
 

 

ที ่CIG 018/2563  

14  พฤษภาคม  2563  
 

เร่ือง แจ้งการขอผอ่นผนัระยะเวลาการน าสง่งบการเงินของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย ส าหรับงวด
สามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ  
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

อ้างถงึ ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที ่สจ.31/2563 ประกาศ ณ วนัท่ี 
27 มีนาคม 2563 

 
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอผ่อนผันการจัดท าและส่งรายงานที่แสดงฐานะและผลการ

ด าเนินงานส าหรับงบการเงินรายไตรมาส สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งทวีความรุนแรงไปทั่วภูมิภาคในประเทศ รัฐบาลได้เพิ่ม
มาตรการควบคมุการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด โดยกระทรวงสาธารณสขุ จงัหวดัตา่งๆ ออกมาตรการคดักรองและห้ามเดิน
ทางเข้า-ออกอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นต้องปิดและหยดุท า
การโรงแรมสมาญาบูรา ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ตัง้แต่วนัที่ 8 เมษายน 2563 เป็นต้นมา อีกทัง้บริษัทยงัมีบริษัทร่วม ที่มีที่ตัง้อยู่
จงัหวดัอื่นนอกเหนือจากกรุงเทพและปริมณฑล จึงมีผลกระทบตอ่การรวบรวมข้อมลู เอกสาร หลกัฐาน และรายการทางธรุกิจ 
ที่ส่งผลต่อข้อมลูทางบญัชีที่ส าคญั และอาจท าให้เกิดข้อจ ากัดในการเข้าถึงข้อมลูเพื่อการสอบทานของผู้สอบบญัชี  อีกทัง้
รายงานทางการเงินของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม ยงัได้รับไมค่รบถ้วน ท าให้การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมลูในหมาย
เหตปุระกอบงบการเงินของบริษัทฯอาจไม่สมบรูณ์เพียงพอ ซึ่งอาจท าให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอยา่งมีนยัส าคญัตอ่
ผู้ใช้งบการเงินได้ จึงเป็นเหตผุลและความจ าเป็นในการขอผอ่นผนั และบริษัทฯ ขอชีแ้จงเหตทุี่เกิดขึน้ ดงันี ้

1. เหตกุารณ์ที่ก่อให้เกิดอปุสรรคหรือข้อจ ากดัในการด าเนินงานหรือการเข้าถึงข้อมูลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อ
การจดัท ารายงานแสดงฐานะและผลการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

1.1 ธุรกิจโรงแรม ได้รับผลกระทบจากค าสัง่ของผู้ว่าราชการจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี เร่ือง มาตรการเร่งด่วนใน
การป้องกนัแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบบัที่ 9 สัง่ ณ วนัที่ 7 เมษายน 
2563 มีค าสัง่ปิดโรงแรมในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานีทกุแหง่ มีผลตัง้แตว่นัท่ี 8 เมษายน 2563 เป็นต้นมา โดย
โรงแรมของบริษัทยอ่ยตัง้อยูใ่นเกาะสมยุ ท าให้ช่วงเวลาดงักลา่วผู้ตรวจสอบบญัชีไมส่ามารถเดินทางไป
ปฏิบตัิงานตรวจสอบบญัชีที่บริษัทย่อยได้ ซึ่งทางบริษัทได้หาทางแก้ไขปัญหาในการจดัสง่เอกสารและ
ข้อมูลต่าง ๆ ให้กับทางผู้ตรวจสอบบญัชีแต่ติดข้อจ ากัดเร่ืองเอกสารที่มีปริมาณมากและในการตอบ
ค าถามหรือชีแ้จงประเด็นตา่ง ๆ ให้ผู้ตรวจสอบบญัชีเป็นไปได้คอ่นข้างลา่ช้า 

1.2 บริษัทร่วมซึง่มีสถานท่ีอยูจ่งัหวดัปราจีนบรีุ เนื่องจากสถานการณ์เร่ืองการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้บริษัทร่วมไม่สามารถจดัหาสถานที่พกัให้กบัทางผู้ตรวจสอบบญัชีได้  



 

 

เนื่องจากเป็นบคุคลที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ จกัถกูปฏิเสธการจองห้องพกั จึงท าให้ช่วงเวลาดงักลา่วผู้
ตรวจสอบบัญชีไม่สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีที่บริษัทร่วมได้  ซึ่งทางบริษัทก็ได้
แก้ปัญหาโดยจัดหาสถานที่ในกรุงเทพฯ และจัดส่งเอกสารให้กับผู้ตรวจสอบบญัชีซึ่งก็ประสบปัญหา
ความลา่ช้าเช่นเดียวกบับริษัทยอ่ย 

1.3 การสอบทานงบการเงินโดยปกติทางผู้ตรวจสอบบญัชีจะเดินทางไปตรวจสอบที่บริษัทย่อย เนื่องจาก
ปริมาณเอกสารที่มีปริมาณมาก และมีเจ้าหน้าที่ในการจดัท าข้อมลู ตอบค าถามประเด็นต่าง ๆ รวมถึง
การจดัหาเอกสารเพิ่มเติม ซึ่งจะได้รับความสะดวกรวดเร็วมากกว่า รวมถึงระยะเวลาในการตรวจสอบ
ของผู้ตรวจสอบบญัชีในช่วงดงักลา่วที่จ ากดั โดยที่ผา่นมาทางผู้ตรวจสอบบญัชีรายอื่น ๆ ก็จะปฏิบตัิงาน
ตรวจสอบที่บริษัทยอ่ย เพื่อท่ีจะสามารถสอบทานการจดัท างบการเงินได้ทนัตามก าหนด 

2. ผลกระทบตอ่ข้อมลูทางการเงินของบริษัท ดงันี ้
2.1 สดัส่วนผลกระทบของบริษัทย่อย เมื่อเปรียบเทียบกบังบการเงินรวมของปี 2562 โดยบริษัทฯ มีรายได้

รวมทัง้สิน้ จ านวน 1,467 ล้านบาท เป็นรายได้จากธุรกิจโรงแรม จ านวน 6.84 ล้านบาท คิดเป็นอตัรา 
ร้อยละ 0.47 และส าหรับงบการเงินรวมของไตรมาส 1/2563 บริษัทฯ มีรายได้รวม ประมาณ 242.76 
ล้านบาท เป็นรายได้จากธุรกิจโรงแรมประมาณ 6.44 ล้านบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 2.65   

2.2 สดัส่วนผลกระทบของบริษัทร่วม เมื่อเปรียบเทียบกบัรายได้ส าหรับปี 2562 มีส่วนแบ่งขาดทนุจากเงิน
ลงทนุในบริษัทร่วม จ านวน 21.01 ล้านบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 1.43 และส าหรับไตรมาส 1/2563 สว่น
แบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมประมาณ 4.64 ล้านบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 1.91 

โดยบริษัทฯ จะน าสง่งบการเงินของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุ
วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ได้ภายในวนัท่ี 22 มิถนุายน 2563 

ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้มีการหารือกบัผู้สอบบญัชีในประเด็นดงักลา่วแล้ว บริษัทฯ และผู้สอบบญัชีมีความเห็นร่วมกันว่า
บริษัทฯ ไมส่ามารถจดัท าและน าสง่งบการเงินรวมส าหรับรอบบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ให้แก่ส านกังาน ก.ล.ต. 
ภายในก าหนดระยะเวลา วนัที่ 15 พฤษภาคม 2563 นีไ้ด้ โดยถ้าหากบริษัทฯ จดัท างบการเงินโดยไม่น าเอาผลกระทบจาก
เหตผุลดงักลา่วมาพิจารณาเพื่อจดัท างบการเงินรวม จะท าให้งบการเงินของบริษัทฯ อาจมีสาระส าคญัที่ไมเ่พียงพอส าหรับ
ผู้ใช้งบการเงินในการพิจารณา 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นวา่การขยายระยะเวลาในการจดัท าและสง่รายงานงบการเงินออกไป
เป็นภายในวนัท่ี 22 มิถนุายน 2563 มีความจ าเป็นและเป็นเหตสุดุวิสยัที่ไมส่ามารถควบคมุได้ โดยการระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา่ 2019 (COVID-19) ได้แพร่กระจายไปอยา่งรวดเร็วในภมูิภาคตา่งๆ ทัว่ประเทศ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ยงัควบคมุ
ไม่ได้ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้นีบ้ริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการจัดท าและเปิดเผยรายงานแสดงฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ที่ถกูต้อง มีความน่าเช่ือถือ ประกอบด้วยข้อมลูที่ส าคญั และเป็นไปตามข้อก าหนดของ
ทางการ ดงันัน้การขอขยายเวลาออกไปภายในวนัท่ี 22 มิถนุายน 2563 นัน้ จะท าให้ทางบริษัทฯ และผู้สอบบญัชี มีระยะเวลา
ที่เพียงพอในการรวบรวม จัดท า และตรวจสอบข้อมูลที่จะมีการเปิดเผยให้แก่ผู้ ถือหุ้นและผู้ ลงทุนได้พิจารณารับทราบ 
ตลอดจนให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม สามารถปฏิบตัิตามข้อก าหนดได้อยา่งเหมาะสม โดยระยะเวลาที่บริษัทฯ ขอผ่อนผนัการ
จดัท าและสง่รายงานแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานนัน้ เป็นไปตามข้อก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. และทางฝ่าย
บริหารของบริษัทฯ จะมีการดแูลและติดตามให้มีการจดัท า จดัสง่ และเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วตามข้อก าหนด 



 

 

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรวา่ บริษัทฯ มีความจ าเป็นในการขอผ่อนผนัระยะเวลาสง่งบการเงินภายใน
วนัที่ 22 มิถนุายน 2563 เพื่อให้บริษัทฯ มีระยะเวลาเพิ่มขึน้ในการรวบรวม จดัท า และตรวจสอบรายงานแสดงฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานท่ีถกูต้อง มีความนา่เช่ือถือ เพียงพอ และเป็นไปตามข้อก าหนด 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ด าเนินการยื่นหนงัสือผ่อนผนัระยะเวลาการน าสง่งบการเงิน ของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
และบริษัทยอ่ย ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 
 

     ขอแสดงความนบัถือ 
       บริษัท ซ.ี ไอ. กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 

   (นายอารีย์ พุม่เสนาะ) 
                       ประธานกรรมการบริหาร   


