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ีผูบ้ริหารของบริษทัหมายถึงบุคคลท่ีก าหนด
ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 

5.4 ลกัษณะความสัมพนัธ์ของบริษทั 
 

ประกอบดว้ย 
 

ช่ือบริษทั 
 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทัยอ่ย โดยการถือหุน้ และมีผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั บริษทัยอ่ย โดยการถือหุน้ และมีผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั สยามเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั บริษทัยอ่ย โดยการถือหุน้ และมีผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั ฟ้าขวญัทิพย ์จ  ากดั บริษทัร่วมของบริษทัยอ่ย 
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6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
เงินสด 344,688 339,492 170,180 288,591 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 8,405,360 9,688,055 3,217,106 6,877,249 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 98,387 98,217 47,387 47,216 
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจ า 30,669 33,183 30,669 33,183 
เงินฝากธนาคารประเภท FCD 8,321,961 21,246,202 8,321,961 21,246,202 
เช็คในมือ 3,457,292 515,146 3,457,292 515,146 

รวม 20,658,357 31,920,295 15,244,595 29,007,587 
 

7. เงินลงทุนชัว่คราว 
 

ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดเพื่อคา้   

ราคาทุน 1,960,000 1,960,000 
หกั  ค่าเผือ่การปรับมูลค่าเงินลงทุน (1,300,000) (1,300,000) 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุน (660,000) - 

สุทธิ - 660,000 
 

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 2561 ไม่มี
ราคาเสนอซ้ือปัจจุบนั เพื่อใชว้ดัมูลค่ายุติธรรม เน่ืองจากบริษทัจดทะเบียนดงักล่าวน าส่งงบการเงินล่าชา้
กวา่ก าหนด จึงถูกสั่งพกัการซ้ือขายโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเป็นเหตุให้เขา้ข่ายอาจถูก
เพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัจึง
บนัทึกค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุนทั้งจ  านวน 
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8. ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 
 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
ลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืน 211,588,059 207,997,662 206,448,964 207,504,877 
ตัว๋เงินรับ 2,742,480 3,324,356 2,242,480 3,324,356 

รวมลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ 214,330,539 211,322,018 208,691,444 210,829,233 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (25,115,858) (21,473,842) (20,115,858) (21,238,666) 

รวมลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ-สุทธิ 189,214,681 189,848,176 188,575,586 189,590,567 
     

ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 9,618 
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการอ่ืน 634,377 437,763 354,377 6,186 
รายไดค้า้งรับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 2,000 9,000 
รายไดค้า้งรับกิจการอ่ืน 32,877 337,825 - 337,825 
ดอกเบ้ียคา้งรับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,278,065 305,001 9,942,314 4,527,481 
ดอกเบ้ียคา้งรับกิจการอ่ืน 453,053 62,773 429,628 62,772 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 3,497,364 2,543,136 3,207,625 2,468,035 
เงินมดัจ าค่าสินคา้ 1,101,547 7,740,636 1,101,547 7,740,636 
อ่ืนๆ 2,036,782 7,265,320 2,005,502 2,265,320 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 10,034,065 18,692,454 17,042,993 17,426,873 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - (5,000,000) - - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 10,034,065 13,692,454 17,042,993 17,426,873 
   รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 199,248,746 203,540,630 205,618,579 207,017,440 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ลูกหน้ีการคา้ส่วนหน่ึงจ านวน 58.21 ล้านบาท และ 
28.58 ลา้นบาท ตามล าดบั ไดมี้การโอนสิทธิเรียกร้องในการเรียกเก็บหน้ีให้กบับริษทัแห่งหน่ึง ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 20 โดยบริษทัยงัคงตอ้งรับผดิชอบในลูกหน้ีการคา้ หากไม่สามารถเรียกรับช าระหน้ี
จากลูกหน้ีการคา้ดงักล่าวได ้
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ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ แยกตามอายไุดด้งัน้ี 
 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
ตัว๋เงินรับ 2,742,480 3,324,356 2,242,480 3,324,356 
ลูกหน้ีการคา้     

อยูใ่นก าหนดช าระ 128,986,755 149,425,907 128,920,407 149,015,922 
เกินก าหนดช าระ     
- ไม่เกิน 3 เดือน 54,799,427 33,409,476 54,743,251 33,326,676 
- 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 726,124 2,628,102 713,553 2,628,102 
- 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 1,659,895 6,342,417 1,655,895 6,342,417 
- มากกวา่ 12 เดือน 25,415,858 16,191,760 20,415,858 16,191,760 

รวม 214,330,539 211,322,018 208,691,444 210,829,233 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (25,115,858) (21,473,842) (20,115,858) (21,238,666) 

สุทธิ 189,214,681 189,848,176 188,575,586 189,590,567 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาประมาณ 30-120 วนั 
 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนกิจการอ่ืนส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ยอดคงเหลือตน้ปี (26,473,842) (18,339,317) (21,238,666) (17,972,476) 
ตั้งเพิ่มในระหวา่งปี (2,291,390) (8,134,525) (2,291,390) (3,266,190) 
ไดรั้บช าระคืนในระหวา่งปี 2,154,195 - 2,154,195 - 
ตดัหน้ีสูญในระหวา่งปี 1,495,179 - 1,260,003 - 
ยอดคงเหลือปลายปี (25,115,858) (26,473,842) (20,115,858) (21,238,666) 

 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเช่ือว่าค่า เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามท่ีบันทึกไว้เพียงพอใน
สถานการณ์ปัจจุบนัแลว้ 
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9. เงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอ่ืนท่ีผดินดัช าระ 
 

ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 
เงินตน้ 26,882,892 26,882,892 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 12,027,397 12,027,397 

รวม 38,910,289 38,910,289 
 

บริษทัมีเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลภายนอก จ านวน 92.03 ลา้นบาท (เงินตน้จ านวน 80.00 ลา้นบาท 
และดอกเบ้ียคา้งช าระจ านวน 12.03 ล้านบาท) โดยลูกหน้ีจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างซ่ึงตั้งอยู่ใน
จงัหวดัภูเก็ตเป็นหลกัประกนั มีราคาประเมินเป็นเงิน 110.00 ลา้นบาท (ตามรายงานของผูป้ระเมินอิสระ
ลงวนัที่ 25 มีนาคม 2553) นอกจากน้ีลูกหน้ีไดส่้งมอบหุ้นสามญัจ านวน 450,000 หุ้น ของบริษทัจ ากดั
แห่งหน่ึงในจงัหวดัภูเก็ตเป็นหลกัประกนัเพิ่มและเน่ืองจากลูกหน้ีผิดนดัช าระหน้ี บริษทัไดฟ้้องร้องด าเนินคดี
ลูกหน้ี ศาลมีค าพิพากษาให้ลูกหน้ีช าระหน้ีดงักล่าวแก่บริษทั หากไม่ช าระให้บงัคบัหลกัประกนัช าระหน้ี 
และหากไม่พอให้บงัคบัจากทรัพยสิ์นส่วนตวัของลูกหน้ีต่อไป โดยในเดือนมีนาคม 2553 บริษทัไดย้ื่น
ค าขอบงัคบัยึดหลกัประกนัแลว้ เมื่อวนัที่ 14 พฤศจิกายน 2556 บริษทัไดเ้ขา้ร่วมประมูลซ้ือที่ดินและ
ส่ิงปลูกสร้าง โดยเจา้พนกังานบงัคบัคดีไดอ้นุมติัให้บริษทัเป็นผูช้นะประมูลในราคาขาย 60.00 ลา้นบาท 
ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2557 บริษทัไดจ้ดทะเบียนรับโอนท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง และบนัทึกบญัชีเป็น 
“อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน” ส าหรับมูลค่าหน้ีคงเหลือ 38.91 ลา้นบาท อยูร่ะหวา่งติดตามบงัคบัทรัพยสิ์น
ส่วนตวัอ่ืนของลูกหน้ีแลว้คือ หอ้งชุด และท่ีดิน 

 

ส าหรับหุ้นท่ีส่งมอบมาเป็นหลกัประกนั ทนายความของบริษทั เก็บรักษาไวเ้พื่อรอบงัคบัคดี
กบัหุน้ดงักล่าว หลงัจากท่ีไดบ้งัคบัคดีกบัทรัพยสิ์นส่วนตวัอ่ืนของลูกหน้ีแลว้คือ หอ้งชุดและท่ีดินจ านวน 
2 แปลง 

 

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

 

เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2560 เจา้พนกังานบงัคบัคดีมีประกาศขายทอดตลาดท่ีดินของลูกหน้ีแลว้ 
และมีการขายทอดตลาดท่ีดินแลว้เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2560 ได้เป็นเงินจ านวน 1.81 ล้านบาท แต่ทาง
บริษทัไม่ไดรั้บเงินดงักล่าว 



36 

เมื่อวนัที่ 1 สิงหาคม 2560 เจา้พนกังานพิทกัษ์ทรัพยไ์ดม้ีหมายนดัประชุมเจา้หน้ีคร้ังแรก 
แต่ลูกหน้ีมิไดย้ื่นค าขอประนอมหน้ีต่อเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยแ์ต่อยา่งใด เจา้พนกังานพิทกัษ์ทรัพยจึ์ง
รายงานศาลเพื่อขอใหศ้าลมีค าพิพากษาใหลู้กหน้ีลม้ละลายแลว้เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 

 

ปัจจยัดงักล่าว ท าใหบ้ริษทัยงัไม่สามารถประมาณมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนจากลูกหน้ีอยา่งเหมาะสม
ในขณะน้ี จึงไม่ไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ อยา่งไรก็ตามตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2553 เป็นตน้ไป บริษทัหยุด
รับรู้รายไดด้อกเบ้ียรับจากตน้เงินกูจ้  านวน 80.00 ลา้นบาทดงักล่าว โดยจะรับรู้เงินส่วนเกินจากการช าระ
ดอกเบ้ียคา้งรับเป็นรายไดใ้นรอบบญัชีท่ีบริษทัไดรั้บช าระเงิน 

 
10. สินคา้คงเหลือ 

 

ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
วตัถุดิบ 122,446,974 130,566,074 122,355,569 130,566,074 
งานระหวา่งท า 7,138,033 9,959,327 7,138,033 9,959,327 
สินคา้ส าเร็จรูป 23,383,051 26,602,151 23,383,051 26,471,431 
สินคา้ระหวา่งทาง 12,255,326 17,739,002 12,255,326 17,739,002 
วสัดุส้ินเปลือง 5,160,722 5,130,625 4,985,488 4,982,751 
วตัถุดิบรอโอนเขา้งาน 25,125,426 4,354,689 25,125,426 4,354,689 

รวม 195,509,532 194,351,868 195,242,893 194,073,274 
หกั  ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง (16,126,506) (16,220,865) (16,126,506) (16,220,865) 

สุทธิ 179,383,026 178,131,003 179,116,387 177,852,409 
 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
และ 2560 ดงัน้ี 

 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม (16,220,865) (17,148,507) (16,220,865) (17,104,278) 
โอนกลบัค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือระหวา่งปี 94,359 927,642 94,359 883,413 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม (16,126,506) (16,220,865) (16,126,506) (16,220,865) 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายและ
ไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขายและบริการ 

    

- ตน้ทุนขายและบริการ 942,320,940 753,034,403 913,839,243 733,845,885 
- โอนกลบัจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (94,359) (927,642) (94,359) (883,413) 

สุทธิ 942,226,581 752,106,761 913,744,884 732,962,472 

 
11. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัถือหุน้ในบริษทัยอ่ยโดยมีอตัราส่วนดงัน้ี 
 

     (หน่วย : บาท) 
     งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ช่ือบริษทั 
 

ทุน 
ช าระแลว้ 

 
สดัส่วนร้อยละ 
การลงทุน 

 
วิธีราคาทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

เงินปันผล 
ส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

- บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ  ากดั 54,000 53,000 99.98 99.98 53,985,000 52,985,000 - - 
- บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั 100,000 100,000 99.97 99.97 146,547,841 146,547,841 - - 
- บริษทั สยามเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 1,000 1,000 99.97 99.97 999,700 999,700 - - 

รวม     201,532,541 200,532,541 - - 

หกั  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (170,976,182) (146,547,841)   
สุทธิ     30,556,359 53,984,700   

 

บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั 
เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2561 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 ไดมี้มติอนุมติั

เรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มเติมหุ้นละ 10 บาท จากเดิมหุ้นละ 30 บาท เป็นหุ้นละ 40 บาท จ านวน 100,000 หุ้น 
เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1,000,000 บาท ซ่ึงไดรั้บช าระจากผูถื้อหุน้เรียบร้อยแลว้ในเดือนมกราคม 2561 

 

บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั 
เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 ไดมี้มติเปล่ียนช่ือ

บริษทัจากช่ือเดิม บริษทั เดอ ละไม จ ากดั เป็นบริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั บริษทัไดจ้ดทะเบียน
เปล่ียนช่ือบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2561 
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บริษทั สยามเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
เมื่อวนัที่ 16 มกราคม 2560 บริษทัไดล้งทุนในบริษทั สยามเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

เป็นหุน้สามญัจ านวน 9,997 หุน้ จ  านวนเงิน 999,700 บาท คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 99.97 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีไดพ้ิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
ของบริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั และบริษทั สยามเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั เน่ืองจากมูลค่าท่ีคาดวา่
จะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าเงินลงทุน จากการท่ีบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีผลการด าเนินงานขาดทุน 

 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 

 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือตน้ปี (146,547,841) 
เพิ่มข้ึนระหวา่งปี (24,428,341) 
ยอดคงเหลือปลายปี (170,976,182) 

 
12. เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัถือหุน้ในบริษทัร่วม โดยมีอตัราส่วนดงัน้ี 
 

   (หน่วย : บาท) 
   งบการเงินรวม 
   มูลค่าตามบญัชี 
 สัดส่วนเงินลงทุน(%) ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

ช่ือบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 

บริษทั ฟ้าขวญัทิพย ์จ  ากดั 29.67 - 46,582,733 - 
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ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วม 
 

ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทั ฟ้าขวญัทิพย ์จ  ากดั โดยสรุปมีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 
สินทรัพยห์มุนเวียน 17,103,185 33,715,854 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 447,168,832 460,533,230 

รวมสินทรัพย ์ 464,272,017 494,249,084 
หน้ีสินหมุนเวียน (323,442,209) (202,990,259) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน - (125,921,540) 

รวมหน้ีสิน (323,442,209) (328,911,799) 
   สินทรัพยสุ์ทธิ 140,829,808 165,337,285 

 

(หน่วย : บาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 
รายได ้ 90,349,008 416,386,204 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี (68,334,477) 341,681,139 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี - - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี (68,334,477) 341,681,139 
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมระหวา่งปี - - 

 

กระทบยอดขอ้มูลทางการเงินขา้งตน้กบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของบริษทั ฟ้าขวญัทิพย ์
จ  ากดั ท่ีรับรู้ในงบการเงินรวม มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
   2561 
สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม   140,829,808 
หกั เงินจ่ายเพ่ิมทุน - บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั   (17,802,000) 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ - บุคคลอ่ืน   (26,025,000) 
สุทธิ   97,002,808 

สดัส่วนการถือหุน้ของกลุ่มบริษทั (ร้อยละ)   29.67 
   28,780,733 
เพ่ิมทุนหุน้สามญั   17,802,000 
มูลค่าตามบญัชีของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม   46,582,733 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัยอ่ยมีเงินลงทุนในบริษทั ฟ้าขวญัทิพย ์จ  ากดั เป็น
จ านวน 47.80 ลา้นบาท และ 30.00 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 

เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 ผูบ้ริหารแผนของบริษทั ฟ้าขวญัทิพย ์จ  ากดั ไดย้ื่นค าร้องต่อ
ศาลลม้ละลายกลางเพื่อพิจารณาขอ้เสนอขอแกไ้ขแผนฟ้ืนฟู เก่ียวกบัวนัเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย ์ไม่เกิน
วนัท่ี 2 มกราคม 2560 และการช าระหน้ีให้เจา้หน้ี โดยผูบ้ริหารแผนจะส่งรายงานพร้อมค าช้ีแจง เพื่อเป็น
ขอ้มูลส าหรับศาลในการวเิคราะห์แผนต่อไป 

 

เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2560 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าสั่งเห็นชอบดว้ยแผนท่ีแกไ้ขตามมติพิเศษ
ของท่ีประชุมใหญ่เจา้หน้ี 

 

เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2561 ผูบ้ริหารแผนของบริษทั ฟ้าขวญัทิพย ์จ  ากดั ไดย้ื่นค าร้องต่อ
ศาลลม้ละลายกลางพิจารณาและมีค าสั่งให้ยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการของบริษทั ฟ้าขวญัทิพย ์จ  ากดั ซ่ึงในวนัท่ี 
31 กรกฎาคม 2561 ศาลลม้ละลายกลางมีค าสั่งใหอ้อกจากการฟ้ืนฟูกิจการของบริษทั ฟ้าขวญัทิพย ์จ  ากดั 
 

ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2561 ลงวนัท่ี 10 กนัยายน 2561 ของบริษทั 
ฟ้าขวญัทิพย ์จ  ากดั (บริษทัร่วม) มีมติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียน และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ โดย
การออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท เป็นจ านวน 150.00 
ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นดงัน้ี 

งวดท่ี 1 วนัท่ี 20 กนัยายน 2561 จ านวน 60.00 ลา้นบาท 
งวดท่ี 2 วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2561 จ านวน 60.00 ลา้นบาท 
งวดท่ี 3 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 จ านวน 30.00 ลา้นบาท 

 

ระหว่างปี 2561 บริษทั ฟ้าขวญัทิพย ์จ  ากดั ได้รับเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนจากการซ้ือหุ้นสามัญ
จ านวน 43.83 ลา้นหุน้ ราคาหุน้ละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินจ านวน 43.83 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไดจ้ดทะเบียน
เพิ่มทุนบางส่วนกบักระทรวงพาณิชยแ์ล้ว ท าให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มข้ึนจ านวน 17.80 ลา้นบาท ส่วนท่ี
เหลือรับรู้เป็นเงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้จ านวน 26.03 ลา้นบาท 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทั ฟ้าขวญัทิพย ์จ  ากดั ไม่สามารถช าระหน้ีสินภายใตส้ัญญา
ปรับโครงสร้างหน้ีตามเง่ือนไขท่ีระบุในแผนฟ้ืนฟู บริษทั ฟ้าขวญัทิพย ์จ  ากดั จึงจดัประเภทหน้ีสินตามสัญญา
ปรับโครงสร้างหน้ีทั้งจ  านวนเป็นหน้ีสินหมุนเวยีน  
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13. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน     
- บริษทั ฟ้าขวญัทิพย ์จ ากดั (หมายเหตุ 12) - 30,000,000 - - 
เงินฝากธนาคารติดภาระค ้าประกนั 20,460,503 36,630,401 20,460,503 36,630,400 

รวม 20,460,503 66,630,401 20,460,503 36,630,400 
 

บริษทัไดน้ าเงินฝากธนาคารไปเป็นหลกัประกนัการช าระหน้ีของธนาคารพาณิชย ์และเป็น
หลกัประกนัการออกหนงัสือค ้าประกนัของธนาคารของบริษทัตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 32.1 

 

14. อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 
อาคารและ 

ส่วนปรับปรุงอาคาร 
อาคารระหวา่ง

ก่อสร้าง 
รวม 

ราคาทุน :-     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 60,133,158 1,092,055 - 61,225,213 
ซ้ือเพิ่ม - - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 60,133,158 1,092,055 - 61,225,213 
ซ้ือเพิ่ม - 1,650,000 - 1,650,000 
รับโอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 36,173,774 - 49,183,420 85,357,194 
โอนเขา้/โอนออก (39,815,370) 39,815,370 2,940,000 2,940,000 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 56,491,562 42,557,425 52,123,420 151,172,407 

ค่าเส่ือมราคาสะสม :-     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 - (123,460) - (123,460) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - (46,143) - (46,143) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - (169,603) - (169,603) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - (4,059,406) - (4,059,406) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 - (4,229,009) - (4,229,009) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี :-     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 60,133,158 922,452 - 61,055,610 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 56,491,562 38,328,416 52,123,420 146,943,398 

ค่าเส่ือมราคาท่ีอยูใ่นก าไรขาดทุนส าหรับปี     
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560    46,143 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561    4,059,406 

 

ในระหวา่งปี 2561 บริษทัมีการรับโอนจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนจ านวน 85.36 ลา้นบาท เน่ืองจากทางบริษทัมีการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชง้าน 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนมีมูลค่ายุติธรรมตาม
รายงานการประเมินราคา จ านวน 235.69 ลา้นบาท และจ านวน 127.70 ลา้นบาท ตามล าดบั ทั้งน้ีมูลค่ายติุธรรมของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ โดยใชว้ ิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market 
Approach) ส าหรับการประเมินราคาท่ีดิน และวิธีคิดตน้ทุน (Cost Approach) ส าหรับการประเมินราคาอาคาร
และส่ิงปลูกสร้าง ทั้งน้ี มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเป็นล าดบัชั้นระดบัท่ี 3 

 
15. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

 ( หน่วย : บาท ) 
 งบการเงินรวม 

 

ท่ีดินและส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน 

อาคารและส่วน
ปรับปรุง 

เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแตง่ติดตั้ง
และอุปกรณ์
ส านกังาน 

ระบบโครงสร้าง ยานพาหนะ สินทรัพยร์ะหวา่ง
ติดตั้ง 

รวม 

ราคาทุน :-         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 130,659,633 526,941,872 664,095,241 31,229,463 1,187,830 31,181,944 17,191,251 1,402,487,234 
ซ้ือเพิ่ม - 1,318,627 11,783,582 885,430 29,000 - 29,291,318 43,307,957 
โอนเขา้ - - 944,390 - - 1,468,458 - 2,412,848 
โอนออก - - - - - (1,468,458) (1,072,628) (2,541,086) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (649,824) (3,085,881) (2,241,973) (43,089) - - (6,020,767) 

โอนไปสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย - - (1,260,492) - - - - (1,260,492) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 130,659,633 527,610,675 672,476,840 29,872,920 1,173,741 31,181,944 45,409,941 1,438,385,694 
ซ้ือเพิ่ม 31,646,260 71,386 23,059,886 1,750,302 42,304 684,386 15,363,799 72,618,323 
รับโอนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย - - 12,176,659 - - - - 12,176,659 
โอนเขา้ 638,550 89,302 3,251,219 21,603 - - - 4,000,674 
โอนออก - - - - - - (4,000,674) (4,000,674) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (324,728) (1,460,773) (32,306,521) (4,925,020) (122,056) (1,385,047) - (40,524,145) 

โอนไปอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (36,173,774) - - - - - (49,183,420) (85,357,194) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 126,445,941 526,310,590 678,658,083 26,719,805 1,093,989 30,481,283 7,589,646 1,397,299,337 

คา่เส่ือมราคาสะสม :-         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 (33,226) (239,297,436) (496,517,057) (23,437,299) (1,046,028) (18,326,017) - (778,657,063) 
คา่เส่ือมราคาส าหรับปี (33,226) (17,386,652) (42,779,870) (1,884,507) (39,492) (4,842,222) - (66,965,969) 
โอนเขา้ - - - - - (842,308) - (842,308) 
โอนออก - - - - - 842,308 - 842,308 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - 528,166 3,704,110 1,084,782 43,083 - - 5,360,141 

โอนไปสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย - - 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) (23,168,239) - (839,042,344) 
คา่เส่ือมราคาส าหรับปี (33,226) (18,063,026) (37,752,305) (1,601,424) (41,752) (4,631,672) - (62,123,405) 
รับโอนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย - - (10,642,803) - - - - (10,642,803) 

จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย 74,914 1,200,648 31,860,925 4,865,397 61,958 1,385,045 - 39,448,887 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (24,764) (273,018,300) (550,906,453) (20,973,051) (1,022,231) (26,414,866) - (872,359,665) 
คา่เผื่อการดอ้ยคา่ :-         

ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 - (97,069,230) - - - - - (97,069,230) 

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

รับโอนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย - - (290,241) - - - - (290,241) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 - (97,069,230) (290,241) - - - - (97,359,471) 

มูลคา่สุทธิตามบญัชี :-         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 130,593,181 174,385,523 138,104,570 5,635,896 131,304 8,013,705 45,409,941 502,274,120 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 126,421,177 156,223,060 127,461,389 5,746,754 71,758 4,066,417 7,589,646 427,580,201 

คา่เส่ือมราคาท่ีอยูใ่นงบก าไรขาดทุนส าหรับปี         
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560        66,965,969 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561        62,123,405 



43 

 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ท่ีดินและส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน 

อาคารและส่วน
ปรับปรุง 

เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง
และอุปกรณ์
ส านกังาน 

ยานพาหนะ สินทรัพยร์ะหวา่ง
ติดตั้ง 

รวม 

ราคาทุน :-        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 130,211,149 165,183,091 669,275,139 22,069,646 29,096,168 13,460,275 1,029,295,468 
ซ้ือเพ่ิม - 1,296,861 11,783,582 648,420 - 29,269,715 42,998,578 
โอนเขา้ - - 944,390 - 1,468,458 - 2,412,848 
โอนออก - - - - (1,468,458) (1,072,628) (2,541,086) 
จ าหน่าย/ตดัจ  าหน่าย - (489,666) (3,085,881) (1,013,699) - - (4,589,246) 

โอนไปสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย - - (1,260,492) - - - (1,260,492) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 130,211,149 165,990,286 677,656,738 21,704,367 29,096,168 41,657,362 1,066,316,070 
ซ้ือเพ่ิม 8,061 71,387 23,512,127 1,539,598 684,386 15,363,799 41,179,358 
รับโอนไปสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย - - 12,176,659 - - - 12,176,659 
โอนเขา้ 638,550 89,302 3,251,219 - - - 3,979,071 
โอนออก - - - - - (3,979,071) (3,979,071) 
จ าหน่าย/ตดัจ  าหน่าย - (600,000) (32,306,521) (2,367,925) (1,385,047) - (36,659,493) 

โอนไปอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (36,173,774) - - - - (49,183,420) (85,357,194) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 94,683,986 165,550,975 684,290,222 20,876,040 28,395,507 3,858,670 997,655,400 

        

ค่าเส่ือมราคาสะสม :-        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 - (108,709,318) (494,731,201) (18,106,116) (16,240,244) - (637,786,879) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - (7,905,238) (42,674,219) (1,834,017) (4,842,222) - (57,255,696) 
โอนเขา้ - - - - (842,308) - (842,308) 
โอนออก - - - - 842,308 - 842,308 
โอนไปสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย - - 1,220,547 - - - 1,220,547 

จ าหน่าย/ตดัจ  าหน่าย - 462,967 2,601,636 991,296 - - 4,055,899 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - (116,151,589) (533,583,237) (18,948,837) (21,082,466) - (689,766,129) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - (7,575,590) (38,204,544) (1,401,810) (4,631,672) - (51,813,616) 
รับโอนไปสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย - - (10,642,803) - - - (10,642,803) 

จ าหน่าย/ตดัจ  าหน่าย - 599,999 31,860,925 2,343,542 1,385,045 - 36,189,511 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 - (123,127,180) (550,569,659) (18,007,105) (24,329,093) - (716,033,037) 
        

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า :-        
ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 - - - - - - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - - - - - - - 

รับโอนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย - - (290,241) - - - (290,241) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 - - (290,241) - - - (290,241) 
        

มูลค่าสุทธิตามบญัชี :-        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 130,211,149 49,838,697 144,073,501 2,755,530 8,013,702 41,657,362 376,549,941 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 94,683,986 42,423,795 133,430,322 2,868,935 4,066,414 3,858,670 281,332,122 
        

ค่าเส่ือมราคาท่ีอยูใ่นก าไรขาดทุนส าหรับปี        
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560       57,255,696 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561       51,813,616 
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- งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัไดน้ าท่ีดิน พร้อมอาคาร และเคร่ืองจกัร ราคาทุนจ านวน 
475.16 ลา้นบาท มูลค่าตามบญัชี 117.41 ลา้นบาท และท่ีจะมีข้ึนในอนาคตไปค ้าประกนัสินเช่ือท่ีบริษทั
ไดรั้บจากธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงิน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 19 และ 32.1 

 
16. สิทธิการใชแ้ละเช่าท่ีดินรอตดับญัชี 

 

ประกอบดว้ย 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 
สิทธิการเช่า-ราคาทุน 22,644,207 32,270,526 
หกั รายการตดัจ าหน่ายสะสม (11,694,807) (14,286,116) 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - (5,561,333) 

สุทธิ 10,949,400 12,423,077 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สิทธิการเช่าท่ีบนัทึกในบญัชีของบริษทัย่อยจ านวน 
22.00 ล้านบาท เป็นการเช่าท่ีดินโฉนดเลขท่ี 7919 และ 7920 ต าบลมะเร็ด อ าเภอเกาะสมุย จงัหวดั
สุราษฏร์ธานี ตดัจ่ายตามอายสุัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 26 ปี (เดือนมิถุนายน 2548 ถึงเดือนมิถุนายน 2574) 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ยยกเลิกสิทธิการเช่าที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างซ่ึงบนัทึก
ในบญัชีจ านวน 10.27 ลา้นบาท และตดัจ่ายค่าเผื่อการดอ้ยค่าสิทธิการเช่าจ านวน 5.56 ลา้นบาท โฉนด
เลขท่ี 24160 พร้อมอาคารโรงแรมเดอะรูม ต าบลบ่อผุด อ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฏร์ธานี ตดัจ่ายตาม
อายุสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 20 ปี (เดือนมกราคม 2553 ถึงเดือนธันวาคม 2572) เม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม 
2560 บริษทัยอ่ยไดท้  าหนงัสือสัญญาจะซ้ือจะขายสิทธิการเช่าและทรัพยสิ์นโดยผูซ้ื้อเขา้บริหารกิจการได้
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ในมูลค่ารวม 1,000,000 บาท โดยช าระในวนัท าสัญญาจ านวน 200,000 บาท 
ส่วนท่ีเหลือแบ่งช าระเป็นรายเดือน เดือนละ 100,000 บาท จ านวน 8 เดือนโดยช าระทุกวนัท่ี 5 ของเดือน 
เร่ิมช าระตั้งแต่วนัที่ 5 กุมภาพนัธ์ 2561 เป็นตน้ไป บริษทัยอ่ยไดร้ับช าระค่าสิทธิการเช่าและทรัพยสิ์น 
งวดแรกในเดือนมีนาคม 2561 
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17. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

ประกอบดว้ย 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 โปรแกรม 

คอมพิวเตอร์ 
ค่าใชจ่้าย 

รอการตดับญัชี 
โปรแกรม 
รอพฒันา 

รวม 

รำคำทุน :-     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 26,630,585 451,000 - 27,081,585 
ซ้ือเพิ่ม 207,500 - - 207,500 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (120,000) - - (120,000) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 26,718,085 451,000 - 27,169,085 
ซ้ือเพิ่ม 1,797,513 - 2,050,000 3,847,513 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 28,515,598 451,000 2,050,000 31,016,598 

     
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม :-     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 (22,242,481) (371,301) - (22,613,782) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (1,537,579) (44,854) - (1,582,433) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย 91,392 - - 91,392 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (23,688,668) (416,155) - (24,104,823) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (1,589,892) (34,845) - (1,624,737) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (25,278,560) (451,000) - (25,729,560) 

     
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี :-     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 3,029,417 34,845 - 3,064,262 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 3,237,038 - 2,050,000 5,287,038 

    
ค่ำตัดจ ำหน่ำยทีอ่ยู่ในก ำไรขำดทุนส ำหรับปี    

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560   1,582,433 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561   1,624,737 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 โปรแกรม 

คอมพิวเตอร์ 
โปรแกรม 
รอพฒันา 

รวม 

รำคำทุน :-    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 25,736,720 - 25,736,720 
ซ้ือเพิ่ม 177,500 - 177,500 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (120,000) - (120,000) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 25,794,220 - 25,794,220 
ซ้ือเพิ่ม 1,372,838 2,050,000 3,422,838 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 27,167,058 2,050,000 29,217,058 

    
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม :-    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 (21,348,620) - (21,348,620) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (1,535,377) - (1,535,377) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย 91,392 - 91,392 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (22,792,605) - (22,792,605) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (1,519,667) - (1,519,667) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (24,312,272) - (24,312,272) 

    
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี :-    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 3,001,615 - 3,001,615 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 2,854,786 2,050,000 4,904,786 
    

ค่ำตัดจ ำหน่ำยทีอ่ยู่ในก ำไรขำดทุนส ำหรับปี   
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560   1,535,377 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561   1,519,667 
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18. สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15,710,556 15,929,823 49,905,793 44,556,747 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - - - - 

สุทธิ 15,710,556 15,929,823 49,905,793 44,556,747 
 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2561 
บนัทึกเป็น 
รายไดห้รือ 
ค่าใชจ่้ายใน 

งบก าไรขาดทุน 
(หมายเหตุ 27.1) 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 2561 

บนัทึกเป็น 
รายไดห้รือ 
ค่าใชจ่้ายใน 

งบก าไรขาดทุน 
(หมายเหตุ 27.1) 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี        
เงินลงทุนชัว่คราว 260,000 132,000 392,000  260,000 132,000 392,000 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4,247,733 (224,561) 4,023,172  4,247,733 (224,561) 4,023,172 
สินคา้คงเหลือ 3,244,173 (18,872) 3,225,301  3,244,173 (18,872) 3,225,301 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือ
ขาย 

82,990 (82,990) -  82,990 (82,990) - 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - -  29,309,568 4,885,669 34,195,237 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - 58,048 58,048  - 58,048 58,048 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 7,412,283 599,752 8,012,035  7,412,283 599,752 8,012,035 
ขาดทุนภาษียกมาไม่เกิน 5 ปี 682,644 (682,644) -  - - - 

รวม 15,929,823 (219,267) 15,710,556  44,556,747 5,349,046 49,905,793 
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(หน่วย : บาท) 
  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2560 
บนัทึกเป็น 
รายไดห้รือ 
ค่าใชจ่้ายใน 

งบก าไรขาดทุน 
(หมายเหตุ 27.1) 

บนัทึกเป็น 
รายไดห้รือ 
ค่าใชจ่้ายใน 

งบก าไรขาดทุน 
เบด็เสร็จ 

(หมายเหตุ 27.2) 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 

 ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 2560 

บนัทึกเป็น 
รายไดห้รือ 
ค่าใชจ่้ายใน 

งบก าไรขาดทุน 
(หมายเหตุ 27.1) 

บนัทึกเป็น 
รายไดห้รือ 
ค่าใชจ่้ายใน 

งบก าไรขาดทุน 
เบด็เสร็จ 

(หมายเหตุ 27.2) 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี          
เงินลงทุนชัว่คราว 260,000 - - 260,000  260,000 - - 260,000 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3,594,495 653,238 - 4,247,733  3,594,495 653,238 - 4,247,733 
สินคา้คงเหลือ 3,420,856 (176,683) - 3,244,173  3,420,856 (176,683) - 3,244,173 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เ พ่ือ
ขาย 

80,037 2,953 - 82,990  80,037 2,953 - 82,990 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - -  29,309,568 - - 29,309,568 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 6,028,187 475,546 908,550 7,412,283  6,028,186 475,547 908,550 7,412,283 
ขาดทุนภาษียกมาไม่เกิน 5 ปี - 682,644 - 682,644  - - - - 

รวม 13,383,575 1,637,698 908,550 15,929,823  42,693,142 955,055 908,550 44,556,747 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ตามงบการเงินรวมกลุ่มบริษทัมีผลแตกต่างชัว่คราวท่ี
เกิดจากขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้ตามงบการเงินรวมจ านวน 283.18 ลา้นบาท และ 140.13 ลา้นบาท 
ตามล าดบั ซ่ึงไม่ได้น าไปรวมในการค านวณสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี เพื่อรับรู้ในงบแสดง
ฐานะการเงิน (เน่ืองจากความไม่แน่นอนท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีจากรายการดงักล่าวในอนาคต) 

 
19. เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

 

ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2561 2560 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 24,751,261 10,905,729 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 20,000,000 50,000,000 
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 53,170,019 49,787,110 

รวม 97,921,280 110,692,839 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร เจา้หน้ีทรัสต์รีซีท
และเลตเตอร์ออฟเครดิต และตัว๋สัญญาใชเ้งินกบัสถาบนัการเงินต่างๆ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ท่ี 32.1 โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR, MOR-1, 4.00-7.42 ต่อปี และ MOR, MOR-1, 3.27-6.48 ต่อปี 
ตามล าดบั 
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วงเงินสินเช่ือดงักล่าวค ้ าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดิน อาคาร และเคร่ืองจกัรตามหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 15  พร้อมทั้งยกประโยชน์ในสิทธิประกนัภยัทรัพยสิ์นให้แก่ผูใ้ห้กู ้โดยมีบริษทั
และกรรมการของบริษทัค ้าประกนั และภายใตเ้ง่ือนไขสัญญาเจา้หน้ีทรัสต์รีซีท บริษทัไดรั้บสินคา้ท่ีสั่ง
เขา้มาโดยใชเ้ครดิตสถาบนัการเงิน ดงันั้นบริษทัจึงมีภาระผกูพนัต่อสถาบนัการเงินส าหรับค่าสินคา้ดงักล่าว
ทั้งท่ีเก็บไวห้รือจ าหน่ายไป 

 
20. เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เจา้หน้ีแฟคตอร่ิงจ านวน 52.00 ลา้นบาท และ 25.72 
ล้านบาท ตามล าดับ เป็นเงินกู้ยืมจากการท าสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีการค้าตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 8 ใหก้บับริษทัแฟคตอร่ิงแห่งหน่ึง คิดดอกเบ้ียร้อยละ 5.50 ต่อปี เท่ากนัทั้งสองปี 

 
21. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

 

ประกอบดว้ย 
 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
เจา้หน้ีการคา้ 142,949,440 162,963,870 142,602,710 162,682,651 
เช็คจ่ายล่วงหนา้ 1,616,184 1,860,538 1,078,321 1,831,648 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 13,382,903 17,603,570 11,137,976 14,600,753 
เงินรับล่วงหนา้ 71,396,932 14,750,029 66,375,024 14,130,253 
เจา้หน้ีอ่ืน 18,528,434 9,340,624 17,879,777 8,589,569 

รวม 247,873,893 206,518,631 239,073,808 201,834,874 
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22. หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 

 

ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 1,353,794 3,057,937 
หกั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี (40,183) (345,913) 

มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 1,313,611 2,712,024 
หกั ส่วนของหน้ีสินท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี (1,292,611) (1,476,943) 

สุทธิ 21,000 1,235,081 
 

บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นต ่าตามสัญญาเช่าการเงิน ดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 
 ผลรวมของ 

จ านวนเงิน 
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย ดอกเบ้ีย 

มูลค่าปัจจุบนัของ 
จ านวนเงินขั้นต ่า 

ท่ีตอ้งจ่าย  

ผลรวมของ 
จ านวนเงิน 

ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย ดอกเบ้ีย 

มูลค่าปัจจุบนัของ 
จ านวนเงินขั้นต ่า 

ท่ีตอ้งจ่าย 
ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,332,686 (40,075) 1,292,611  1,704,144 (227,201) 1,476,943 
ครบก าหนดช าระหลงัจาก 
   หน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 21,108 (108) 21,000  1,353,793 (118,712) 1,235,081 

รวม 1,353,794 (40,183) 1,313,611  3,057,937 (345,913) 2,712,024 
 

23. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานมีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตน้ปี 37,121,945 30,206,398 37,061,416 30,140,932 
ตน้ทุนการใหบ้ริการปัจจุบนั 3,124,392 2,323,279 3,051,896 2,330,161 
ดอกเบ้ียจ่าย 1,167,649 1,116,966 1,163,094 1,115,021 
หกั  ผลประโยชน์จ่ายระหวา่งปี (1,216,230) (1,067,450) (1,216,230) (1,067,450) 
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ขาดทุนจากการประมาณการตาม 
     หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 4,542,752 - 4,542,752 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัปลายปี 40,197,756 37,121,945 40,060,176 37,061,416 

ค่าใชจ้่ายที่รับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 
2560 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
รับรู้ในก าไรขาดทุน 2561 2560 2561 2560 
ตน้ทุนขายและบริการ 1,803,695 1,446,016 1,803,695 1,446,016 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2,488,346 1,994,229 2,411,295 1,999,166 

รวม 4,292,041 3,440,245 4,214,990 3,445,182 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน     
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 4,542,752 - 4,542,752 

 

ขอ้สมมติฐานจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชค้  านวณประมาณการ
หน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
อตัราคิดลด ร้อยละ 2.96-3.32 ร้อยละ 2.96-3.32 ร้อยละ 2.96-3.08 ร้อยละ 2.96-3.08 
อตัราการข้ึนเงินเดือนโดยเฉล่ีย ร้อยละ 2.94-5.00 ร้อยละ 2.94-5.00 ร้อยละ 2.94-4.14 ร้อยละ 2.94-4.14 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน 0-45 % 0-45 % 0-45 % 0-45 % 
อายเุกษียณ 60 ปี 60 ปี 60 ปี 60 ปี 

 

ข้อสมมติเก่ียวกับอตัรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไป และอตัรา
ดอกเบ้ียคิดลดใชอ้ตัราดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาลซ่ึงมีระยะเวลาครบก าหนดใกลเ้คียงกบัก าหนดช าระของ
หน้ีสินค่าตอบแทนพนกังาน 

 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหว 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบ
ต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
อตัราคิดลด เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.50 1,217,106 1,235,227 1,206,078 1,230,396 
อตัราคิดลด ลดลงร้อยละ 0.50 (1,312,268) (1,329,565) (1,300,001) (1,324,169) 
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อตัราการข้ึนเงินเดือน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.50 (1,399,714) (1,271,336) (1,386,982) (1,266,057) 
อตัราการข้ึนเงินเดือน ลดลงร้อยละ 0.50 1,307,432 1,192,074 1,295,899 1,187,294 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.50 1,461,067 1,279,824 1,448,342 1,274,551 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน ลดลงร้อยละ 0.50 (1,533,909) (1,343,772) (1,519,709) (1,337,885) 

เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดมี้มติผา่นร่างพระราชบญัญติัคุม้ครอง
แรงงานฉบบัใหม่ ซ่ึงกฎหมายดงักล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบญัญติั
คุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่น้ีก าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง ส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างาน
ติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปใหมี้สิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั การเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน กลุ่มบริษทัจะบนัทึก
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในก าไรขาดทุน
ในงวดท่ีกฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้

 

ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งประเมินผลกระทบ ท่ีจะตอ้งรับรู้ภาระหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน
เพิ่มเติมจากการบงัคบัใชข้องกฎหมายดงักล่าว 

 
24. ทุนเรือนหุน้ 
 

เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 มีมติอนุมติัในเร่ือง ดงัต่อไปน้ี 
 

- พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 648,576,474 บาท เป็น 
540,489,270 บาท สืบเน่ืองจากใบส าคัญแสดงสิทธิ  CIG-W5 หมดอายุ และพิจารณาอนุมัติแก้ไข
หนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ท่ี 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน 

 

บริษทัไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงลดทุนจดทะเบียนของบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 
3 พฤษภาคม 2560 

 

- พิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 216,195,708 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท คิดเป็น
ทุนจดทะเบียนท่ีเพิ่มข้ึนจ านวน 108,097,854 บาท เพื่อส ารองไวร้องรับการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัรุ่นท่ี 7 (CIG-W7) และพิจารณาอนุมติัแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ท่ี 4 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

 

บริษทัได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือ
วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2560 

 

- มีมติอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 216,195,708 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 
บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิของ CIG-W7 ทั้งน้ี หากไม่มีการใชสิ้ทธิไม่วา่ดว้ยเหตุอนัใดอนัเป็นผลใหมี้
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หุน้สามญัท่ีจดัสรรไวเ้พื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเหลืออยู ่ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริษทัและ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ท่ีจะพิจารณาจดัสรร
หุน้สามญัท่ีเหลือดงักล่าวตามท่ีเห็นสมควร 

 

25. ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้ 
 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ CIG-W7   
ประเภทของใบส าคญัแสดงสิทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั คร้ังท่ี 7 ท่ีจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญั

เดิมของบริษทั (“ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 7” หรือ “CIG-W7”) 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขาย : 216,915,708 หน่วย 
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 
 

: 2 ปี นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงออกวนัท่ี 3 เมษายน 2560 และ
วนัครบก าหนดอายตุรงกบัวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2562 

ราคาการใชสิ้ทธิ : เท่ากบั 2.00 บาทต่อหุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท) 
วนัใชสิ้ทธิคร้ังแรก : 30 มิถุนายน 2560 
วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย : 14 กมุภาพนัธ์ 2562 
จ านวนคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 : 216,915,708 หน่วย 
   

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ CIG-W6   
ประเภทของใบส าคญัแสดงสิทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั คร้ังท่ี 6 ท่ีจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญั

เดิมของบริษทั (“ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 6” หรือ “CIG-W6”) 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขาย : 216,912,158 หน่วย 
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 
 

: 2 ปี นับจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงออกวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 
และวนัครบก าหนดอายตุรงกบัวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2561 

ราคาการใชสิ้ทธิ : เท่ากบั 1.50 บาทต่อหุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท) 
วนัใชสิ้ทธิคร้ังแรก : 30 มิถุนายน 2559 
วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย : 31 พฤษภาคม 2561 
จ านวนใชสิ้ทธิทั้งหมด : 400 หน่วย 

 

การจดัการความเส่ียงในส่วนทุน 
วตัถุประสงค์ของกลุ่มบริษทัในการบริหารทางการเงิน คือ การด ารงไวซ่ึ้งความสามารถใน

การด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง การด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมและการรักษาอตัราส่วนหน้ีสิน
ต่อทุนไม่ใหเ้กินขอ้ก าหนดของสัญญาเงินกูย้มื 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 งบการเงินรวมแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 0.66 : 1 
และ 0.54 : 1 ตามล าดบั และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 0.59 : 1 และ 0.47 : 1 
ตามล าดบั 
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26. ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
 

ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งท า (6,040,394) (8,353,840) (5,909,674) (8,353,040) 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 707,984,767 529,357,046 707,984,767 529,357,046 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 2,885,000 2,865,000 2,885,000 2,865,000 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 235,323,900 223,656,292 222,388,821 213,952,354 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 67,807,548 68,594,545 57,392,689 58,837,216 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน 660,000 - 55,529,118 - 
ค่าขนส่ง 20,434,370 16,456,193 20,434,370 16,456,093 
ค่าส่งเสริมการขาย 21,470,973 13,393,700 20,844,669 13,055,641 
ค่าสารณูปโภค 13,400,242 13,424,759 12,194,492 12,102,074 
ตน้ทุนทางการเงิน 8,843,918 6,983,245 8,843,918 6,982,464 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานอื่น 69,819,038 68,510,434 48,276,022 95,836,091 

รวม 1,142,589,362 934,887,374 1,150,864,192 941,090,939 

 
27. ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได ้

 

27.1 ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรขาดทุน 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั - 169,424 - 169,424 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (หมายเหตุ 18)     
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว 219,267 (1,637,698) (5,349,046) (955,055) 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได ้ 219,267 (1,468,274) (5,349,046) (785,631) 
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27.2 ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตาม 
   หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 
- 

 
4,542,752 

 
- 

 
4,542,752 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - 908,550 - 908,550 

 

รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหวา่งค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไรทางบญัชีกบั
อตัราภาษีท่ีใชส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
ขาดทุนทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (39,385,533) (34,641,733) (63,855,067) (54,166,036) 
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ขาดทุนทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี (7,877,107) (6,928,347) (12,771,013) (10,833,207) 
     

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถือ     
เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี ดงัน้ี     
ค่าเส่ือมราคารถยนตท่ี์มีมูลค่าเกิน 1 ลา้นบาท 167,904 167,850 167,904 167,850 
ขาดทุนจากมูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง (18,872) (176,683) (18,872) (176,682) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน - - 4,885,668 - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินใหกู้ย้มื - - 6,088,156 10,653,238 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 599,752 475,546 599,752 475,546 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 6,257,544 4,582,546 277,639 - 
อ่ืนๆ 870,779 2,048,512 770,766 (117,321) 

รวม - 169,424 - 169,424 
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว 219,267 (1,637,698) (5,349,046) (955,055) 
ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 219,267 (1,468,274) (5,349,046) (785,631) 
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กลุ่มบริษทัใช้อตัราภาษีเงินไดท่ี้ลดลงเหลือร้อยละ 20 ในการวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ตามค าช้ีแจงของสภาวิชาชีพบญัชีท่ีออก
ในปี 2555 

28. ขาดทุนต่อหุน้ 
 

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารขาดทุนส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (ไม่
รวมก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งปี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
ขาดทุนส าหรับปี (หน่วย : บาท) (39,604,800) (33,163,985) (58,506,021) (53,380,405) 
จ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ (หน่วย : หุน้) 864,786,382 864,786,382 864,786,382 864,786,382 
ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุน้) (0.0458) (0.0383) (0.0677) (0.0617) 

 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยการหารก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับงวดที่เป็นของ
ผูถื้อหุน้สามญัดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกและช าระแลว้ปรับปรุงดว้ยจ านวนหุน้สามญั
เทียบเท่าปรับลด ซ่ึงค านวณโดยใชจ้  านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษทั ตอ้งออกเพื่อแปลง
หุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามญั โดยสมมติวา่บริษทัจะน าเงินท่ีไดรั้บจากการใชสิ้ทธิไปซ้ือ
หุน้สามญัจากบุคคลภายนอกคืนมาดว้ยมูลค่ายติุธรรมเพื่อน าหุน้สามญัดงักล่าวมาใชใ้นการแปลงหุน้ ซ่ึงบริษทั
ไม่แสดงก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลดส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เน่ืองจากราคาตลาดถวัเฉล่ีย
ของหุน้สามญัต ่ากวา่ราคาตามสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 
29. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 

กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจเก่ียวกบัธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑแ์ละช้ินส่วนเคร่ืองปรับอากาศ 
และเคร่ืองท าความเยน็ รวมทั้งบริการซ่อมแซม บ ารุงรักษาและตรวจสอบสินคา้ ธุรกิจก่อสร้างและธุรกิจ
โรงแรม ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานนั้นเกิดข้ึนจากยอดรายไดห้กัตน้ทุนขาย และ
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารท่ีระบุไดข้องส่วนงานธุรกิจนั้น 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินงานตามประเภทส่วนงานทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัมีดงัน้ี 
 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 ขายสินคา้ช้ินส่วน ใหบ้ริการ บริการดา้น  
 เคร่ืองปรับอากาศ รับเหมาก่อสร้าง โรงแรม รวม 
รายไดจ้ากการขายและบริการในประเทศ 560,802,846 129,827,334 17,314,500 707,944,680 
รายไดจ้ากการขายและบริการต่างประเทศ 382,445,761 - - 382,445,761 

รวม 943,248,607 129,827,334 17,314,500 1,090,390,441 
ตน้ทุนขายและบริการ (795,259,476) (119,858,379) (27,108,726) (942,226,581) 
ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ตามส่วนงาน 147,989,131 9,968,955 (9,794,226) 148,163,860 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน    (191,518,863) 
ขาดทุนจากการด าเนินงาน    (43,355,004) 
รายไดอ่ื้น    14,032,655 
ตน้ทุนทางการเงิน    (8,843,918) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม    (1,219,267) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้    (219,267) 
ขาดทุนส าหรับปี     (39,604,800) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    - 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม    (39,604,800) 

สินทรัพยถ์าวรส่วนงาน    427,580,201 
สินทรัพยส่์วนกลาง    753,785,092 
สินทรัพยร์วม    1,181,365,293 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 ขายสินคา้ช้ินส่วน ใหบ้ริการ บริการดา้น  
 เคร่ืองปรับอากาศ รับเหมาก่อสร้าง โรงแรม รวม 
รายไดจ้ากการขายและบริการในประเทศ 502,884,316 22,138,184 15,713,670 540,736,170 
รายไดจ้ากการขายและบริการต่างประเทศ 330,064,942 - - 330,064,942 

รวม 832,949,258 22,138,184 15,713,670 870,801,112 
ตน้ทุนขายและบริการ (712,944,000) (19,964,970) (19,197,791) (752,106,761) 
ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ตามส่วนงาน 120,005,258 2,173,214 (3,484,121) 118,694,351 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน    (175,797,368) 
ขาดทุนจากการด าเนินงาน    (57,103,017) 
รายไดอ่ื้น    29,444,529 
ตน้ทุนทางการเงิน    (6,983,245) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้    1,468,274 
ขาดทุนส าหรับปี    (33,173,459) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    (3,634,202) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม    (36,807,661) 

สินทรัพยถ์าวรส่วนงาน    502,274,120 
สินทรัพยส่์วนกลาง    651,935,842 
สินทรัพยร์วม    1,154,209,962 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีลูกคา้รายใหญ่ท่ีมูลค่าการขาย
สูงกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดจ้ากการขายจ านวน 2 ราย มูลค่าการขายรวม 484.16 ลา้นบาท และจ านวน 3 ราย 
มูลค่าการขายรวม 515.79 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 
30. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงอนัเก่ียวเน่ืองกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน
ในตลาด และจากการท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามสัญญา ซ่ึงกลุ่มบริษทัจะพิจารณาใช้เคร่ืองมือทางการเงิน
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ท่ีเหมาะสม เพื่อป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว อยา่งไรก็ตามกลุ่มบริษทัไม่มีนโยบายท่ีจะถือหรือออกเคร่ืองมือ
ทางการเงินเพื่อการเก็งก าไรหรือเพื่อการคา้ 

 
 

ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบับญัชีลูกหน้ีการคา้ ซ่ึงส่วนใหญ่เกิด
จากการขายและการให้บริการกบัลูกคา้ อย่างไรก็ตามเน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีนโยบายการให้สินเช่ือท่ี
ระมดัระวงั นอกจากน้ีลูกหน้ีของกลุ่มบริษทัประกอบดว้ยลูกหน้ีหลายราย ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงไม่คาดวา่
จะไดรั้บความเสียหายอยา่งเป็นสาระส าคญัจากการเก็บหน้ี 

 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาด
ในอนาคต ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั อยา่งไรก็ตามกลุ่มบริษทั
บริหารความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียโดยใชว้ธีิการต่างๆ รวมถึงการจดัสรรเงินกูย้มืท่ีเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
และลอยตวัใหเ้หมาะสม และสอดคลอ้งกบักิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษทัซ่ึงมีรายละเอียดส่วนใหญ่ ดงัน้ี 

 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี รวม อตัรา 
 ภายใน 1 ปี 2 ถึง 5 ปี ปรับข้ึนลง ดอกเบ้ีย  ดอกเบ้ีย 

   ตามราคาตลาด    
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 8,405,360 12,252,997 20,658,357 0.04-1.10 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14,000,000 - - - 14,000,000 1.50-15.00 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการอื่น 6,200,000 - - - 6,200,000 15.00 
เงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอื่นท่ีผดินดัช าระ - - - 38,910,289 38,910,289 - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - - - 199,248,746 199,248,746 - 

รวม 20,200,000 - 8,405,360 250,412,032 279,017,392  

       
หนี้สินทำงกำรเงิน       

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 20,000,000 - 77,921,280 - 97,921,280 0.00-7.42 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอื่น 51,998,728 - - - 51,998,728 5.50 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 1,292,611 21,000 - - 1,313,611 0.62-4.77 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - - - 247,873,893 247,873,893 - 

รวม 73,291,339 21,000 77,921,280 247,873,893 399,107,512  
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(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี รวม อตัรา 
 ภายใน 1 ปี 2 ถึง 5 ปี ปรับข้ึนลง ดอกเบ้ีย  ดอกเบ้ีย 

   ตามราคาตลาด    
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 9,688,055 22,232,240 31,920,295 0.04-1.25 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18,000,000 - - - 18,000,000 1.50-15.00 
เงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอื่นท่ีผดินดัช าระ - - - 38,910,289 38,910,289 - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - - - 203,540,630 203,540,630 - 

รวม 18,000,000 - 9,688,055 264,683,159 292,371,214  
       

หนี้สินทำงกำรเงิน       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 50,000,000 - 60,692,839 - 110,692,839 0.00-7.42 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอื่น 25,723,638 - - - 25,723,638 5.50 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 1,476,943 1,235,081 - - 2,712,024 0.62-4.77 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - - - 206,518,631 206,518,631 - 

รวม 77,200,581 1,235,081 60,692,839 206,518,631 345,647,132  

  
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี รวม อตัรา 
 ภายใน 1 ปี 2 ถึง 5 ปี ปรับข้ึนลง ดอกเบ้ีย  ดอกเบ้ีย 

   ตามราคาตลาด    

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 3,217,106 12,027,489 15,244,595 0.04-1.10 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 95,261,500 - - - 95,261,500 1.50 
เงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอื่นท่ีผดินดัช าระ - - - 38,910,289 38,910,289 - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - - - 205,618,579 205,618,579 - 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 102,059,223 - - 102,059,223 1.50 

รวม 95,261,500 102,059,223 3,217,106 256,556,357 457,094,186  
       

หนี้สินทำงกำรเงิน       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 20,000,000 - 77,921,280 - 97,921,280 0.00-7.42 
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เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอื่น 51,998,728 - - - 51,998,728 5.50 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 1,292,611 21,000 - - 1,313,611 0.62-4.77 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - - - 239,073,808 239,073,808 - 

รวม 73,291,339 21,000 77,921,280 239,073,808 390,307,427  
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี รวม อตัรา 
 ภายใน 1 ปี 2 ถึง 5 ปี ปรับข้ึนลง ดอกเบ้ีย  ดอกเบ้ีย 

   ตามราคาตลาด    
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 6,877,249 22,130,338 29,007,587 0.04-1.25 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 37,261,500 - - - 37,261,500 1.50 
เงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอื่นท่ีผดินดัช าระ - 38,910,289 - - 38,910,289 - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - - - 207,017,440 207,017,440 - 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 132,500,000 - - 132,500,000 1.50 

รวม 37,261,500 171,410,289 6,877,249 229,147,778 444,696,816  
       

หนี้สินทำงกำรเงิน       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 50,000,000 - 60,692,839 - 110,692,839 0.00-7.42 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอื่น 25,723,638 - - - 25,723,638 5.50 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 1,476,943 1,235,081 - - 2,712,024 0.62-4.77 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - - - 201,834,874 201,834,874 - 

รวม 77,200,581 1,235,081 60,692,839 201,834,874 340,963,375  
 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
 

ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัการขายสินคา้และซ้ือ
วตัถุดิบเป็นเงินตราต่างประเทศ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงไม่ไดท้  าสัญญาป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน ดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 
สกุลเงิน (หน่วย : พนั) สินทรัพย ์ หน้ีสิน สินทรัพย ์ หน้ีสิน 

ดอลลาร์สหรัฐ 1,920 2,430 3,203 3,774 
ดอลลาร์ออสเตรเลีย 11 - 61 - 
ยโูร - - - 1 
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มูลค่ายติุธรรม 
เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นและเงินกูย้ืม

มีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราในตลาด ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัจึงเช่ือวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระส าคญั 

31. ล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยบ์างรายการท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
ไวแ้ยกแสดงตามระดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ไดด้งัน้ี 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพยท่ี์เปิดเผยมูลค่ายติุธรรม         
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (หมายเหตุ 14) - - 235.69 235.69 - - 127.70 127.70 

 
32. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
 

นอกจากหน้ีสินตามท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 
กลุ่มบริษทัยงัมีภาระผกูพนัอ่ืนดงัน้ี 

 

32.1 ภาระผกูพนัจากวงเงินสินเช่ือระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
 

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 สกลุเงิน 

(หน่วย : ลา้น) 
วงเงิน 
ทั้งส้ิน 

วงเงิน 
ใชไ้ป 

วงเงิน 
คงเหลือ 

วงเงิน 
ทั้งส้ิน 

วงเงิน 
ใชไ้ป 

วงเงิน 
คงเหลือ 

หนงัสือค ้าประกนั บาท 197.46 129.36 68.10 38.30 38.30 - 
วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสตรี์ซีท ดอลลาร์สหรัฐ 135.00 92.60 42.40 105.00 49.79 55.21 
วงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร บาท 30.00 24.75 5.25 25.00 10.91 14.09 
วงเงินกูย้มืระยะสั้น บาท 20.00 20.00 - 50.00 50.00 - 

 

วงเงินสินเช่ือดงักล่าวขา้งตน้ใชห้ลกัทรัพยค์  ้าประกนัตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 13 
และขอ้ท่ี 15 
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32.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนอนัเก่ียวเน่ืองกบั
สัญญาการสั่งซ้ือเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ เป็นจ านวนเงิน 5.00 ล้านบาท และ 9.27 ล้านบาท 
ตามล าดบั 

 

32.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนอนัเก่ียวเน่ืองกบัสัญญา
การซ้ือท่ีดิน เป็นจ านวนเงิน 23.58 ลา้นบาท 

 

32.4 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน สัญญามีอายุ 
3 ถึง 12 ปี โดยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่า ดงัน้ี 

 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
ภายในหน่ึงปี 1,543,500 480,000 480,000 480,000 
1-5 ปี 1,924,900 760,000 280,000 760,000 

รวม 3,468,400 1,240,000 760,000 1,240,000 
 

33. การอนุมติังบการเงิน 
 

กรรมการผูมี้อ  านาจอนุมติัของบริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไดอ้นุมติัให้ออกงบการเงินแลว้
เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 

 
 

     


