
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

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

ขา้พเจา้ได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบ
แสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ 
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของบริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และ
เฉพาะของบริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและ
น าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ี ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 34 เร่ือง  การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่าง
กาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 

 

ยกเวน้เร่ืองท่ีจะกล่าวไวใ้นวรรคถดัไป ขา้พเจา้ได้ปฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบ
ทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบ
ทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและการ
บญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ี
สอบทานได ้

 
เกณฑ์ในการให้ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไข 

 

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อท่ี  15 ข้าพเจ้าไม่สามารถสอบทานให้ได้หลักฐานท่ี
เพียงพอในมูลค่าของบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วม ท่ีแสดงในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 จ านวน – ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองงวด (สุทธิจากการตั้งค่าเผื่อดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
จ านวน 9.26 ลา้นบาทและ 15.93 ลา้นบาท ตามล าดบั) สืบเน่ืองจากบริษทัร่วมดงักล่าวไดอ้อกจากแผนฟ้ืนฟู
เมื่อวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2561 และบริษทัเร่ิมน าวิธีส่วนไดเ้สียมาถือปฏิบตัิ จากเดิมที่บนัทึกโดยวิธีราคาทุน 



 

โดยบริษทัร่วมไดป้ระเมินมูลค่ายุติธรรมของที่ดินและอาคารโรงงานระหวา่งก่อสร้างเสร็จแลว้ โดยมีมูลค่า
ยุติธรรมตามรายงานประเมินราคาจ านวน 51.18 ล้านบาท มีราคาทุนต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมจ านวน 19.57 
ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัรับรู้ส่วนไดเ้สียจากผลขาดทุนดงักล่าวในก าไรสะสมตน้ปี 2562 จ านวน 5.81 ลา้นบาท 
ส่วนเคร่ืองจกัรระหว่างติดตั้งอยู่ระหว่างการประเมิน โดยบริษทับนัทึกเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วน
ได้เสียในงบการเงินรวม โดยรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม ส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 จ านวน 6.66 ลา้นบาท โดยใชสิ้นทรัพยสุ์ทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
ของบริษทัร่วม อยา่งไรก็ตาม งบการเงินของบริษทัร่วมท่ีบริษทัน ามาใชรั้บรู้รายการดงักล่าว ขา้พเจา้ไดส้อบ
ทานและเสนอรายงานอย่างมีเง่ือนไขเก่ียวกับการไม่สามารถสอบทานราคาทุนของเคร่ืองจกัรระหว่างติดตั้ง
จ  านวน 283.02 ลา้นบาท เน่ืองจากฝ่ายบริหารช้ีแจงวา่ บริษทัไดเ้ร่ิมเขา้มาปรับปรุงโรงงานหลงัจากที่เคร่ืองจกัร
ไดติ้ดตั้งไวแ้ลว้ก่อนปี 2557 ท าให้ไม่มีเอกสารหลกัฐานการจ่ายเงิน ซ่ึงเร่ืองดงักล่าวอาจส่งผลให้มูลค่าเงิน
ลงทุนในบริษทัร่วมและส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเปล่ียนแปลงไปหากการวดัมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยที์่ระบุไดแ้ลว้เสร็จ จากเร่ืองดงักล่าวท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถใชว้ิธีการสอบทานอ่ืนให้เป็นท่ี
พอใจต่อมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมและส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าว 
 
ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไข 

 

ยกเวน้ผลกระทบจากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑ์ในการให้ขอ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไข ขา้พเจา้
ไมพ่บส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 
 

บริษทั ส านกังาน เอ เอม็ ซี จ  ากดั 
 
 

(นายอ าพล  จ านงคว์ฒัน์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4663 

กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 11 มิถุนายน 2563 
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(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
สอบทานแล้ว สอบทานแล้ว

                  สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 21,246              9,915                 14,887              9,102                 
เงินลงทุนชัว่คราว 8 -                    -                    -                    -                    
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 5.1 และ 9 204,432            196,705             202,410            195,723             
รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 10 69,557              107,957             60,730              107,957             
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.1 -                    -                    -                    -                    
เงินให้กูย้ืมแก่บุคคลอ่ืนท่ีผิดนดัช าระ 11 -                    -                    -                    -                    
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน 12 -                    -                    -                    -                    
สินคา้คงเหลือ 13 134,101            124,166             133,912            123,952             
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 16,823              20,322               15,687              19,575               

          รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 446,159            459,065             427,626            456,309             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 -                    -                    34,465              28,895               
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 15 -                    -                    -                    -                    
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 16 20,563              20,561               20,460              20,460               
เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.1 -                    -                    -                    -                    
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 17 53,504              54,528               53,504              54,528               
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 18 389,760            399,502             252,785            260,209             
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 19 16,953              -                    4,030                -                    
สิทธิการใชแ้ละเช่าท่ีดินรอตดับญัชี 20 -                    10,111               -                    -                    
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 21 2,951                3,329                 2,683                3,037                 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22 36,027              34,027               96,272              93,405               
เงินประกนัผลงาน 23,529              22,738               23,529              22,738               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 17,101              17,885               16,796              17,580               

          รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 560,388            562,681             504,524            500,852             
               รวมสินทรัพย์ 1,006,547         1,021,746          932,150            957,161             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม ณ วันที่

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่

งบแสดงฐานะการเงิน
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(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
สอบทานแล้ว สอบทานแล้ว

                  หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 23 99,356              117,321             99,356              117,321             
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.1 -                    2,150                 7,320                -                    
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอ่ืน 24 80,266              88,230               67,266              86,180               
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 25 287,510            226,916             280,127            219,344             
รายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้ 10 7,980                7,749                 7,980                7,749                 
ตน้ทุนงานท่ียงัไม่ไดเ้รียกช าระ 8,269                7,877                 2,788                7,877                 
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 2,278                250                    385                   250                    
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีดินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -                    889                    -                    -                    
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,768                2,085                 2,277                1,073                 
          รวมหน้ีสินหมุนเวียน 489,427            453,467             467,499            439,794             

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 19 9,427                801                    3,770                801                    
หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีดิน -                    3,555                 -                    -                    
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 26 65,406              69,630               65,199              69,447               
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,158                1,158                 3                       3                        
          รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 75,991              75,144               68,972              70,251               
               รวมหน้ีสิน 565,418            528,611             536,471            510,045             

ส่วนของผูถื้อหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 27
    ทุนจดทะเบียน
        หุ้นสามญั 864,786,782 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 432,393            432,393             432,393            432,393             
    ทุนท่ีออกและช าระแลว้
        หุ้นสามญั 864,786,782 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 432,393            432,393             432,393            432,393             
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 565,027            565,027             565,027            565,027             
ส่วนเกินจากการขายหุ้นทุนซ้ือคืน 15,535              15,535               15,535              15,535               
ก าไร(ขาดทุน)สะสม
    จดัสรรแลว้
        ทุนส ารองตามกฎหมาย 12,707              12,707 12,707 12,707
    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (584,554)           (532,527)           (629,983)           (578,546)           
          รวมส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 441,108 493,135 395,679            447,116

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 21                     -                    -                    -                    
          รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 441,129 493,135 395,679            447,116
               รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 1,006,547 1,021,746 932,150            957,161

-                    -                    -                    -                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม ณ วันที่ งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่

บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
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(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการด าเนินงาน
รายไดจ้ากการขาย                             203,440 198,741 202,714 192,421
รายไดจ้ากการบริการ 39,022 66,252 23,230 63,731         

รวมรายไดจ้ากการด าเนินงาน 242,462       264,993 225,944 256,152

ตน้ทนุจากการด าเนินงาน
ตน้ทนุขาย (178,862)      (160,329)      (178,810)      (160,152)      
ตน้ทนุบริการ (62,956)        (62,022)        (50,813)        (57,796)        

รวมตน้ทนุจากการด าเนินงาน (241,818)      (222,351)      (229,623)      (217,948)      
ก าไร(ขาดทนุ)ขั้นตน้ 644 42,642 (3,679)          38,204
รายไดอ่ื้น 1,671 3,844 1,670 3,784
คา่ใชจ่้ายในการขาย (15,112)        (14,017)        (14,787)        (13,915)        
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (26,517)        (25,654)        (21,003)        (14,145)        
หน้ีสงสยัจะสูญ (1,026)          (556)             (1,942)          (556)             
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 14 -               -               (3,420)          -               
โอนกลบัผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่เงินลงทนุในบริษทัร่วม 15 6,664           -               -               -               
คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารท่ีส าคญั 5.3 (6,814)          (8,359)          (6,814)          (7,759)          
ก าไร(ขาดทนุ)จากกิจกรรมด าเนินงาน (40,490)        (2,100)          (49,975)        5,613           
ตน้ทนุทางการเงิน (5,933)          (4,378)          (3,380)          (4,378)          
ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษทัร่วมและภาษีเงินได้ (46,423)        (6,478)          (53,355)        1,235
ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม (6,664)          (3,571)          -               -               
ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ (53,087)        (10,049)        (53,355)        1,235           
รายไดภ้าษีเงินได้ 28 1,810           797              2,677 797              
ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับงวด (51,277)        (9,252)          (50,678)        2,032           

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

สอบทานแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2563



6             

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (51,268)    (9,252)      (50,678)    2,032       

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (9)             -           -           -           
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด (51,277)    (9,252)      (50,678)    2,032       

#REF! #REF! #REF! #REF!

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (51,268)    (9,252)      (50,678)    2,032       
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (9)             -           -           -           

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (51,277)    (9,252)      (50,678)    2,032       

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน  
ส่วนท่ีเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั (หน่วย : บาท) 29 (0.0593) (0.0107) (0.0586) 0.0023

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

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

สอบทานแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563



(หน่วย : พนับาท)

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

หมายเหตุ ช ำระแล้ว หุ้นสามัญ หุ้นทุนซ้ือคืน ตามกฎหมาย ของบริษทั ไม่มีอ านาจควบคุม รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 432,393 565,027 15,535 12,707 (313,365)     712,297 -                      712,297
ขาดทุนส าหรับงวด -               -             -                  -                   (9,252)         (9,252)             -                      (9,252)              
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -               -             -                  -                   -              -                 -                      -                   
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -               -             -                  -                   (9,252)         (9,252)             -                      (9,252)              
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 432,393 565,027 15,535 12,707 (322,617)     703,045 -                      703,045

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 432,393 565,027 15,535 12,707 (532,527)     493,135 -                      493,135
ผลกระทบของการน ามาตรฐานบญัชีใหม่มาใชเ้ป็นคร้ังแรก 3 -               -             -                  -                   (759)            (759)               -                      -759
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (ปรับปรุงใหม่) 432,393 565,027 15,535 12,707 (533,286)     492,376 -                      492,376
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -               -             -                  -                   -              -                 30                        30
ขาดทุนส าหรับงวด -               -             -                  -                   (51,268)       (51,268)           (9)                        (51,277)            
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -               -             -                  -                   -              -                 -                      -                   
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -               -             -                  -                   (51,268)       (51,268)           21                        (51,247)            
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 432,393 565,027 15,535 12,707 (584,554)     441,108 21                        441,129

          ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

          สอบทานแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 7
บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2563

งบการเงนิรวม

ก าไร(ขาดทุน)สะสม



8

(หน่วย : พนับาท)
ทุนทีอ่อก ส่วนเกนิ ส่วนเกนิ
และ มูลค่า จากการขาย จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้ รวม

หมายเหตุ ช าระแล้ว หุ้นสามญั หุ้นทุนซ้ือคืน ทุนส ารองตามกฎหมาย จัดสรร

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 432,393 565,027 15,535 12,707 (260,312) 765,350
ก าไรส าหรับงวด -         -         -               -                               2,032 2,032
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -         -         -               -                               -          -          
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -         -         -               -                               2,032 2,032
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 432,393 565,027 15,535 12,707 (258,280) 767,382

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 432,393 565,027 15,535 12,707 (578,546) 447,116  
ผลกระทบของการน ามาตรฐานบญัชีใหม่มาใชเ้ป็นคร้ังแรก 3 -         -         -               -                               (759)        (759)        
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (ปรับปรุงใหม่) 432,393 565,027 15,535 12,707 (579,305) 446,357
ขาดทุนส าหรับงวด -         -         -               -                               (50,678)   (50,678)   
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -         -         -               -                               -          -          
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -         -         -               -                               (50,678)   (50,678)   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 432,393 565,027 15,535         12,707                         (629,983) 395,679  

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

สอบทานแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2563

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ก าไร(ขาดทุน)สะสม



9

(หน่วย : พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกจิการ

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก ำไร(ขำดทนุ)ส ำหรับงวด (51,277)     (9,252)       (50,678)     2,032        
รำยกำรปรับกระทบก ำไร(ขำดทนุ)ส ำหรับงวดเป็นเงินสดรับ(จ่ำย)จำกกำรด ำเนินงำน

คำ่เส่ือมรำคำ 11,534      14,811      8,643        12,138      
คำ่เส่ือมรำคำสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ 617           -            141           -            
สิทธิกำรใชแ้ละเช่ำท่ีดินตดัจ่ำย -            367           -            -            
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนตดัจ่ำย 378           462           354           440           
ขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย์ 51             421           51             411           
หน้ีสงสยัจะสูญ-ลูกหน้ีกำรคำ้ 1,052        556           1,026        556           
หน้ีสงสยัจะสูญ-เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั(โอนกลบัรำยกำร) -            -            915           (7,385)       
ขำดทนุจำกมลูคำ่สินคำ้คงเหลือลดลง(โอนกลบัรำยกำร) 7,495        (3,243)       7,495        (3,243)       
ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง 636           1,040        636           1,040        
ขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -            -            3,420        -            
โอนกลบัรำยกำรดอ้ยคำ่เงินลงทนุในบริษทัร่วม (6,664)       -            -            -            
ส่วนแบง่ขำดทนุจำกเงินลงทนุในบริษทัร่วม 6,664        3,571        -            -            
คำ่ใชจ่้ำยผลประโยชนพ์นกังำน 1,506        883           1,482        862           
ดอกเบ้ียรับ (152)          (1,926)       (152)          (1,926)       
ดอกเบ้ียจ่ำยหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 117           -            73             
ดอกเบ้ียจ่ำย 3,552        3,853        3,307        3,853        
รำยไดภ้ำษีเงินได้ (1,810)       (797)          (2,677)       (797)          

              ก ำไร(ขำดทนุ)จำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน (26,301)     10,746      (25,964)     7,981        

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

สอบทานแล้ว

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

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

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2563

งบการเงินรวม



10

(หน่วย : พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกจิการ

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน(ต่อ)
สินทรัพยด์ ำเนินงำน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน (8,408)       (73,002)     (7,340)       (72,189)     
รำยไดท่ี้ยงัไมไ่ดเ้รียกช ำระ 38,400      (34,894)     47,227      (34,894)     
สินคำ้คงเหลือ (17,512)     (117,622)   (17,537)     (117,729)   
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 2,772        (11,056)     3,161        (11,086)     
เงินประกนัผลงำน (791)          -            (791)          -            
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 1,770        (71)            1,803        (72)            

หน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 54,037      174,228    54,304      179,157    
รำยไดรั้บล่วงหนำ้คำ่งำนก่อสร้ำง 231           (8,869)       231           (8,869)       
ตน้ทนุงำนท่ียงัไมไ่ดเ้รียกช ำระ 392           -            (5,089)       -            
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 1,683        2,272        1,204        3,433        
ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน (1,076)       (1)              (1,076)       -            
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน -            1,105        -            -            

เงินสดรับ(จ่ำย)จำกกิจกรรมด ำเนินงำน 45,197      (57,164)     50,133      (54,268)     
เงินสดจ่ำยภำษีเงินได้ (292)          (2,344)       (292)          (2,344)       

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 44,905      (59,508)     49,841      (56,612)     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ
ลดลงเงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ้ำประกนั (2)              -            -            -            
เงินสดรับจำกเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -            -            -            23,000      
เงินสดจ่ำยจำกเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -            (5,000)       (915)          (38,500)     
เงินสดรับจำกกำรใหกู้ย้มืระยะยำวจำกกิจกำรอ่ืน -            23,000      -            -            
เงินสดจ่ำยใหกู้ย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรอ่ืน -            (37,000)     -            (4,000)       
เงินสดรับดอกเบ้ียรับ 30             1,248        28             126           
เงินสดจ่ำยในเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -            -            (8,990)       -            
เงินสดจ่ำยในกำรซ้ืออสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทนุ -            (964)          -            (964)          
เงินสดจ่ำยในกำรซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (1,371)       (328)          (818)          (163)          
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 8               -            8               -            
เงินสดจ่ำยช ำระเงินมดัจ ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ -            (3,187)       -            (3,187)       

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ (1,335)       (22,231)     (10,687)     (23,688)     

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
สอบทานแล้ว

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

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

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2563

งบการเงินรวม



11

(หน่วย : พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (17,965)      (14,968)      (17,965)      (14,968)      
เงินสดรับจากการกูย้ืมระยะสั้นจากบคุคลอ่ืน 20,090       -             6,000         -             
เงินสดจ่ายจากการกูย้ืมระยะสั้นบคุคลอ่ืน (10,140)      -             (7,000)        -             
เงินสดรับจากการกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการอ่ืน -             89,810       -             89,810       
เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการอ่ืน (17,914)      -             (17,914)      -             
เงินสดรับจากการกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -             -             7,320         -             
เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (2,150)        -             -             -             
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (411)           (406)           (218)           (406)           
เงินสดจ่ายในดอกเบ้ียจ่าย (3,756)        (3,850)        (3,569)        (3,849)        
เงินสดรับค่าหุ้นเพ่ิมทนุจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 30              -             -             -             

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (32,216)      70,586       (33,346)      70,587       

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด (23)             (17)             (23)             (17)             
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)-สุทธิ 11,331       (11,170)      5,785         (9,730)        
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 9,915         20,658       9,102         15,245       
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายงวด 21,246       9,488         14,887       5,515         

ขอ้มูลเพ่ิมเติมประกอบงบกระแสเงินสด
รายการท่ีไม่กระทบกระแสเงินสด มีดงัน้ี

 - ซ้ือสินทรัพยย์งัไม่ไดจ่้ายช าระ 296            950            276            950            
 - ซ้ือสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน -             1,188         -             1,188         
-  โอนสินคา้คงเหลือเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 82              -             82              -             
-  โอนสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -             42              -             -             
-  โอนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -             2,050         -             2,050         
-  โอนลูกหน้ีอ่ืนเป็นเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน -             1,140         -             99              
-  โอนสินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้ป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 661            -             661            -             
-  โอนภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังานเป็นเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4,654         -             4,654         -             

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

สอบทานแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

งบกระแสเงินสด

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2563

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

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2563 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
     

 
1. ขอ้มูลทัว่ไป 
 

บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (บริษทั) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษทัจ ำกดั
ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชยท์ะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107547000133 เม่ือวนัที่ 20 สิงหำคม 
2534 และแปรสภำพเป็นบริษทัมหำชน เม่ือวนัท่ี 1 มีนำคม 2547 ส ำนกังำนใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 1/1 หมู่ท่ี 7 
ถนนบำงคูวดั ต ำบลบำงคูวดั อ ำเภอเมือง จงัหวดัปทุมธำนี ประเทศไทย 

 

บริษทัด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์และช้ินส่วนเคร่ืองปรับอำกำศและให้บริกำร
รับเหมำก่อสร้ำง 

 

บริษทัยอ่ยด ำเนินธุรกิจตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 4.1 
 

2. หลกัเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำลและนโยบำยกำรบญัชี 
 

2.1 งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีน ำเสนอเพื่อวตัถุประสงค์ของกำรรำยงำนเพื่อใช้ในประเทศไทย และจดัท ำ
เป็นภำษำไทย งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษไดจ้ดัท ำข้ึนเพื่อควำมสะดวกของผูอ่้ำนงบกำรเงินท่ีไม่
คุน้เคยกบัภำษำไทย 
 

2.2 งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีจดัท ำข้ึนในรูปแบบยอ่และตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2562) 
เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล รวมถึงกำรตีควำมและแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีประกำศใช้
โดยสภำวชิำชีพบญัชีฯ (“สภำวชิำชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง อยำ่งไรก็ตำม กลุ่มบริษทัไดแ้สดงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดใน
รูปแบบเช่นเดียวกบังบกำรเงินประจ ำปี 
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2.3 งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีจดัท ำข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจำกงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2562 งบกำรเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทำงกำรเงินทั้งหมดตำมขอ้ก ำหนดส ำหรับงบกำรเงินประจ ำปีแต่เนน้
กำรให้ขอ้มูลที่เป็นกิจกรรม เหตุกำรณ์และสถำนกำรณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ ำซ้อนกบัขอ้มูลที่ได้
เคยน ำเสนอรำยงำนไปแลว้ ดงันั้นกำรอ่ำนงบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีจึงควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงิน
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 

2.4 งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีแสดงหน่วยเงินตรำเป็นเงินบำท และมีกำรปัดเศษเพื่อให้แสดงเป็นหลกั
พนับำท เวน้แต่ท่ีระบุไวเ้ป็นอยำ่งอ่ืน 
 

2.5 กลุ่มบริษทัไดใ้ช้นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัและวิธีกำรค ำนวณในงบกำรเงินระหว่ำงกำลส ำหรับงวด
สำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 เช่นเดียวกับท่ีใช้ส ำหรับกำรจดัท ำงบกำรเงินส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 โดยมีนโยบำยกำรบญัชีใหม่ท่ีน ำมำถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 
2563 จำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่มำใชเ้ป็นคร้ังแรก ดงัน้ี 

 

2.5.1 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 
 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงดว้ยมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บช ำระ โดยรับรู้เม่ือเร่ิมแรก
ดว้ยจ ำนวนเงินของส่ิงตอบแทนท่ีปรำศจำกเง่ือนไขในกำรไดรั้บช ำระ ในกรณีท่ีมีส่วนประกอบ
ดำ้นกำรจดัหำเงินท่ีมีนยัส ำคญัจะรับรู้ดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของส่ิงตอบแทน 

 

กลุ่มบริษัทใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำย (Simplified Approach) ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับท่ี 9 ในกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน ซ่ึงก ำหนดให้
พิจำรณำผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนตลอดอำยุหน้ีและรับรู้ผลขำดทุนตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำร
ลูกหน้ีกำรคำ้ ในกำรพิจำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน ลูกหน้ีกำรคำ้จะถูกจดั
กลุ่มตำมวนัท่ีครบก ำหนดช ำระ อตัรำควำมเสียหำยท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจะข้ึนอยูก่บัประวติักำรช ำระ
เงินและขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดิตในอดีตซ่ึงมีกำรปรับเพื่อสะทอ้นขอ้มูลปัจจุบนัและ
กำรคำดกำรณ์ล่วงหนำ้เก่ียวกบัปัจจยัทำงเศรษฐกิจมหภำคท่ีมีผลต่อควำมสำมำรถของลูกคำ้
ในกำรช ำระหน้ี ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำบนัทึกในก ำไรขำดทุนภำยใตค้่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 

 

ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะไม่น ำข้อมูลท่ีมีกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward-
looking information) มำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำของผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดข้ึน 
ส ำหรับงวดระยะเวลำตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ตำมแนวปฏิบัติ
ทำงกำรบัญชี เร่ืองมำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีเพื่อรองรับ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
ท่ีประกำศโดยสภำวชิำชีพบญัชี ในพระบรมรำชูปถมัภ ์
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2.5.2 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน 
 

กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 
 

กำรจดัประเภทรำยกำรข้ึนอยู่ก ับโมเดลธุรกิจ (Business Model) ของกิจกำร
ในกำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพย์
ทำงกำรเงิน 

 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์ำงกำรเงินตำมลกัษณะกำรวดัมูลค่ำดงัน้ี 
 

- รำยกำรท่ีวดัมูลค่ำภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยติุธรรม (ผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนหรือ
ผำ่นก ำไรขำดทุน) และ 

- รำยกำรท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 

กลุ่มบริษทัต้องจดัประเภทรำยกำรใหม่ส ำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีเฉพำะ
เม่ือกลุ่มบริษทัเปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในกำรบริหำรสินทรัพยเ์หล่ำนั้น 

 

ตรำสำรทุนสำมำรถจ ำแนกและไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมประเภทของกำรวดัมูลค่ำ
ได้สองประเภท ได้แก่ กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน (FVPL) หรือกำรวดัมูลค่ำ
ยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) ซ่ึงไม่สำมำรถจดัประเภทรำยกำรใหม่เขำ้ไปไว้
ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั 

 

ในกำรรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน
หรือหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ได้วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุนด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรม บวกหรือหักดว้ยตน้ทุนกำรท ำรำยกำรซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรได้มำหรือกำรออก
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหรือหน้ีสินทำงกำรเงินนั้น ตน้ทุนกำรท ำรำยกำรของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน
ท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุนนั้นรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรหรือขำดทุน 

 

กำรวดัมูลค่ำในภำยหลงัของตรำสำรหน้ีข้ึนอยูก่บัโมเดลทำงธุรกิจของกลุ่มบริษทั
ในกำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพย์
ทำงกำรเงิน กำรวดัมูลค่ำตรำสำรหน้ีสำมำรถท ำได้ 3 วิธี โดยข้ึนอยู่กบักำรจดัประเภทตรำ
สำรหน้ีของกลุ่มบริษทั 
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- รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย - สินทรัพยท์ำงกำรเงินตอ้งวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย
เมื่อกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้นตำมโมเดลธุรกิจที่มีวตัถุประสงค์
กำรถือครองสินทรัพยท์ำงกำรเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำและขอ้ก ำหนด
ตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินซ่ึงท ำให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นกำรจ่ำยเพียงเงินตน้
และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก ำหนดไว ้รำยไดด้อกเบ้ียจำกสินทรัพย์
ทำงกำรเงินดงักล่ำวตอ้งค ำนวณโดยใช้วิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ก ำไรหรือขำดทุน
ที่เกิดข้ึนจำกกำรตดัรำยกำรจะรับรู้โดยตรงในก ำไรหรือขำดทุนและแสดงรำยกำร
ในก ำไร/(ขำดทุน)อ่ืน รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำแสดงในก ำไรหรือขำดทุน 

 

- มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) – สินทรัพยท์ำงกำรเงินตอ้งวดัมูลค่ำ
ดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์ำงกำรเงิน
ตำมโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำและเพื่อขำยสินทรัพย์
ทำงกำรเงิน และขอ้ก ำหนดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินซ่ึงท ำใหเ้กิดกระแสเงินสด 
ซ่ึงเป็นกำรจ่ำยเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัที่ก  ำหนดไว ้
กำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินรับรู้ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
ยกเวน้ รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ รำยไดด้อกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งจะรับรู้เป็นก ำไรหรือขำดทุน 
รำยไดด้อกเบ้ียจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำวตอ้งค ำนวณโดยใช้วิธีอตัรำดอกเบ้ีย
ท่ีแทจ้ริง รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำแสดงในงบก ำไรขำดทุน 

 

- มูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน (FVPL) – สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีไม่เขำ้เง่ือนไขกำรวดั
มูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยหรือ FVOCI ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไรหรือ
ขำดทุน ก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดจำกตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำ FVPL จะรับรู้เป็นก ำไรหรือ
ขำดทุน และแสดงรำยกำรสุทธิในก ำไร/(ขำดทุน)อ่ืนในรอบระยะเวลำท่ีเกิดรำยกำร 

 

เงินปันผลท่ีไดรั้บจำกเงินลงทุนจะรับรู้ในก ำไรขำดทุนโดยแสดงรำยกำรเป็นรำยไดอ่ื้น
เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผล 

 

กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ย FVPL 
จะรับรู้เป็นก ำไร/(ขำดทุน)อ่ืนในงบก ำไรขำดทุน รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (และกำร
กลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ) ของตรำสำรทุนท่ีวดัมูลค่ำดว้ย FVOCI จะไม่แยกแสดง
รำยกำรต่ำงหำกจำกรำยกำรเปล่ียนแปลงอ่ืน ๆ ในมูลค่ำยติุธรรม 
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กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินทำงกำรเงินและส่วนของเจำ้ของ 
 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูอ้อกตอ้งจดัประเภทเป็นหน้ีสินทำงกำรเงิน
หรือตรำสำรทุนโดยพิจำรณำภำระผกูพนัตำมสัญญำ 

 

- หำกกลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนัตำมสัญญำท่ีจะตอ้งส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพยท์ำงกำรเงิน
อ่ืนให้กบักิจกำรอ่ืน โดยไม่สำมำรถปฏิเสธกำรช ำระหรือเล่ือนกำรช ำระออกไปอย่ำงไม่มี
ก ำหนดไดน้ั้น เคร่ืองมือทำงกำรเงินนั้นจะจดัประเภทเป็นหน้ีสินทำงกำรเงิน เวน้แต่ว่ำ
กำรช ำระนั้นสำมำรถช ำระโดยกำรออกตรำสำรทุนของกลุ่มบริษทัเองด้วยจ ำนวน
ตรำสำรทุนท่ีคงท่ี และเปล่ียนกบัจ ำนวนเงินท่ีคงท่ี 
 

- หำกกลุ่มบริษทัไม่มีภำระผูกพนัตำมสัญญำหรือสำมำรถเล่ือนกำรช ำระภำระผูกพนั
ตำมสัญญำไปได ้เคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำวจะจดัประเภทเป็นตรำสำรทุน 

 

ในกำรรับรู้รำยกำรเมื่อเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่ำของหน้ีสินทำงกำรเงิน
ด้วยมูลค่ำยุติธรรม กลุ่มบริษทัจดัประเภทรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินทั้งหมดที่วดัมูลค่ำ
ในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ยกเวน้หน้ีสินทำงกำรเงินบำงรำยกำร 

 

กำรรับรู้รำยกำรและกำรตดัรำยกำร 
 

กลุ่มบริษัทต้องรับรู้สินทรัพย์ทำงกำรเงินหรือหน้ีสินทำงกำรเงินในงบแสดงฐำนะ
กำรเงินเฉพำะเม่ือกลุ่มบริษทัเป็นคู่สัญญำตำมขอ้ก ำหนดของสัญญำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินนั้น 
กำรซ้ือหรือขำยสินทรัพยท์ำงกำรเงินตำมวิธีปกติตอ้งรับรู้รำยกำรในวนัซ้ือขำย ซ่ึงเป็นวนัท่ีกลุ่ม
บริษทัตกลงที่จะซ้ือหรือขำยสินทรัพย ์สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัรำยกำรเฉพำะเมื่อ
สิทธิตำมสัญญำท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินหมดอำยุ หรือเม่ือกลุ่มบริษทั
โอนสินทรัพยท์ำงกำรเงิน และเป็นกำรโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเกือบ
ทั้ งหมดของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน หน้ีสินทำงกำรเงินจะถูกตัดรำยกำรเฉพำะ เม่ือหน้ีสิน
ทำงกำรเงินนั้นส้ินสุดลง 

 

กำรดอ้ยค่ำ 
 

กลุ่มบริษทัประเมินขอ้มูลคำดกำรณ์อนำคตประกอบกำรพิจำรณำผลขำดทุนดำ้น
เครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยและ 
FVOCI วิธีกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำท่ีเลือกใช้ข้ึนอยู่กบัควำมเป็นสำระส ำคญัของควำมเส่ียง
ดำ้นเครดิต กลุ่มบริษทัใช้วิธีทัว่ไป (General approach) ในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำ 
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2.5.3 สัญญำเช่ำ 
 

สัญญำเช่ำ – กรณีกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่ำ 
 

ณ วนั เร่ิมตน้ของสัญญำ กลุ ่มบริษทัประเมินว ่ำส ัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือ
ประกอบดว้ยสัญญำเช่ำหรือไม่ โดยสัญญำจะเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำ 
ถำ้สัญญำเช่ำนั้นเป็นกำรให้สิทธิในกำรควบคุมกำรใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุส ำหรับช่วงเวลำหน่ึง
เพื่อกำรแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชว้ดัมูลค่ำโดยใชร้ำคำทุน ซ่ึงประกอบดว้ยจ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำ
เช่ำจำกกำรวดัมูลค่ำเร่ิมแรก ปรับปรุงด้วยกำรจ่ำยช ำระใด ๆ ตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำ
เร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญำเร่ิมมีผล ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกใด ๆ ท่ีเกิดข้ึน และประมำณกำร
ตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนส ำหรับผูเ้ช่ำในกำรร้ือและกำรขนยำ้ยสินทรัพยอ์ำ้งอิง กำรบูรณะสถำนท่ีตั้ง
ของสินทรัพยอ์ำ้งอิง หรือกำรบูรณะสินทรัพยอ์ำ้งอิงให้อยูใ่นสภำพตำมท่ีก ำหนดไว ้หกัดว้ย
ส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำท่ีไดรั้บใด ๆ 

 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ียงั
ไม่ไดจ่้ำยช ำระ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล ซ่ึงคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของสัญญำเช่ำหำก
อตัรำนั้นสำมำรถก ำหนดไดทุ้กเม่ือ แต่หำกอตัรำนั้นไม่สำมำรถก ำหนดไดทุ้กเม่ือ กลุ่มบริษทัตอ้ง
ใชอ้ตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั 

 

กำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีรวมอยู่ในกำรว ัดมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 
ประกอบดว้ย 

 

- กำรจ่ำยช ำระคงท่ี รวมถึงกำรจ่ำยช ำระคงท่ีโดยเน้ือหำ 
- กำรจ่ำยช ำระค่ำเช่ำผนัแปรท่ีข้ึนอยู่กบัดชันีหรืออตัรำ ซ่ึงกำรวดัมูลค่ำเร่ิมแรกใช้ดชันี

หรืออตัรำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล 
- จ ำนวนเงินท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ 
- รำคำใช้สิทธิเลือกซ้ือ หำกมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใช้สิทธิ

เลือกซ้ือหรือสิทธิเลือกในกำรขยำยอำยสุัญญำเช่ำนั้น โดยรำคำดงักล่ำวเป็นค่ำเช่ำท่ีคำดวำ่
จะตอ้งจ่ำยช ำระในระยะกำรต่อสัญญำตำมสิทธิเลือกซ้ือ และ 

- กำรจ่ำยช ำระค่ำปรับเพื่อกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกมีควำมแน่นอนอยำ่ง 
สมเหตุสมผลวำ่กลุ่มบริษทัจะยกเลิกสัญญำเช่ำ 
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กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ดว้ยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและ
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม และปรับปรุงดว้ยกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ 
กลุ่มบริษทัจะคิดค่ำเส่ือมรำคำสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้โดยใชว้ิธีเส้นตรงนบัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำ
เร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดอำยุกำรใช้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้หรือวนัส้ินสุดอำยุ
สัญญำเช่ำแลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึนก่อน อยำ่งไรก็ตำม หำกสัญญำเช่ำโอนควำมเป็นเจำ้ของใน
สินทรัพยอ์ำ้งอิงให้แก่กลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอำยุสัญญำเช่ำ หรือหำกรำคำทุนของสินทรัพย์
สิทธิกำรใช้สะท้อนว่ำกลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิเลือกซ้ือ กลุ่มบริษัทต้องคิดค่ำเส่ือมรำคำ
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้จำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดอำยุกำรใช้ประโยชน์ของ
สินทรัพยอ์ำ้งอิง อำยุกำรใช้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้พิจำรณำโดยใช้หลักกำร
เดียวกนักบักำรพิจำรณำอำยกุำรใชป้ระโยชน์ของท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 

 

ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ค  ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธี
เส้นตรงตำมอำยุของสัญญำเช่ำ หรืออำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพยสิ์ทธิ
กำรใชแ้ต่ละประเภท แลว้แต่ระยะเวลำใดจะต ่ำกวำ่ ดงัต่อไปน้ี 

 

ท่ีดิน 3-26 ปี บวกอำยขุองสัญญำท่ีมีควำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผล
ท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกในกำรขยำยสัญญำ 

ยำนพำหนะ 5 ปี 
 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำตอ้งมีกำรวดัมูลค่ำใหม่เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนเงินท่ีคำดวำ่
จะตอ้งจ่ำยช ำระในอนำคต ซ่ึงอำจเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงดงัต่อไปน้ี 

 

- กำรเปล่ียนแปลงดชันีหรืออตัรำท่ีใชใ้นกำรก ำหนดกำรจ่ำยช ำระเหล่ำนั้น 
- กำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนเงินท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ 
- กลุ่มบริษทัเปล่ียนแปลงกำรประเมินกำรใช้สิทธิเลือกซ้ือ สิทธิกำรต่อสัญญำและสิทธิ

เลือกในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ 
 

เม่ือหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีถูกวดัมูลค่ำใหม่เพื่อสะทอ้นกำรเปล่ียนแปลงของกำรจ่ำย
ช ำระตำมสัญญำเช่ำ กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้จ ำนวนเงินของกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ 
โดยกำรปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้อยำ่งไรก็ตำม ถำ้มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้
มีมูลค่ำลดลงจนเป็นศูนยแ์ลว้ และมีกำรลดลงเพิ่มเติมจำกกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 
กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้จ ำนวนคงเหลือของกำรวดัมูลค่ำใหม่ในก ำไรหรือขำดทุน 
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สัญญำเช่ำระยะสั้น และสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำ 
 

กลุ่มบริษัทอำจเลือกท่ีจะไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ
ส ำหรับสัญญำเช่ำระยะสั้น ซ่ึงเป็นสัญญำเช่ำท่ีมีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือน้อยกว่ำ หรือ
สัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพย์อ้ำงอิงมีมูลค่ำต ่ำ กลุ่มบริษัทรับรู้กำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสัญญำเช่ำดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 

 

สัญญำเช่ำ – กรณีกลุ่มบริษทัเป็นผูใ้หเ้ช่ำ 
 

กลุ่มบริษทัพิจำรณำเม่ือเร่ิมแรกวำ่แต่ละสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำเงินทุนหรือสัญญำเช่ำ
ด ำเนินงำน ในกำรจ ำแนกประเภทสัญญำเช่ำแต่ละคร้ัง กลุ่มบริษทัตอ้งประเมินวำ่สัญญำนั้น
โอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยอ์ำ้งอิงท่ีผูเ้ป็นเจำ้ของพึงได้รับ
หรือไม่ หำกเป็นไปตำมนั้น สัญญำเช่ำดงักล่ำวจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำเงินทุน หรือหำกไม่
เป็นไปตำมนั้น สัญญำเช่ำดงักล่ำวจะจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 

สินทรัพยท่ี์ให้เช่ำตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินบนัทึกเป็นลูกหน้ีสัญญำเช่ำทำงกำรเงินดว้ย
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ ผลต่ำงระหวำ่งยอดรวมของลูกหน้ีเบ้ืองตน้
กบัมูลค่ำปัจจุบนัของลูกหน้ีบนัทึกเป็นรำยไดท้ำงกำรเงินคำ้งรับ รำยไดจ้ำกสัญญำเช่ำระยะยำว
รับรู้ตลอดอำยุของสัญญำเช่ำโดยใช้วิธีเงินลงทุนสุทธิซ่ึงสะทอ้นอตัรำผลตอบแทนคงท่ี
ทุกงวด ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกท่ีรวมอยูใ่นกำรวดัมูลค่ำลูกหน้ีสัญญำเช่ำทำงกำรเงินเร่ิมแรก
และจะทยอยรับรู้โดยลดจำกรำยไดต้ลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ 

 

สินทรัพยท่ี์ให้เช่ำตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรวมแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงินใน
ส่วนท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ และตดัค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย์
ดว้ยเกณฑ์เดียวกนักบัรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ของกลุ่มกิจกำรซ่ึงมีลกัษณะคลำ้ยคลึง
กนั รำยไดค้่ำเช่ำ (สุทธิจำกส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดจ่้ำยให้แก่ผูเ้ช่ำ) รับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรงตลอด
ช่วงเวลำกำรใหเ้ช่ำ 
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2.6 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 
 

ในระหว่ำงงวดกลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและตีควำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่บำงฉบบั รวมถึงแนวปฏิบติั
ทำงบญัชีท่ีออกโดยสภำวชิำชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกรำคม 2563 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้
มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น
กำรปรับปรุงถอ้ยค ำและค ำศพัท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ช้มำตรฐำน 
กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีส่วนใหญ่ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั ยกเวน้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงิน และสัญญำเช่ำ ซ่ึงมีกำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั ตำมท่ีได้อธิบำยไวใ้นหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 3 

 
3. ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำใชเ้ป็นคร้ังแรก 

 

กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 32 เร่ือง กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 7 เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 
16 เร่ือง สัญญำเช่ำ มำถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 โดยใช้วิธีรับรู้ผลกระทบ
สะสมจำกกำรปรับใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวเป็นรำยกำรปรับปรุงกบัก ำไรสะสม
ตน้งวด (Modified retrospective) และไม่ปรับปรุงขอ้มูลเปรียบเทียบ ดงันั้น กำรจดัประเภทรำยกำร
ใหม่และรำยกำรปรับปรุงท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีจะรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 
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ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำใชเ้ป็นคร้ังแรกท่ีมีต่องบแสดง 

ฐำนะกำรเงินเป็นดงัน้ี 
     (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2562 

 มำตรฐำน 

กำรรำยงำน 

ทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 9 

 มำตรฐำน 

กำรรำยงำน 

ทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 16 

 

ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน        

สินทรัพยห์มุนเวียน        

ลูกหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีอ่ืน 196,705  (949)  -  195,756 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน        

ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ 399,502  -  (1,583)  397,919 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ -  -  18,231  18,231 

สิทธิกำรใชแ้ละเช่ำท่ีดินรอตดับญัชี 10,111  -  (10,111)  - 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 34,027  190  -  34,217 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 17,885  -  (33)  17,852 
รวมสินทรัพย ์ 658,230  (759)  6,504  663,975 

        

หน้ีสินหมุนเวียน        

ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีถึง        

ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 250  -  2,148  2,398 
ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีดินท่ีถึง        

ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 889  -  (889)  - 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน        

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 801  -  8,800  9,601 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีดิน 3,555  -  (3,555)  - 

รวมหน้ีสิน 5,495  -  6,504  11,999 
        

ส่วนของผูถื้อหุน้        

ขำดทุนสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร (532,527)  (759)  -  (533,286) 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ (532,527)  (759)  -  (533,286) 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ (527,032)  (759)  6,504  (521,287) 
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     (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2562 

 มำตรฐำน 

กำรรำยงำน 

ทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 9 

 มำตรฐำน 

กำรรำยงำน 

ทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 16 

 

ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน        

สินทรัพยห์มุนเวียน        

ลูกหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีอ่ืน 195,723  (949)  -  194,774 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน        

ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ 260,209  -  (1,583)  258,626 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ -  -  4,832  4,832 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 93,405  190  -  93,595 

รวมสินทรัพย ์ 549,337  (759)  3,249  551,827 
        

หน้ีสินหมุนเวียน        

ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีถึง        

ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 250  -  182  432 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน        

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 801  -  3,067  3,868 
รวมหน้ีสิน 1,051  -  3,249  4,300 

        

ส่วนของผูถื้อหุน้        

ขำดทุนสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร (578,546)  (759)  -  (579,305) 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ (578,546)  (759)  -  (579,305) 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ (577,495)  (759)  3,249  (575,005) 
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3.1 ขอ้มูลเพิ่มเติมจำกกำรใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

ผลกระทบท่ีมีต่อขำดทุนสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
 

  (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ขำดทุนสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 (532,527) (578,546) 
กำรปรับปรุงขำดทุนสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรจำกกำรน ำมำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 มำถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 

 
 

 
 

กำรเพ่ิมข้ึนจำกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้-สุทธิ
จำกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 
(759) 

 
(759) 

ขำดทุนสะสมยงัไม่จดัสรร ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563  (533,286) (579,305) 
 

กำรจดัประเภทและวดัมูลค่ำ 
 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 (วนัท่ีถือปฏิบติัคร้ังแรก) ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมิน

โมเดลธุรกิจท่ีใช้จดักำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั และจดัประเภทรำยกำร

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินดงัน้ี 

  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน   
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 9,915 9,102 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 195,756 194,774 
รำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระ 107,957 107,957 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 20,322 19,575 
เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีมีภำระค ้ำประกนั 20,561 20,460 
เงินประกนัผลงำน 22,738 22,738 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 17,852 17,580 

รวม 395,101 392,186 
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  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
หน้ีสินทำงกำรเงิน   
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 117,321 117,321 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,150 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรอ่ืน 88,230 86,180 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 226,916 219,344 
รำยไดค้่ำก่อสร้ำงรับล่วงหนำ้ 7,749 7,749 
ตน้ทุนงำนท่ียงัไม่ไดเ้รียกช ำระ 7,877 7,877 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 2,085 1,073 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 11,999 4,300 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,158 3 

รวม 465,485 443,847 
 

กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 
 

กลุ่มบริษทัมีรำยกำรลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีตอ้งมีกำรพิจำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 
กลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตำมวิธีอยำ่งง่ำย (Simplified approach) ในกำรวดัมูลค่ำของผลขำดทุนดำ้นเครดิต
ท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนตลอดอำยุส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ทั้งหมด ในกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดิต
ท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน กลุ่มบริษทัมีกำรจดักลุ่มลูกหน้ีกำรคำ้ตำมควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีมีลกัษณะร่วมกนั
และระยะเวลำเกินก ำหนดช ำระ อตัรำขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดข้ึนพิจำรณำจำกลกัษณะ
กำรจ่ำยช ำระเงินในอดีต ขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีตและปัจจยัในอนำคต
ท่ีจะมีผลกระทบต่ออตัรำขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน ด้วยวิธีกำรดังกล่ำว ค่ำเผื่อผลขำดทุน
ส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้มีรำยละเอียด ดงัน้ี 

 

 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินฉพำะกิจกำร 

ค่ำเผื่อผลขำดทุนลูกหน้ีกำรคำ้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 (26,558) (21,558) 
ผลกระทบจำกกำรปรับปรุงยอดยกมำ 

ท่ีมีต่อขำดทุนสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร (949) (949) 
ค่ำเผื่อผลขำดทุนลูกหน้ีกำรคำ้ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 (27,507) (22,507) 
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3.2 ขอ้มูลเพิ่มเติมจำกกำรใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเร่ืองสัญญำเช่ำ 
 

ในกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำใชเ้ป็นคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนภำยใตม้ำตรฐำน
กำรบญัชีฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ เป็นสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้โดยมีมูลค่ำเท่ำกบัหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 
ปรับปรุงด้วยจ ำนวนเงินที่ตอ้งจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำที่จ่ำยล่วงหน้ำหรือคำ้งจ่ำยซ่ึงเก่ียวขอ้ง
กบัสัญญำเช่ำท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินก่อนวนัท่ีน ำมำปฏิบติัใช้คร้ังแรก หน้ีสินตำม
สัญญำเช่ำดงักล่ำววดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ียงั
ไม่ไดจ้่ำยช ำระ คิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั อตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้ืม
ส่วนเพิ่มดงักล่ำวของกลุ่มบริษทัที่น ำมำค ำนวณหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 
อยู่ระหวำ่งร้อยละ 1.50-15.00 

 

ส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 
กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำดงักล่ำวก่อนวนัน ำมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัเป็นมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้และ
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีน ำมำปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 

 

  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 7,193 308 
บวก  สิทธิท่ีจะซ้ือหรือขยำยระยะเวลำท่ีค่อนขำ้งแน่ท่ีจะมีกำรใชสิ้ทธิ 7,586 5,500 
 14,779 5,808 
หกั    ดอกเบ้ียจ่ำยรอตดับญัชี (3,831) (2,559) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำเพ่ิมข้ึนจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 16 มำปฏิบติัใช ้ 10,948 3,249 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 1,051 1,051 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 11,999 4,300 
   

ประกอบดว้ย   
   หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำหมุนเวียน 2,398 432 
   หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำไม่หมุนเวยีน 9,601 3,868 

รวม 11,999 4,300 
 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 แบ่งตำมประเภทสินทรัพยไ์ดด้งัน้ี 
 

  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ท่ีดิน 15,839 3,249 
ยำนพำหนะ 2,392 1,583 

รวมสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 18,231 4,832 
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4. เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำล 
 

4.1 งบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2563 น้ีจดัท ำข้ึนโดยรวม
งบกำรเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย 4 แห่ง (รวมกนัเรียกวำ่ “กลุ่มบริษทั”) โดยมีสัดส่วนโครงสร้ำง
ของกลุ่มบริษทั ดงัน้ี 
 

ช่ือบริษทั จดัตั้งข้ึนใน 
ประเทศ 

ประเภทกิจกำร อตัรำร้อยละของกำรถือหุน้ 
ณ วนัท่ี 

   31 มีนำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562 
บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกดั ไทย ผ ลิ ต แ ล ะ จ ำ ห น่ ำ ย อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ ช้ิ น ส่ ว น

เคร่ืองปรับอำกำศและเคร่ืองท ำควำมเย็น รวมทั้ ง
บริกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำและตรวจสอบสินคำ้ 

99.98 99.98 

บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั ไทย โรงแรม 99.97 99.97 
บริษทั สยำมเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั ไทย ซ่อมบ ำรุงหัวรถจักรของกำรรถไฟและภำคเอกชน

และรับเหมำก่อสร้ำง 
99.99 99.99 

บริษทั อิลลสัโตร จ ำกดั ไทย ด ำเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกับออกแบบ ทดสอบ และ
รับเหมำก่อสร้ำง ระบบผลิตและจ่ำยไฟฟ้ำแรงสูง 

97.00 - 

 

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

4.3 งบกำรเงินรวมจดัท ำข้ึนโดยใช้นโยบำยกำรบญัชีเดียวกนัส ำหรับรำยกำรบญัชีท่ีเหมือนกันหรือ
เหตุกำรณ์กำรบญัชีท่ีคลำ้ยคลึงกนั 

 

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

4.5 งบกำรเงินรวมระหว่ำงกำลไดร้วมรำยกำรบญัชีของกลุ่มบริษทั หลงัจำกตดัรำยกำรระหว่ำงกนั 
ซ่ึงยอดคงคำ้งระหวำ่งกลุ่มบริษทั รำยกำรคำ้ระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญัและเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
ของบริษทั และส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยไดต้ดัออกในขั้นตอนกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมแลว้ 

 

4.6 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละ 99.95 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม บริษทัค ำนวณ
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเสมือนหน่ึงถือหุน้ร้อยละ 100 

 
5. รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

บริษทัมีรำยกำรบญัชีท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั
หรือมีกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรร่วมกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้ และเกณฑ์ตำมท่ีตกลง
ร่วมกนัระหวำ่งบริษทัและบริษทัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
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5.1 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหวำ่งกนั 
 

  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 มีนำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562 31 มีนำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562 
ลูกหน้ีกำรคำ้     
บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั - - 474 - 

     

ลูกหน้ีอ่ืน     
บริษทั สยำมเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั - - 3 - 

     

รำยไดค้ำ้งรับ     
บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั - - 1 1 
บริษทั สยำมเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั - - 1 1 

รวม - - 2 2 
     

ดอกเบ้ียคำ้งรับ     
บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกดั - - 759 759 
บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั - - 7,919 7,919 
บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั 2,847 2,847 2,847 2,847 

รวม 2,847 2,847 11,525 11,525 
หกั  ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (2,847) (2,847) (11,525) (11,525) 

ดอกเบ้ียคำ้งรับ-สุทธิ - - - - 
 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2563 และ 2562ไม่มีรำยกำรเคลื่อนไหว
ของค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ-ดอกเบ้ียคำ้งรับ 
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 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 2563 เพ่ิมข้ึน ลดลง 
ณ วนัท่ี 

31 มีนำคม 2563 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น     
บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั 19,000 - - 19,000 
หกั  ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (19,000) - - (19,000) 

สุทธิ - - - - 
 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 2563 เพ่ิมข้ึน ลดลง 
ณ วนัท่ี 

31 มีนำคม 2563 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น     
บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกดั 32,000 - - 32,000 
บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั 38,037 915 - 38,952 
บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั 19,000 - - 19,000 

รวม 89,037 915 - 89,952 
หกั  ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (89,037) (915) - (89,952) 

สุทธิ - - - - 
     

เงินใหกู้ย้มืระยะยำว     
บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั 182,500 - - 182,500 
หกั  ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (182,500) - - (182,500) 

สุทธิ - - - - 
 
 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 2562 เพ่ิมข้ึน ลดลง 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2562 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น     
บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั 14,000 5,000 - 19,000 
หกั  ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - (19,000) - (19,000) 

สุทธิ 14,000 (14,000) - - 
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   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 2562 เพ่ิมข้ึน ลดลง 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2562 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น     
บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกดั 21,000 11,000 - 32,000 
บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั 22,261 38,776 (23,000) 38,037 
บริษทั สยำมเรลเวย ์ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั 38,000 500 (38,500) - 
บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั 14,000 5,000 - 19,000 

รวม 95,261 55,276 (61,500) 89,037 
หกั  ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - (89,037) - (89,037) 

สุทธิ 95,261 (33,761) (61,500) - 
     

เงินใหกู้ย้มืระยะยำว     
บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั 182,500 - - 182,500 
หกั ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (80,441) (102,059) - (182,500) 

สุทธิ 102,059 (102,059) - - 
  

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และ 31 ธันวำคม 2562 เงินให้กูย้ืมระยะสั้ นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมี
กำรตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเป็นกำรให้กูย้ืมในรูปตัว๋สัญญำใชเ้งินอำยุ 12 เดือน และเมื่อทวงถำม 
คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 1.50-15.00 ต่อปี เท่ำกันทั้ งสองงวด ทั้ งน้ีบริษทัได้หยุดรับรู้รำยได้
ดอกเบ้ียรับตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน 2562 เป็นตน้ และไดบ้นัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของวงเงินให้
กูย้ืมระยะสั้ นท่ีมีควำมไม่แน่นอนในกำรรับช ำระ อย่ำงไรก็ตำม บริษทัย่อยยงัคงมีภำระผูกพนัท่ี
จะตอ้งช ำระดอกเบ้ียตำมท่ีก ำหนดในสัญญำกูย้ืมเงินระหวำ่งกนั และบริษทัจะรับรู้รำยไดเ้ม่ือไดรั้บ
ช ำระดอกเบ้ีย 

 

เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎำคม 2559 บริษทัยอ่ยไดท้  ำสัญญำเงินกูฉ้บบัใหม่ จ  ำนวนเงิน 184.00 ลำ้นบำท 
เน่ืองจำกไม่สำมำรถช ำระหน้ีไดต้ำมสัญญำเงินกูฉ้บบัเดิม ซ่ึงจ ำนวนเงินตน้รวมดอกเบ้ีย 183.06 
ลำ้นบำท ประกอบดว้ย เงินตน้ 175.90 ลำ้นบำท ดอกเบ้ียคำ้งรับ 7.16 ลำ้นบำท ให้ถือเป็นส่วนหน่ึง
ของเงินตน้ (ค ำนวณถึงวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2559) และกูย้ืมเงินเพิ่มอีก 0.94 ลำ้นบำท เพื่อน ำไปใช้
หมุนเวียนในกิจกำร โดยให้จ่ำยช ำระตำมเง่ือนไขของสัญญำเป็นงวดๆ ละ 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 
31 สิงหำคม 2559 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2574 อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 1.50 ต่อปี 
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ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัย่อยไม่สำมำรถช ำระหน้ีตำม
เง่ือนไขขำ้งตน้ได ้ฝ่ำยบริหำรจึงพิจำรณำค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเงินให้กูย้ืมดงักล่ำวจ ำนวน 182.50 
ลำ้นบำท เท่ำกนัทั้งสองงวด ทั้งน้ีบริษทัได้หยุดรับรู้รำยได้ดอกเบ้ียรับตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน 2562 
เป็นตน้ไป เน่ืองจำกมีควำมไม่แน่นอนในกำรรับช ำระ อยำ่งไรก็ตำม บริษทัยอ่ยยงัคงมีภำระผูกพนั
ท่ีจะต้องช ำระดอกเบ้ียตำมท่ีก ำหนดในสัญญำกู้ยืมเงินระหว่ำงกนั และบริษทัจะรับรู้รำยได้เม่ือ
ไดรั้บช ำระดอกเบ้ีย 

 
 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 2563 เพ่ิมข้ึน ลดลง 
ณ วนัท่ี 

31 มีนำคม 2563 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,150 - (2,150) - 

 
 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 2562 เพ่ิมข้ึน ลดลง 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2562 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 4,675 (2,525) 2,150 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ทั้งจ  ำนวนเป็นกำรกู้ยืมตำมสัญญำเงินกู้ระยะเวลำ 3 เดือน ครบก ำหนดช ำระภำยในปี 2563 อตัรำ
ดอกเบ้ียร้อยละ 15.00 ต่อปี 

 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 2563 เพ่ิมข้ึน ลดลง 
ณ วนัท่ี 

31 มีนำคม 2563 
เงินกูย้มืระยะสั้น     
บริษทั สยำมเรลเวย ์ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั - 7,320 - 7,320 

 

ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2563 เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนัทั้งจ  ำนวนเป็นกำรกูย้ืม
ตำมสัญญำเงินกูร้ะยะเวลำ 12 เดือน ครบก ำหนดช ำระภำยในปี 2564 อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 1.50 ต่อปี 
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  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 มีนำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562 31 มีนำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562 
เจำ้หน้ีกำรคำ้     
บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั - - 856 - 
     

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย     
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,004 2,857 - - 
     

ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย     
บริษทั สยำมเรลเวย ์ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั - - 19 - 
     

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน     
บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั - - 3 3 

 

5.2 รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยระหวำ่งกนั 
 

  (หน่วย : พนับำท) 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 นโยบำยกำร ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 
 ก ำหนดรำคำ 2563 2562 2563 2562 
รำยกำรธุรกจิกบับริษทัย่อย      
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)      
รำยไดจ้ำกกำรขำย รำคำตำมท่ีตกลงกนั - - 443 - 
รำยไดค่้ำเช่ำ รำคำตำมสญัญำ - - 6 6 
ดอกเบ้ียรับ อตัรำตำมตัว๋สญัญำใชเ้งิน - - - 1,066 
ดอกเบ้ียจ่ำย อตัรำตำมตัว๋สญัญำใชเ้งิน - - 19 - 
หน้ีสงสยัจะสูญ  - - 915 - 
ค่ำท่ีปรึกษำ รำคำตำมสญัญำ - - 2,568 - 
      

รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
ดอกเบ้ียรับ อตัรำตำมตัว๋สญัญำใชเ้งิน - 569 - 569 
ดอกเบ้ียจ่ำย อตัรำตำมตัว๋สญัญำใชเ้งิน - 69 - 69 
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5.3 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรส ำคญั 
 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 

 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 6,748 8,142 6,748 7,542 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 66 217 66 217 

รวม 6,814 8,359 6,814 7,759 
 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ำยให้แก่กรรมกำรและผูบ้ริหำรของ
บริษทัประกอบดว้ย ค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง และค่ำตอบแทน
กรรมกำรรวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ีผูบ้ริหำรของบริษทัหมำยถึงบุคคลท่ีก ำหนด
ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

 

5.4 ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ของบริษทั 
 

ประกอบดว้ย 
 

ช่ือบริษทั 
 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ ์

บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกดั บริษทัยอ่ย โดยกำรถือหุน้ และมีผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั บริษทัยอ่ย โดยกำรถือหุน้ และมีผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั สยำมเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั บริษทัยอ่ย โดยกำรถือหุน้ และมีผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั อิลลสัโตร จ ำกดั บริษทัยอ่ย โดยกำรถือหุน้ และมีผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ  ำกดั บริษทัร่วมของบริษทัยอ่ย 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประธำนกรรมกำรบริหำร 
 กรรมกำรของบริษทัยอ่ย 
 ผูถื้อหุน้บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั(มหำชน) 
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6. สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน 
 

ผูบ้ริหำรของบริษทัไดป้ระเมินโมเดลธุรกิจท่ีใชจ้ดักำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินของ
บริษทั และจดัประเภทรำยกำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 ดงัน้ี (ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 3.1) 

 

  (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน   

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 21,246 14,887 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 204,432 202,410 
รำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระ 69,557 60,730 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 16,823 15,687 
เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีมีภำระค ้ำประกนั 20,563 20,460 
เงินประกนัผลงำน 23,529 23,529 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 17,101 16,796 

รวม 373,251 354,499 
  

หน้ีสินทำงกำรเงิน   

เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 99,356 99,356 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 7,320 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรอ่ืน 80,266 67,266 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 287,510 280,127 
รำยไดค่้ำก่อสร้ำงรับล่วงหนำ้ 7,980 7,980 
ตน้ทุนงำนท่ียงัไม่ไดเ้รียกช ำระ 8,269 2,788 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,768 2,277 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 11,705 4,155 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,158 3 

รวม 500,012 471,272 
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7. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 มีนำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562 31 มีนำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562 
เงินสด 463 369 389 277 
เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย ์ 11,743 7,016 5,821 6,345 
เงินฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวนั 411 98 48 48 
เงินฝำกธนำคำรประเภทเงินฝำกประจ ำ 168 141 168 141 
เงินฝำกธนำคำรประเภท FCD 3,952 1,949 3,952 1,949 
เช็คในมือกิจกำรอ่ืน 4,509 342 4,509 342 

รวม 21,246 9,915 14,887 9,102 

 
8. เงินลงทุนชัว่ครำว 

 

ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 
 31 มีนำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562 
หลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำดเพื่อคำ้   
รำคำทุน 1,960 1,960 
หกั  ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำเงินลงทุน (1,300) (1,300) 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุน (660) (660) 

สุทธิ - - 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 หลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำด
เพื่อคำ้รำยหน่ึง (บริษทัจดทะเบียน) ซ่ึงมีรำคำทุนจ ำนวน 1.96 ลำ้นบำท และไดบ้นัทึกค่ำเผือ่กำรลดมูลค่ำ
เงินลงทุนจ ำนวน 1.30 ลำ้นบำท แสดงยอดสุทธิจ ำนวน 0.66 ลำ้นบำท (รำคำปิด ณ วนัท่ี 15 สิงหำคม 2559) 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 ไม่มีรำคำเสนอซ้ือปัจจุบนั เพื่อใชว้ดัมูลค่ำยุติธรรม เน่ืองจำกบริษทัจดทะเบียน
ดงักล่ำวน ำส่งงบกำรเงินล่ำชำ้กวำ่ก ำหนด จึงถูกสั่งพกักำรซ้ือขำยโดยตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และเป็นเหตุให้เขำ้ข่ำยอำจถูกเพิกถอนจำกกำรเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตำมขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย บริษทัจึงบนัทึกค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนทั้งจ  ำนวน 



35 

9. ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 มีนำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562 31 มีนำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562 
ลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 474 - 
ลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรอ่ืน 215,854 187,617 209,276 182,160 
ตัว๋เงินรับ 3,311 23,438 3,311 23,438 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และตัว๋เงินรับ 219,165 211,055 213,061 205,598 
หกั  ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (28,533) (26,558) (23,533) (21,558) 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และตัว๋เงินรับ-สุทธิ 190,632 184,497 189,528 184,040 
 

ลูกหน้ีอ่ืนกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 3 - 
ลูกหน้ีอ่ืนกิจกำรอ่ืน 983 569 703 289 
รำยไดค้ำ้งรับกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 2 2 
รำยไดค้ำ้งรับกิจกำรอ่ืน - 1 - - 
ดอกเบ้ียคำ้งรับกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,847 2,847 11,525 11,525 
ดอกเบ้ียคำ้งรับกิจกำรอ่ืน 1,032 882 1,006 882 
เงินทดรองจ่ำย 325 548 279 280 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 4,011 3,311 3,428 3,070 
เงินมดัจ ำค่ำสินคำ้ 2,796 2,170 2,796 2,170 
อ่ืนๆ 4,959 5,007 4,665 4,990 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 16,953 15,335 24,407 23,208 
หกั  ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (3,153) (3,127) (11,525) (11,525) 

รวมลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 13,800 12,208 12,882 11,683 
   รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 204,432 196,705 202,410 195,723 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ลูกหน้ีกำรคำ้ส่วนหน่ึงจ ำนวน 37.22 
ลำ้นบำท และ 57.85 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ไดมี้กำรโอนสิทธิเรียกร้องในกำรเรียกเก็บหน้ีให้กบับริษทัแห่งหน่ึง 
ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 24 โดยบริษทัยงัคงตอ้งรับผดิชอบในลูกหน้ีกำรคำ้ หำกไม่สำมำรถ
เรียกรับช ำระหน้ีจำกลูกหน้ีกำรคำ้ดงักล่ำวได ้
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ลูกหน้ีกำรคำ้และตัว๋เงินรับ แยกตำมอำยไุดด้งัน้ี 
 

9.1 ลูกหน้ีกำรคำ้-กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 มีนำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562 31 มีนำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562 
ลูกหน้ีกำรคำ้     
อยูใ่นก ำหนดช ำระ - - 474 - 

รวม - - 474 - 
 

โดยปกติระยะเวลำกำรใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคำ้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลำ 120 วนั 
 

9.2 ลูกหน้ีกำรคำ้-กิจกำรอ่ืน 
 

  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 มีนำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562 31 มีนำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562 
ตัว๋เงินรับ 3,311 23,438 3,311 23,438 
ลูกหน้ีกำรคำ้     
อยูใ่นก ำหนดช ำระ 95,098 96,617 94,622 96,542 
เกินก ำหนดช ำระ     
- ไม่เกิน 3 เดือน 90,391 62,289 89,289 61,907 
- 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 1,422 2,136 1,422 2,136 
- 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 2,107 70 2,107 70 
- มำกกวำ่ 12 เดือน 26,836 26,505 21,836 21,505 

รวม 219,165 211,055 212,587 205,598 
หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (28,533) (26,558) (23,533) (21,558) 

สุทธิ 190,632 184,497 189,054 184,040 
 

โดยปกติระยะเวลำกำรใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคำ้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลำประมำณ 15-120 วนั 
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รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนกิจกำรอ่ืนส ำหรับ
งวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 

 2563 2562 2563 2562 

ยอดคงเหลือตน้งวด (29,685) (25,116) (33,083) (20,116) 
ผลกระทบจำกกำรใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงินฉบบัท่ี 9 เป็นคร้ังแรก (หมำยเหตุ 3) (949) - (949) - 
ตั้งเพ่ิมในระหวำ่งงวด (1,112) (802) (1,086) (802) 
ไดรั้บช ำระคืนในระหวำ่งงวด 60 246 60 246 
ยอดคงเหลือปลำยงวด (31,686) (25,672) (35,058) (20,672) 

 

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัเช่ือวำ่ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตำมท่ีบนัทึกไวเ้พียงพอในสถำนกำรณ์
ปัจจุบนัแลว้ 

 

10. รำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระ/เงินรับล่วงหนำ้ค่ำก่อสร้ำง 
 

ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 มีนำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562 31 มีนำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562 
รำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระ     

มูลค่ำงำนตำมสัญญำ 701,505 645,062 679,277 645,062 

กำรรับรู้รำยไดต้ำมอตัรำส่วนของงำนท่ีท ำเสร็จ 636,056 602,659 625,342 602,659 
หกั  มูลค่ำงำนก่อสร้ำงท่ีเรียกเก็บ (564,739) (492,942) (562,852) (492,942) 
รำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระ 71,317 109,717 62,490 109,717 
หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (1,760) (1,760) (1,760) (1,760) 

รวมรำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระ-สุทธิ 69,557 107,957 60,730 107,957 
     

เงินรับล่วงหนำ้ค่ำก่อสร้ำง     
มูลค่ำงำนตำมสัญญำ 22,263 21,054 22,263 21,054 

มูลค่ำงำนก่อสร้ำงท่ีเรียกเก็บ 21,445 19,284 21,445 19,284 
หกั  กำรรับรู้รำยไดต้ำมอตัรำส่วน     

ของงำนท่ีท ำเสร็จ (13,465) (11,535) (13,465) (11,535) 
รำยไดค้่ำก่อสร้ำงรับล่วงหนำ้ 7,980 7,749 7,980 7,749 
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บริษทัมีขอ้มูลเก่ียวกบัสัญญำก่อสร้ำงท่ีอยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร ดงัน้ี 
 

  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 มีนำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562 31 มีนำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562 
ตน้ทุนกำรก่อสร้ำงท่ีเกิดข้ึนสะสมและก ำไรท่ีรับรู้     
   (หกัขำดทุนท่ีรับรู้) จนถึงปัจจุบนั 649,521 614,194 638,807 614,194 
หกั  มูลค่ำงำนก่อสร้ำงท่ีเรียกเก็บ (586,184) (512,226) (584,297) (512,226) 

รวม 63,337 101,968 54,510 101,968 
หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (1,760) (1,760) (1,760) (1,760) 

สุทธิ 61,577 100,208 52,750 100,208 
     

จ ำนวนเงินท่ีรับรู้เป็นสินทรัพย/์หน้ีสิน 
ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

    

-  รำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระ 69,557 107,957 60,730 107,957 
-  รำยไดค้่ำก่อสร้ำงรับล่วงหนำ้ (7,980) (7,749) (7,980) (7,749) 

สุทธิ 61,577 100,208 52,750 100,208 
 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และ 2562 ไม่มีรำยกำรเคล่ือนไหวของ
ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ-รำยไดท่ี้ยงัไม่เรียกช ำระ 

 

11. เงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอ่ืนท่ีผดินดัช ำระ 
 

ประกอบดว้ย 
 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 
 31 มีนำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562 
เงินตน้ 26,883 26,883 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ 12,027 12,027 
หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (38,910) (38,910) 

รวม - - 
 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และ 2562 ไม่มีรำยกำรเคล่ือนไหวของ
ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ-เงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอ่ืนท่ีผดินดัช ำระ 
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บริษทัมีเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลภำยนอก จ ำนวน 92.03 ลำ้นบำท (เงินตน้จ ำนวน 80.00 ลำ้นบำท 
และดอกเบ้ียค้ำงช ำระจ ำนวน 12.03 ล้ำนบำท) โดยลูกหน้ีจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงซ่ึงตั้ งอยู่ใน
จงัหวดัภูเก็ตเป็นหลกัประกนั มีรำคำประเมินเป็นเงิน 110.00 ลำ้นบำท (ตำมรำยงำนของผูป้ระเมินอิสระ
ลงวนัที่ 25 มีนำคม 2553) นอกจำกน้ีลูกหน้ีไดส่้งมอบหุ้นสำมญัจ ำนวน 450,000 หุ้น ของบริษทัจ ำกดั
แห่งหน่ึงในจงัหวดัภูเก็ตเป็นหลักประกันเพิ่มและเน่ืองจำกลูกหน้ีผิดนัดช ำระหน้ี บริษทัได้ฟ้องร้อง
ด ำเนินคดีลูกหน้ี ศำลมีค ำพิพำกษำใหลู้กหน้ีช ำระหน้ีดงักล่ำวแก่บริษทั หำกไม่ช ำระใหบ้งัคบัหลกัประกนั
ช ำระหน้ี และหำกไม่พอให้บงัคบัจำกทรัพยสิ์นส่วนตวัของลูกหน้ีต่อไป โดยในเดือนมีนำคม 2553 
บริษทัไดย้ื่นค ำขอบงัคบัยึดหลกัประกนัแลว้ เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกำยน 2556 บริษทัไดเ้ขำ้ร่วมประมูลซ้ือ
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง โดยเจำ้พนกังำนบงัคบัคดีไดอ้นุมติัให้บริษทัเป็นผูช้นะประมูลในรำคำขำย 60.00 
ลำ้นบำท ต่อมำในเดือนสิงหำคม 2557 บริษทัไดจ้ดทะเบียนรับโอนท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง และบนัทึกบญัชี
เป็น “อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน” ส ำหรับมูลค่ำหน้ีคงเหลือ 38.91 ลำ้นบำท อยูร่ะหวำ่งติดตำมบงัคบั
ทรัพยสิ์นส่วนตวัอ่ืนของลูกหน้ีแลว้คือ หอ้งชุดและท่ีดินจ ำนวนหลำยแปลง 

 

ส ำหรับหุ้นท่ีส่งมอบมำเป็นหลกัประกนั ทนำยควำมของบริษทั เก็บรักษำไวเ้พื่อรอบงัคบัคดี
กบัหุ้นดงักล่ำว หลงัจำกท่ีไดบ้งัคบัคดีกบัทรัพยสิ์นส่วนตวัอ่ืนของลูกหน้ีแลว้คือ หอ้งชุดและท่ีดินจ ำนวน
หลำยแปลง 

 

ในเดือนพฤษภำคม 2559 ศำลลม้ละลำยกลำงไดมี้ค ำสั่งพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขำดลูกหน้ี และเม่ือ
วนัท่ี 15 กรกฎำคม 2559 บริษทัไดย้ืน่ค  ำขอรับช ำระหน้ีจำกกองทรัพยสิ์นของลูกหน้ีเป็นจ ำนวนเงิน 87.34 
ลำ้นบำท 

 

เม่ือวนัท่ี 20 กุมภำพนัธ์ 2560 เจำ้พนกังำนบงัคบัคดีมีประกำศขำยทอดตลำดท่ีดินของลูกหน้ีแลว้ 
และมีกำรขำยทอดตลำดท่ีดินแลว้บำงส่วนเม่ือวนัท่ี 20 เมษำยน 2560 

 

เมื่อวนัที่ 1 สิงหำคม 2560 เจำ้พนกังำนพิทกัษ์ทรัพยไ์ดม้ีหมำยนดัประชุมเจำ้หน้ีคร้ังแรก 
แต่ลูกหน้ีมิไดย้ื่นค ำขอประนอมหน้ีต่อเจำ้พนกังำนพิทกัษ์ทรัพยแ์ต่อยำ่งใด เจำ้พนกังำนพิทกัษ์ทรัพยจึ์ง
รำยงำนศำลเพื่อขอใหศ้ำลมีค ำพิพำกษำใหลู้กหน้ีลม้ละลำยแลว้เม่ือวนัท่ี 5 กนัยำยน 2560 

 

อยำ่งไรก็ตำมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2553 เป็นตน้ไป บริษทัหยุดรับรู้รำยไดด้อกเบ้ียรับจำกตน้
เงินกูจ้  ำนวน 80.00 ลำ้นบำท ดงักล่ำว โดยจะรับรู้เงินส่วนเกินจำกกำรช ำระดอกเบ้ียคำ้งรับเป็นรำยไดใ้นรอบ
บญัชีท่ีบริษทัไดรั้บช ำระเงินและบริษทัไดท้  ำกำรตั้งค่ำเผื่อของเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลภำยนอกแลว้ทั้งจ  ำนวน 
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12. เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรอ่ืน  
 

  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 มีนำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562 31 มีนำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562 
ยอดคงเหลือตน้งวด 36,061 6,200 4,000 - 
กูเ้พ่ิมระหวำ่งงวด - 51,520 - 4,000 
ดอกเบ้ียทบตน้ - 1,440 - 99 
รับช ำระระหวำ่งงวด - (23,099) - (99) 
ยอดคงเหลือปลำยงวด 36,061 36,061 4,000 4,000 
หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (36,061) (36,061) (4,000) (4,000) 

สุทธิ - - - - 
  

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2563 และ 2562ไม่มีรำยกำรเคลื่อนไหว
ของค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ-เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจกำรอ่ืน 
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ตำมงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 เงินให้กูย้ืมระยะสั้ น
แก่กิจกำรอ่ืนจ ำนวน 21.52 ลำ้นบำท เท่ำกนัทั้งสองงวด (ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 
จ ำนวน 4.00 ลำ้นบำท) เป็นเงินให้กูย้ืมในรูปของสัญญำกูย้ืมเงินระยะเวลำ 3 เดือน เม่ือครบก ำหนดช ำระผูกู้ ้
ไม่สำมำรถช ำระหน้ีตำมก ำหนดได ้บริษทัจึงขยำยเวลำในกำรจ่ำยช ำระหน้ีออกไปดงัน้ี 

 

วงเงินกู ้  อนุมติัโดย เม่ือวนัท่ี จ ำนวนเงิน ครบก ำหนด 
(หน่วย : พนับำท)    (หน่วย : พนับำท)  

4,000 คร้ังท่ี 1 สญัญำให้กูย้มืเงิน 2 ม.ค. 2562 4,000 2 มี.ค. 2562 
 คร้ังท่ี 2 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคร้ังท่ี 6/2562 6 มี.ค. 2562 4,000 2 พ.ค. 2562 
 คร้ังท่ี 3 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคร้ังท่ี 7/2562 9 เม.ย. 2562 4,000 2 มิ.ย. 2562 
 คร้ังท่ี 4 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคร้ังท่ี 9/2562 4 มิ.ย. 2562 4,000 31 ส.ค. 2562 
 คร้ังท่ี 5 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคร้ังท่ี 14/2562 2 ก.ย. 2562 4,000 30 พ.ย. 2562 
 คร้ังท่ี 6 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคร้ังท่ี 19/2562 3 ธ.ค. 2562 4,000 31 มี.ค. 2563 

3,113 คร้ังท่ี 1 สญัญำให้กูย้มืเงิน 13 ธ.ค. 2561 3,000 13 มี.ค. 2562 
 คร้ังท่ี 2 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 2/2562 10 มี.ค. 2562 3,113 13 มิ.ย. 2562 
 คร้ังท่ี 3 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 4/2562 27 พ.ค. 2562 3,113 13 ก.ย. 2562 
 คร้ังท่ี 4 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 11/2562 16 ก.ย. 2562 3,113 13 ธ.ค. 2562 
 คร้ังท่ี 5 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 13/2562 2 ธ.ค. 2562 3,113 13 มี.ค. 2563 
 คร้ังท่ี 6 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 3/2563 3 มี.ค. 2563 3,113 13 มิ.ย. 2563 

1,000 สญัญำท่ี 2 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 5/2562 21 มิ.ย. 2562 1,000 24 ก.ย. 2562 
  ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 13/2562 2 ธ.ค. 2562 1,000 23 มี.ค. 2563 
  ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 3/2563 3 มี.ค. 2563 1,000 23 มิ.ย. 2563 

1,075 สญัญำท่ี 3 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 9/2562 22 ก.ค. 2562 1,075 24 ต.ค. 2562 
  ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 12/2562 30 ต.ค. 2562 1,075 24 ม.ค. 2563 
  ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 1/2563 20 ม.ค. 2563 1,075 24 เม.ย. 2563 

1,332 สญัญำท่ี 4 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 9/2562 22 ก.ค. 2562 1,332 24 ต.ค. 2562 
  ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 12/2562 30 ต.ค. 2562 1,332 24 ม.ค. 2563 
  ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 1/2563 20 ม.ค. 2563 1,332 30 เม.ย. 2563 

11,000 สญัญำท่ี 1 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัยอ่ย คร้ังท่ี 8/2562 12 ก.ค. 2562 11,000 18 ต.ค. 2562 
  ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัยอ่ย คร้ังท่ี 12/2562 30 ต.ค. 2562 11,000 14 ก.พ. 2563 
  ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัยอ่ย คร้ังท่ี 2/2563 3 มี.ค. 2563 11,000 18 พ.ค. 2563 

21,520      
 

โดยกำรกูย้มืดงักล่ำวผูกู้ย้ืมน ำเช็คจ่ำยล่วงหนำ้มูลค่ำ 11.05 ลำ้นบำท เป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั 
พร้อมกรรมกำรของบริษทัดงักล่ำวลงนำม ค ้ำประกนั อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 15.00 ต่อปี เท่ำกนัทั้งสองงวด
แต่เน่ืองจำกลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมคำ้งช ำระดอกเบ้ียและเงินตน้ตำมท่ีก ำหนดเกิน 6 เดือน จึงมีควำมไม่แน่นอน
ในกำรรับช ำระและบริษทัไดพ้ิจำรณำตั้งส ำรองค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญทั้งจ  ำนวน ทั้งน้ี บริษทัไดห้ยุดรับรู้
รำยได้ดอกเบ้ียรับ ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน 2562 เป็นตน้ไป เน่ืองจำกมีควำมไม่แน่นอนในกำรรับช ำระ 
อย่ำงไรก็ตำมบริษทัดงักล่ำวยงัคงมีภำระผูกพนัท่ีจะตอ้งช ำระดอกเบ้ียตำมท่ีก ำหนดในสัญญำกู้ยืมเงิน
ระหวำ่งกนั และบริษทัจะรับรู้รำยไดเ้ม่ือไดรั้บช ำระดอกเบ้ีย 
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ตำมงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 เงินให้กูย้ืมระยะสั้น
แก่กิจกำรอ่ืนจ ำนวน 14.54 ลำ้นบำท เป็นกำรกูย้ืมตำมสัญญำเงินกู ้ก  ำหนดจ่ำยคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย
ภำยใน 3 เดือน อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 15.00 ต่อปี ทั้งน้ีบริษทัไดห้ยดุรับรู้รำยไดด้อกเบ้ียรับตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน 
2562 เป็นตน้ไป และไดบ้นัทึกค่ำเผือ่หน้ีสัยจะสูญทั้งจ  ำนวน เน่ืองจำกมีควำมไม่แน่นอนในกำรรับช ำระ 

 
13. สินคำ้คงเหลือ 

 

ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 มีนำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562 31 มีนำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562 
วตัถุดิบ 86,323 87,559 86,221 87,429 
งำนระหวำ่งท ำ 10,344 7,954 10,344 7,954 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 17,689 15,397 17,689 15,397 
สินคำ้ระหวำ่งทำง 7,982 4,406 7,982 4,406 
วสัดุส้ินเปลือง 8,327 4,526 8,240 4,442 
วตัถุดิบรอโอนเขำ้งำน 21,349 14,742 21,349 14,742 

รวม 152,014 134,584 151,825 134,370 
หกั  ค่ำเผือ่มูลค่ำสินคำ้คงเหลือลดลง (17,913) (10,418) (17,913) (10,418) 

สุทธิ 134,101 124,166 133,912 123,952 
 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และ 2562 ค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้คงเหลือลดลง
มีรำยกำรเคล่ือนไหวดงัน้ี 

 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
ค่ำเผือ่มูลค่ำสินคำ้คงเหลือลดลง-ตน้งวด (10,418) (16,126) (10,418) (16,126) 
(ตั้งเพ่ิม)โอนกลบัระหวำ่งงวด (7,495) 3,243 (7,495) 3,243 
ค่ำเผือ่มูลค่ำสินคำ้คงเหลือลดลง-ปลำยงวด (17,913) (12,883) (17,913) (12,883) 
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14. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัถือหุ้นในบริษทัยอ่ยโดยมีอตัรำส่วน
ดงัน้ี 

     (หน่วย : พนับำท) 
     งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ช่ือบริษทั 
 

ทุน 
ช ำระแลว้ 

 
สัดส่วนร้อยละ 
กำรลงทุน 

 
วิธีรำคำทุน 
ณ วนัท่ี 

เงินปันผล 
ส ำหรับงวดสำมเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 

 2563 2562 2563 2562 31 มีนำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562 2563 2562 
- บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกดั 58,500 54,000 99.98 99.98 58,485 58,485 - - 
- บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั 100,000 100,000 99.97 99.97 146,548 146,548 - - 
- บริษทั สยำมเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั 50,000 41,180 99.99 99.99 50,000 41,980 - - 
- บริษทั อิลลสัโตร จ ำกดั 1,000 - 97.00 - 970 - - - 

รวม     256,003 247,013 - - 

หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน     (221,538) (218,118)   
สุทธิ     34,465 28,895   

 

บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกดั 
 

เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎำคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 7/2562 ไดมี้มติอนุมติัเรียก
ช ำระค่ำหุ้นสำมญัเพิ่มเติมหุ้นละ 15.00 บำท จำกเดิมหุ้นละ 40.00 บำท เป็นหุ้นละ 55.00 บำท จ ำนวน 
100,000 หุ้น เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 1.50 ล้ำนบำท ซ่ึงได้รับช ำระจำกผูถื้อหุ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวนัท่ี 
24 กรกฎำคม 2562 และบริษทัไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 8 สิงหำคม 2562 

 

เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎำคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 9/2562 ไดมี้มติอนุมติัเรียก
ช ำระค่ำหุ้นสำมญัเพิ่มเติมหุ้นละ 15.00 บำท จำกเดิมหุ้นละ 55.00 บำท เป็นหุ้นละ 70.00 บำท จ ำนวน 
100,000 หุ้น เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 1.50 ลำ้นบำท ซ่ึงไดรั้บช ำระจำกผูถื้อหุ้นเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 2 สิงหำคม 
2562 และบริษทัไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 8 สิงหำคม 2562 

 

เม่ือวนัท่ี 22 สิงหำคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 10/2562 ไดมี้มติอนุมติัเรียก
ช ำระค่ำหุ้นสำมญัเพิ่มเติมหุ้นละ 20.00 บำท จำกเดิมหุ้นละ 70.00 บำท เป็นหุ้นละ 90.00 บำท จ ำนวน 
100,000 หุ้น เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 2.00 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัไดรั้บช ำระจำกผูถื้อหุ้น จ ำนวน 1.50 ลำ้นบำท 
และบริษทัไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 11 ตุลำคม 2562 และวนัท่ี 2 ธนัวำคม 2562 
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บริษทั สยำมเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั 
 

ในระหวำ่งปี 2562 บริษทัมีกำรเรียกช ำระค่ำหุน้ส่วนท่ีเหลือ 490,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 16.37 
บำท เป็นจ ำนวนเงิน 8.02 ลำ้นบำท รวมเป็นทุนท่ีช ำระแลว้ 50.00 ลำ้นบำท ตลอดจนเปล่ียนแปลงหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษทั เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนดงักล่ำว ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ด
ทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยเ์รียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 21 มกรำคม 2563 

 

เม่ือวนัท่ี 29 มีนำคม 2562 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัคร้ังท่ี 1/2562 ไดมี้มติอนุมติั
เพิ่มทุนจดทะเบียนจำกจ ำนวน 1.00 ลำ้นบำท เป็นจ ำนวน 50.00 ลำ้นบำท โดยเรียกช ำระค่ำหุ้นทั้งจ  ำนวน 
และได้รับช ำระค่ำหุ้นมูลค่ำหุ้นละ 83.63บำท เป็นจ ำนวนเงิน 40.98 ล้ำนบำท รวมเป็นทุนท่ีช ำระแล้ว
จ ำนวน 41.98 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 11 เมษำยน 2562 

 

บริษทั อิลลสัโตร จ ำกดั 
 

ตำมรำยงำนกำรประชุมจดัตั้งบริษทัคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 9 มกรำคม 2563 มีมติให้เรียกช ำระ

ค่ำหุ้นสำมญัหุ้นละ 10,000.00 บำท จ ำนวน 100 หุ้น เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 1.00 ลำ้นบำท ซ่ึงไดรั้บช ำระจำก

ผูถื้อหุน้และไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 21 มกรำคม 2563 

รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินลงทุนในบริษทัย่อยส ำหรับงวดสำมเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 
ยอดคงเหลือตน้งวด (218,118) (170,976) 
เพิ่มข้ึนระหวำ่งงวด (3,420) - 
ยอดคงเหลือปลำยงวด (221,538) (170,976) 
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15. เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบริษทัถือหุ้นในบริษทัร่วม โดยมี
อตัรำส่วนดงัน้ี 

   (หน่วย : พนับำท) 
   งบกำรเงินรวม 
 สดัส่วนเงินลงทุน(%) มูลค่ำตำมบญัชีตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 

ช่ือบริษทั ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 มีนำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562 31 มีนำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562 

บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั 29.67 29.67 9,261 15,925 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุน   (9,261) (15,925) 

สุทธิ   - - 
 

รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินลงทุนในบริษทัร่วมส ำหรับงวดสำมเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2563 2562 
ยอดคงเหลือตน้งวด (15,925) - 
โอนกลบัระหวำ่งงวด 6,664 - 
ยอดคงเหลือปลำยงวด (9,261) - 

 

ขอ้มูลทำงกำรเงินของบริษทัร่วม 
 

ขอ้มูลทำงกำรเงินตำมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินของบริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ  ำกดั โดยสรุปมีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 
 31 มีนำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562 
สินทรัพยห์มุนเวียน 12,637 19,717 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 423,555 424,969 

รวมสินทรัพย ์ 436,192 444,686 
หน้ีสินหมุนเวียน (405,944) (391,126) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (15,207) (16,060) 

รวมหน้ีสิน (421,151) (407,186) 
   สินทรัพยสุ์ทธิ 15,041 37,500 
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(หน่วย : พนับำท) 
 ส ำหรับงวดสำมเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 
 2563 2562 
รำยได ้ 37,330 31,247 
ขำดทุนส ำหรับงวด (22,458) (12,034) 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับงวด - - 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด (22,458) (12,034) 
เงินปันผลรับจำกบริษทัร่วมระหวำ่งงวด - - 

 

กระทบยอดขอ้มูลทำงกำรเงินขำ้งตน้กบัมูลค่ำตำมบญัชีของส่วนไดเ้สียของบริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์
จ  ำกดั ท่ีรับรู้ในงบกำรเงินรวม มีดงัน้ี 

 

 (หน่วย : พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 
 31 มีนำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562 
สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม 15,041 37,500 
หกั เงินจ่ำยเพ่ิมทุน-บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกดั (17,802) (17,802) 
 เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำหุ้น-บุคคลอ่ืน (26,025) (26,025) 

สุทธิ (28,786) (6,327) 
สดัส่วนกำรถือหุ้นของบริษทั (ร้อยละ) 29.67 29.67 
 (8,541) (1,877) 
เพ่ิมทุนหุ้นสำมญั 17,802 17,802 
มูลค่ำตำมบญัชีของบริษทัในบริษทัร่วม 9,261 15,925 

 

เม่ือวนัท่ี 14 กุมภำพนัธ์ 2561 ผูบ้ริหำรแผนของบริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ  ำกดั ได้ยื่นค ำร้องต่อ
ศำลลม้ละลำยกลำงพิจำรณำและมีค ำสั่งให้ยกเลิกกำรฟ้ืนฟูกิจกำรของบริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ  ำกดั ซ่ึงในวนัท่ี 
31 กรกฎำคม 2561 ศำลลม้ละลำยกลำงมีค ำสั่งใหอ้อกจำกกำรฟ้ืนฟูกิจกำรของบริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ  ำกดั 
 

ตำมรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2561 ลงวนัท่ี 10 กนัยำยน 2561 ของบริษทั 
ฟ้ำขวญัทิพย ์จ  ำกดั (บริษทัร่วม) มีมติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียน และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ โดย
กำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 150,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1.00 บำท เป็นจ ำนวน 150.00 
ลำ้นบำท โดยแบ่งเป็นดงัน้ี 

 

งวดท่ี 1 วนัท่ี 20 กนัยำยน 2561 จ ำนวน 60.00 ลำ้นบำท 
งวดท่ี 2 วนัท่ี 20 พฤศจิกำยน 2561 จ ำนวน 60.00 ลำ้นบำท 
งวดท่ี 3 วนัท่ี 20 ธนัวำคม 2561 จ ำนวน 30.00 ลำ้นบำท 
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ต่อมำเม่ือวนัท่ี 24 กนัยำยน 2561 บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ  ำกดั มีมติแต่งตั้งกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจ
ของ บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกัด เข้ำเป็นกรรมกำรผู ้จ ัดกำรและเป็นส่วนหน่ึงของคณะ
กรรมกำรบริหำรของบริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ  ำกดั ตลอดจนเปล่ียนหนงัสือรับรองของกรมพฒันำธุรกำรคำ้
ท ำให้บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกดั มีอิทธิพลอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อ บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ  ำกดั ส่งผลให้
บริษทัมีอิทธิพลทำงออ้มต่อ บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ  ำกดั และเปล่ียนสถำนะจำกบริษทัอ่ืนเป็นบริษทัร่วม
ตั้งแต่ไตรมำส 3 ปี 2561  

 

ระหว่ำงปี 2561 บริษัท ฟ้ำขวญัทิพย ์จ  ำกดั ได้รับเงินค่ำหุ้นเพิ่มทุนจำกกำรซ้ือหุ้นสำมญั
จ ำนวน 43.83 ลำ้นหุ้น รำคำหุน้ละ 1.00 บำท รวมเป็นเงินจ ำนวน 43.83 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัไดจ้ดทะเบียน
เพิ่มทุนบำงส่วนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ ท ำให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มข้ึนจ ำนวน 17.80 ลำ้นบำท ส่วนท่ีเหลือ
รับรู้เป็นเงินรับล่วงหนำ้ค่ำหุน้จ ำนวน 26.03 ลำ้นบำท 

 

เงินลงทุนในบริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ  ำกดั เดิมเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ต่อมำบริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ  ำกดั 
ไดอ้อกจำกแผนฟ้ืนฟูกิจกำรเมื่อวนัที่ 31 กรกฎำคม 2561 ท ำให้เงินลงทุนดงักล่ำวเปล่ียนเป็นเงินลงทุน
ในบริษทัร่วม ดงันั้นบริษทัจึงไดน้ ำวธีิส่วนไดเ้สียมำถือปฏิบติั จำกเดิมท่ีบนัทึกโดยวธีิรำคำทุน ซ่ึง ณ วนัท่ี 
31 มีนำคม 2563 บริษทัร่วมไดด้ ำเนินกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของท่ีดินและอำคำรโรงงำนระหวำ่งก่อสร้ำง 
เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎำคม 2562 โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 

 

 (หน่วย : พนับำท) 
 มูลค่ำตำมบญัชี 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 
มูลค่ำ 
ยติุธรรม 

ก ำไร 
(ขำดทุน) 

สัดส่วน 
กำรถือหุน้ของบริษทั 

รับรู้ใน 
ก ำไรสะสมตน้งวด 

ท่ีดิน 9,516 14,560 5,044 29.67 1,497 
ส่ิงปลูกสร้ำง 61,236 36,620 (24,616) 29.67 (7,304) 

รวม 70,752 51,180 (19,572)  5,807 

เคร่ืองจกัรระหวำ่งติดตั้ง 351,177 อยูร่ะหวำ่งกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรม 
รวมทั้งหมด 421,929  
 

ปัจจุบนัท่ีดินและอำคำรโรงงำนระหว่ำงก่อสร้ำงมีมูลค่ำยุติธรรมตำมรำยงำนประเมินรำคำ 

จ ำนวน 51.18 ลำ้นบำท มีรำคำทุนต ่ำกวำ่มูลค่ำยุติธรรม จ ำนวน 19.57 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัรับรู้ผลขำดทุน

ดงักล่ำวในก ำไรขำดทุนจ ำนวน 5.81 ลำ้นบำท ทั้งน้ี มูลค่ำยุติธรรมของท่ีดินและอำคำรโรงงำนระหวำ่ง

ก่อสร้ำงประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์

และตลำดหลกัทรัพย ์โดยใช้วิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด (Market App roach) ส ำหรับกำรประเมินรำคำท่ีดิน 

และวิธีต้นทุนทดแทน (Cost Approach) ส ำหรับกำรประเมินรำคำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง โดยมูลค่ำ

ยติุธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนเป็นล ำดบัชั้นระดบัท่ี 3 และบริษทัอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินมูลค่ำ

ยติุธรรมของเคร่ืองจกัรระหวำ่งติดตั้ง 
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16. เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัไดน้ ำเงินฝำกธนำคำรไปเป็น
หลักประกันกำรช ำระหน้ีของธนำคำรพำณิชย  ์และเป็นหลักประกันกำรออกหนังสือค ้ ำประกันของ
ธนำคำรของบริษทัตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 32.1 

 
17. อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 

 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 มีรำยกำรเคล่ือนไหวดงัน้ี 
 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
รำคำตำมบญัชีตน้งวด  54,528  
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีเขำ้งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ  (1,024)  
รำคำตำมบญัชีปลำยงวด  53,504  

 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนมีมูลค่ำ
ยุติธรรมตำมรำยงำนกำรประเมินรำคำ จ ำนวน 75.69 ลำ้นบำท เท่ำกนัทั้งสองงวด ทั้งน้ีมูลค่ำยุติธรรม
ของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด (Market 
Approach) ส ำหรับกำรประเมินรำคำท่ีดิน และวิธีคิดตน้ทุน (Cost Approach) ส ำหรับกำรประเมินรำคำ
อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง ทั้งน้ี มูลค่ำยติุธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนเป็นล ำดบัชั้นระดบัท่ี 3 
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18. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 มีรำยกำรเคล่ือนไหวดงัน้ี 
 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
รำคำตำมบญัชีตน้งวด 399,502 260,209 
ผลกระทบจำกกำรใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 16 เป็นคร้ังแรก (หมำยเหตุ 3) 
 

(1,583) 
 

(1,583) 
ซ้ือสินทรัพย ์ 1,667 1,094 
โอนเขำ้ 2,439 2,439 
โอนออก (1,696) (1,696) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (373) (373) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีเขำ้งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ (10,510) (7,619) 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม-สินทรัพยจ์ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย 314 314 
รำคำตำมบญัชีปลำยงวด 389,760 252,785 

 

- งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทได้น ำท่ีดิน พร้อมอำคำร และ

เคร่ืองจกัร รำคำทุนจ ำนวน 547.40 ล้ำนบำท และจ ำนวน 637.57 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ มูลค่ำตำมบญัชี 
155.12 ลำ้นบำท และจ ำนวน 171.09 ลำ้นบำท ตำมล ำดบัท่ีจะมีข้ึนในอนำคตไปค ้ำประกนัสินเช่ือท่ีบริษทั
ไดรั้บจำกธนำคำรพำณิชย์,สถำบนักำรเงินและกิจกำรอ่ืน ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ที่  23 
และ 32.1 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดน้ ำท่ีดินบำงส่วน รำคำตำมบญัชี 29.78 ลำ้นบำท 
จ ำนองกบับุคคลภำยนอก เพื่อเป็นหลกัประกนักำรกูย้มื 

 

สินทรัพยต์ำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัเป็นผูเ้ช่ำ 
ซ่ึงรวมแสดงในรำยกำรขำ้งตน้ ประกอบดว้ยยำนพำหนะ มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
รำคำทุนของสินทรัพยต์ำมสัญญำเช่ำกำรเงิน  2,332  
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม  (749)  
รำคำตำมบญัชี - สุทธิ  1,583  
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ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 สินทรัพยต์ำมสัญญำเช่ำได้แยกแสดงรำยกำรต่ำงหำกในงบแสดง
ฐำนะกำรเงินเป็นสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ ซ่ึงได้แสดงไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อท่ี 19 กำร
เปล่ียนแปลงดงักล่ำวเป็นผลจำกกำรน ำมำตรฐำนบญัชีใหม่มำใชเ้ป็นคร้ังแรก ซ่ึงไดอ้ธิบำยไวใ้นหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 3 

 
19. สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - - 
ผลกระทบจำกกำรใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 16 เป็นคร้ังแรก (หมำยเหตุ 3.2) 
 

18,231 
 

4,832 
โอนเขำ้/โอนออก (661) (661) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีเขำ้ก ำไรขำดทุน (617) (141) 
รำคำตำมบญัชีปลำยงวด 16,953 4,030 
 

งบก ำไรขำดทุน ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 มีรำยกำรท่ีเก่ียวข้องกับ
สัญญำเช่ำดงัต่อไปน้ี 

 

  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 617 141 
ตน้ทุนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญำเช่ำ 117 73 
กระแสเงินสดจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ 411 218 
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หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 มีรำยละเอียด ดงัน้ี 
 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ   
ครบก ำหนดภำยในไม่เกิน 1 ปี 3,095 789 
ครบก ำหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 9,895 3,424 
ครบก ำหนดหลงัจำก 5 ปี 2,508 2,508 
 15,498 6,721 
หกั ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินในอนำคตของสัญญำเช่ำ (3,793) (2,566) 
มูลค่ำปัจจุบนัของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 11,705 4,155 

 

มูลค่ำปัจจุบนัของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ครบก ำหนดภำยในไม่เกิน 1 ปี 2,278 385 
ครบก ำหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 7,522 1,865 
ครบก ำหนดหลงัจำก 5 ปี 1,905 1,905 

 11,705 4,155 
 
20. สิทธิกำรใชแ้ละเช่ำท่ีดินรอตดับญัชี 

 

ประกอบดว้ย 
 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 
 31 มีนำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562 
สิทธิกำรเช่ำ-รำคำทุน - 23,322 
หกั รำยกำรตดัจ ำหน่ำยสะสม - (13,211) 

สุทธิ - 10,111 
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20.1 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 สิทธิกำรเช่ำท่ีบนัทึกในบญัชีของบริษทัย่อย
จ ำนวน 22.00 ล้ำนบำท เป็นกำรเช่ำท่ีดินโฉนดเลขท่ี 7919 และ 7920 ต ำบลมะเร็ด อ ำเภอเกำะสมุย 
จงัหวดัสุรำษฏร์ธำนี ตดัจ่ำยตำมอำยุสัญญำเช่ำเป็นระยะเวลำ 26 ปี (เดือนมิถุนำยน 2548 ถึงเดือน
มิถุนำยน 2574 

 

20.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัยอ่ยยกเลิกสิทธิกำรเช่ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงซ่ึงบนัทึกในบญัชีจ ำนวน 
10.27 ลำ้นบำท และตดัจ่ำยค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสิทธิกำรเช่ำจ ำนวน 5.56 ลำ้นบำท โฉนดเลขท่ี 24160 
พร้อมอำคำรโรงแรมเดอะรูม ต ำบลบ่อผุด อ ำเภอเกำะสมุย จงัหวดัสุรำษฏร์ธำนี ตดัจ่ำยตำมอำยุ
สัญญำเช่ำเป็นระยะเวลำ 20 ปี (เดือนมกรำคม 2553 ถึงเดือนธนัวำคม 2572) เม่ือวนัท่ี 22 ธันวำคม 2560 
บริษทัยอ่ยไดท้  ำหนงัสือสัญญำจะซ้ือจะขำยสิทธิกำรเช่ำและทรัพยสิ์นโดยผูซ้ื้อเขำ้บริหำรกิจกำรได้
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 ในมูลค่ำรวม 1,000,000 บำท โดยช ำระในวนัท ำสัญญำจ ำนวน 200,000 บำท 
ส่วนที่เหลือแบ่งช ำระเป็นรำยเดือน เดือนละ 100,000 บำท จ ำนวน 8 เดือนโดยช ำระทุกวนัที่ 5 
ของเดือน เร่ิมช ำระตั้งแต่วนัท่ี 5 กุมภำพนัธ์ 2561 เป็นตน้ไป บริษทัยอ่ยไดรั้บช ำระค่ำสิทธิกำรเช่ำ
และทรัพยสิ์น งวดแรกในเดือนมีนำคม 2561 

 

21. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 มีรำยกำรเคล่ือนไหวดงัน้ี 
 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
รำคำตำมบญัชีตน้งวด 3,329 3,037 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับส่วนท่ีเขำ้งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ (378) (354) 
รำคำตำมบญัชีปลำยงวด 2,951 2,683 
 

22. สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 
2562 มีดงัน้ี 

 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 มีนำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562 31 มีนำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 38,343 34,027 97,078 93,405 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (2,316) - (806) - 

สุทธิ 36,027 34,027 96,272 93,405 
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รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งงวด
สำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 มีดงัน้ี 

 

    (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม  

2562 

รำยกำรปรับปรุงจำก       

กำรน ำมำตรฐำนใหม่ 

มำใชค้ร้ังแรก (หมำยเหตุ 3) 

ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 

2563 

บนัทึกเป็นรำยไดห้รือ 

ค่ำใชจ่้ำยในก ำไร

ขำดทุน (หมำยเหตุ 28) 

ณ วนัท่ี 

31 มีนำคม  

2563 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี      

เงินลงทุนชัว่ครำว 392 - 392 - 392 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 5,233 190 5,423 205 5,628 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน 12,382 - 12,382 - 12,382 

สินคำ้คงเหลือ 2,084 - 2,084 1,499 3,583 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 58 - 58 - 58 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - 2,506 2,506 (165) 2,341 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 13,878 - 13,878 81 13,959 

รวม 34,027 2,696 36,723 1,620 38,343 
      

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี      
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ - (2,506) (2,506) 190 (2,316) 

รวม - (2,506) (2,506) 190 (2,316) 
สุทธิ 34,027 190 34,217 1,810 36,027 
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    (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม  

2562 

รำยกำรปรับปรุงจำก       

กำรน ำมำตรฐำนใหม่ 

มำใชค้ร้ังแรก (หมำยเหตุ 3) 

ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 

2563 

บนัทึกเป็นรำยไดห้รือ 

ค่ำใชจ่้ำยในก ำไร

ขำดทุน (หมำยเหตุ 28) 

ณ วนัท่ี 

31 มีนำคม  

2563 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี      

เงินลงทุนชัว่ครำว 392 - 392 - 392 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 6,969 190 7,159 205 7,364 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน 26,389 - 26,389 183 26,572 

สินคำ้คงเหลือ 2,084 - 2,084 1,499 3,583 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 43,624 - 43,624 684 44,308 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 58 - 58 - 58 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - 966 966 (135) 831 

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 13,889 - 13,889 81 13,970 
รวม 93,405 1,156 94,561 2,517 97,078 

      

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี      
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ - (966) (966) 160 (806) 

รวม - (966) (966) 160 (806) 
สุทธิ 93,405 190 93,595 2,677 96,272 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ตำมงบกำรเงินรวมกลุ่มบริษทัมีผลแตกต่ำง
ชัว่ครำวท่ีเกิดจำกขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้ตำมงบกำรเงินรวมจ ำนวน 125.84 ลำ้นบำท และ 241.39 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซ่ึงไม่ไดน้ ำไปรวมในกำรค ำนวณสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี เพื่อรับรู้ใน
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (เน่ืองจำกควำมไม่แน่นอนท่ีจะใชป้ระโยชน์ทำงภำษีจำกรำยกำรดงักล่ำวในอนำคต) 
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23. เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 
 

ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 

 31 มีนำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562 
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 18,210 12,769 
ตัว๋สัญญำใชเ้งิน 20,000 20,000 
เช็ครับล่วงหนำ้ขำยลด - 22,752 
เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท 61,146 61,800 

รวม 99,356 117,321 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 
เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท เลตเตอร์ออฟเครดิต และตัว๋สัญญำใชเ้งินกบัสถำบนักำรเงินต่ำง ๆ ตำมหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินข้อท่ี 32.1 โดยมีอัตรำดอกเบ้ียร้อยละ MOR, MOR-1, 2.49-6.00 และอัตรำ MOR, MOR-1, 
3.38-6.25 ต่อปี ตำมล ำดบั 

 

วงเงินสินเช่ือดงักล่ำวค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองท่ีดิน อำคำร และเคร่ืองจกัรตำมหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 18 พร้อมทั้งยกประโยชน์ในสิทธิประกนัภยัทรัพยสิ์นให้แก่ผูใ้ห้กู ้โดยมีบริษทั
และกรรมกำรของบริษทัค ้ำประกนั และภำยใตเ้ง่ือนไขสัญญำเจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท บริษทัไดรั้บสินคำ้ท่ีสั่งเขำ้มำ
โดยใชเ้ครดิตสถำบนักำรเงิน ดงันั้นบริษทัจึงมีภำระผูกพนัต่อสถำบนักำรเงินส ำหรับค่ำสินคำ้ดงักล่ำว
ทั้งท่ีเก็บไวห้รือจ ำหน่ำยไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 

 

24. เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 มีนำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562 31 มีนำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562 
เจำ้หน้ีแฟคตอร่ิงกิจกำรอ่ืน 33,499 51,611 33,499 51,611 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลอ่ืน 47,000 37,050 34,000 35,000 
ดอกเบ้ียรอตดัจ่ำย (233) (431) (233) (431) 

รวม 80,266 88,230 67,266 86,180 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 เจำ้หน้ีแฟคตอร่ิง เป็นเงินกูย้ืมจำกกำร
ท ำสัญญำโอนสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีกำรคำ้ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 9 ให้กบับริษทัแฟคตอร่ิง
แห่งหน่ึง อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.75 ต่อปี และอตัรำร้อยละ 5.75-6.25 ต่อปี ตำมล ำดบั 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ตำมงบกำรเงินรวมเงินกูย้ืมระยะสั้น
จำกบุคคลอื่นเป็นกำรกูย้ืม ตำมสัญญำเงินกู ้ก  ำหนดจ่ำยคืนเงินตน้ภำยใน 3-12 เดือน อตัรำดอกเบ้ียร้อย
ละ 12.00-15.00 ต่อปี  

 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีเงินกูย้มืระยะสั้น
จำกบุคคลอ่ืนทั้งจ  ำนวนเป็นเงินกูย้มืตำมสัญญำ ระยะเวลำ 3 เดือน – 1 ปี อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 15.00 ต่อปี
เท่ำกนัทั้งสองงวด โดยใชท่ี้ดินบำงส่วนจ ำนองกบับุคคลภำยนอก 
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25. เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 มีนำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562 31 มีนำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562 
เจำ้หน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 856 - 
เจำ้หน้ีกำรคำ้กิจกำรอ่ืน 169,878 147,341 168,937 146,938 
เช็คจ่ำยล่วงหนำ้กิจกำรอ่ืน 744 475 - - 
ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 19 - 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำยบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,004 2,857 3,095 - 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำยกิจกำรอ่ืน 22,498 16,598 20,999 15,261 
เงินรับล่วงหนำ้ 5,249 3,895 3,630 1,895 
เจำ้หน้ีอ่ืน 83,137 55,750 82,591 55,250 

รวม 287,510 226,916 280,127 219,344 
 

26. ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 
 

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนมีรำยละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 มีนำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562 31 มีนำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562 
มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัตน้งวด 69,630 40,198 69,447 40,060 
ตน้ทุนกำรให้บริกำรปัจจุบนั 1,099 5,491 1,077 5,408 
ตน้ทุนบริกำรในอดีต - 14,230 - 14,218 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 407 2,149 405 2,142 
กำรวดัมูลค่ำของผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน - 192 - 192 
หกั ผลประโยชน์จ่ำยระหวำ่งงวด (5,730) (1,779) (5,730) (1,779) 
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำร 

ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั - 9,149 
 

- 
 

9,206 
มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัปลำยงวด 65,406 69,630 65,199 69,447 
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ค่ำใชจ้่ำยที่รับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 
2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 
 2563 2562 2563 2562 
ตน้ทุนขำยและบริกำร 791 436 791 436 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 189 - 189 - 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 460 230 436 209 
ผูบ้ริหำร 66 217 66 217 

รวม 1,506 883 1,482 862 
 

ขอ้สมมติฐำนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีใชค้  ำนวณประมำณกำร
หน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน มีดงัน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
อตัรำคิดลด ร้อยละ 3.13-3.23 ร้อยละ 3.13-3.23 ร้อยละ 3.13-3.23 ร้อยละ 3.13-3.23 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนโดยเฉล่ีย ร้อยละ 4.29-5.40 ร้อยละ 4.29-5.40 ร้อยละ 4.29-5.40 ร้อยละ 4.29-5.40 
อตัรำกำรหมุนเวยีนพนกังำน ร้อยละ 0-45 ร้อยละ 0-45 ร้อยละ 0-45 ร้อยละ 0-45 
อำยเุกษียณ 60 ปี 60 ปี 60 ปี 60 ปี 
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27. ทุนเรือนหุน้ 
 

กำรเปล่ียนแปลงของทุนเรือนหุ้นส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และ 2562 
มีดงัน้ี 

 

   งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 รำคำตำม  2563  2562 
 มูลค่ำหุน้  จ ำนวนหุ้น มูลค่ำ  จ ำนวนหุ้น มูลค่ำ 
 (บำท)  (พนัหุน้) (พนับำท)  (พนัหุน้) (พนับำท) 

ทุนจดทะเบียน        
หุน้สำมญัตน้งวด 0.50  864,786 432,393  1,297,174 648,587 
หกั  ลดทุน 0.50  - -  (432,388) (216,194) 
หุน้สำมญัส้ินงวด 0.50  864,786 432,393  864,786 432,393 
        

ทุนทีอ่อกและเรียกช ำระ        
หุน้สำมญัตน้งวด 0.50  864,786 432,393  864,786 432,393 
หกั  ลดทุน 0.50  - -  - - 
หุน้สำมญัส้ินงวด 0.50  864,786 432,393  864,786 432,393 

 

ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2563 ของบริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
เม่ือวนัท่ี 20 เมษำยน 2563 มีมติอนุมติัออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั 
(CIG-W8) โดยไม่คิดมูลค่ำ จ  ำนวนไม่เกิน 432,393,391 หน่วย เสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตำม
สัดส่วนจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีถืออยูใ่นอตัรำ 1:1 สำมำรถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นเพิ่มทุนได ้1 หุน้ ในรำคำหุน้ละ 1.00 
บำท ยกเวน้มีกำรปรับสิทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิจ ำนวนไม่เกิน 432,393,391 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.50 
บำท คิดเป็นร้อยละ 50 ของหุน้ท่ีเรียกช ำระแลว้ทั้งหมด 

 

ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2562 ของบริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
เม่ือวนัท่ี 24 เมษำยน 2562 มีมติใหล้ดทุนจดทะเบียนของบริษทัจำกเดิมหุ้นสำมญัจ ำนวน 1,297.17 ลำ้นหุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท คิดเป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 648.59 ล้ำนบำท และมีทุนท่ีช ำระแล้ว
จ ำนวน 432.39 ลำ้นบำท เปล่ียนเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 864.79 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท คิดเป็น
ทุนจดทะเบียน และทุนท่ีช ำระแลว้จ ำนวน 432.39 ลำ้นบำท ตลอดจนเปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษทั เพื่อให้สอดคล้องกบักำรเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนดงักล่ำว ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดทะเบียนกบั
กระทรวงพำณิชยเ์รียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภำคม 2562 
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28. รำยไดภ้ำษีเงินได ้
 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 
 2563 2562 2563 2562 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั - - - - 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี      
กำรเปล่ียนแปลงของผลต่ำงชัว่ครำว (หมำยเหตุ 22) (1,810) (797) (2,677) (797) 

รำยไดภ้ำษีเงินได ้ (1,810) (797) (2,677) (797) 
 
29. ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน  

 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้น
ของบริษทั (ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ระหวำ่งงวด 

 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม  
 2563 2562 2563 2562 
ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด (หน่วย :พนับำท) (51,268) (9,252) (50,678) 2,032 
จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ (หน่วย :พนัหุน้) 864,786 864,786 864,786 864,786 
ก ำไร(ขำดทุน)ขำดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน (บำท/หุน้) (0.0593) (0.0107) (0.0586) 0.0023 
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30. กำรเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 

กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจเก่ียวกบัธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์และช้ินส่วนเคร่ืองปรับอำกำศ 
และเคร่ืองท ำควำมเยน็ รวมทั้งบริกำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำและตรวจสอบสินคำ้ ธุรกิจก่อสร้ำงและธุรกิจ
โรงแรม ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรด ำเนินงำนของแต่ละส่วนงำนนั้นเกิดข้ึนจำกยอดรำยไดห้กัตน้ทุนขำย และ
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำรท่ีระบุไดข้องส่วนงำนธุรกิจนั้น 

 

ขอ้มูลเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนตำมประเภทส่วนงำนทำงธุรกิจของกลุ่มบริษทัมีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 
 ขำยสินคำ้ช้ินส่วน ธุรกิจ บริกำรดำ้น  
 เคร่ืองปรับอำกำศ ก่อสร้ำง โรงแรม รวม 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรในประเทศ 105,405 33,748 6,444 145,597 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรต่ำงประเทศ 96,865 - - 96,865 

รวม 202,270 33,748 6,444 242,462 
ตน้ทุนขำยและบริกำร (178,366) (58,148) (5,304) (241,818) 
ก ำไร(ขำดทุน)ขั้นตน้ตำมส่วนงำน 23,904 (24,400) 1,140 644 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่ไดปั้นส่วน    (42,805) 
ขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน    (42,161) 
รำยไดอ่ื้น    1,671 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน    (5,933) 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม    (6,664) 
รำยไดภ้ำษีเงินได ้    1,810 
ขำดทุนส ำหรับงวด     (51,277) 
สินทรัพยถ์ำวรส่วนงำน    389,760 
สินทรัพยส่์วนกลำง    616,787 
สินทรัพยร์วม    1,006,547 

 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 กลุ่มบริษทัมีลูกคำ้รำยใหญ่ท่ีมูลค่ำกำร
ขำยสูงกวำ่ร้อยละ 10 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำนวน 3 รำย มูลค่ำกำรขำยรวม 168.29 ลำ้นบำท 
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 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 
 ขำยสินคำ้ช้ินส่วน ธุรกิจ บริกำรดำ้น  
 เคร่ืองปรับอำกำศ ก่อสร้ำง โรงแรม รวม 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรในประเทศ 126,441 63,731 8,841 199,013 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรต่ำงประเทศ 65,980 - - 65,980 

รวม 192,421 63,731 8,841 264,993 
ตน้ทุนขำยและบริกำร (160,152) (57,796) (4,403) (222,351) 
ก ำไรขั้นตน้ตำมส่วนงำน 32,269 5,935 4,438 42,642 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่ไดปั้นส่วน    (48,586) 
ขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน    (5,944) 
รำยไดอ่ื้น    3,844 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน    (4,378) 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม    (3,571) 
รำยไดภ้ำษีเงินได ้    797 
ขำดทุนส ำหรับงวด     (9,252) 
สินทรัพยถ์ำวรส่วนงำน    417,921 
สินทรัพยส่์วนกลำง    1,001,740 
สินทรัพยร์วม    1,419,661 

 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีลูกคำ้รำยใหญ่ท่ีมูลค่ำกำรขำย

สูงกวำ่ร้อยละ 10 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำนวน 3 รำย มูลค่ำกำรขำยรวม 128.65 ลำ้นบำท 
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31. ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 
 

ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียนของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบักำรขำยสินคำ้และซ้ือ
วตัถุดิบเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ โดย ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมี
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ซ่ึงไม่ไดท้  ำสัญญำป้องกนัควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียน 
ดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

สกลุเงิน (หน่วย : พนั) สินทรัพย ์ หน้ีสิน สินทรัพย ์ หน้ีสิน 
ดองเวียดนำม 10,532 - 10,532 - 
ดอลลำร์สหรัฐ 1,379 2,254 1,668 2,268 
รูปีของปำกีสถำน 20 - 20 - 
ดอลลำร์ออสเตรเลีย 22 - 18 - 
 

32. ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึน 
 

นอกจำกหน้ีสินตำมท่ีปรำกฏในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบริษทัยงัมีภำระผกูพนัอ่ืนดงัน้ี 

 

32.1 ภำระผกูพนัจำกวงเงินสินเช่ือระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 
 

  งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  31 มีนำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562 
 สกลุเงิน 

(หน่วย : ลำ้น) 
วงเงิน 
ทั้งส้ิน 

วงเงิน 
ใชไ้ป 

วงเงิน 
คงเหลือ 

วงเงิน 
ทั้งส้ิน 

วงเงิน 
ใชไ้ป 

วงเงิน 
คงเหลือ 

หนงัสือค ้ำประกนั บำท 197.46 163.97 33.49 197.76 158.34 39.42 
วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสตรี์ซีท ดอลลำร์สหรัฐ 135.00 61.15 73.85 135.00 98.59 36.41 
วงเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร บำท 30.00 18.21 11.79 30.00 12.77 17.23 
วงเงินกูย้มืระยะสั้น บำท 20.00 20.00 - 20.00 20.00 - 
บตัรเครดิตน ้ ำมนั บำท 0.80 0.39 0.41 0.80 0.39 0.41 

 

วงเงินสินเช่ือดงักล่ำวขำ้งตน้ใชห้ลกัทรัพยค์  ้ำประกนัตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 16
และขอ้ท่ี 18 
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32.2 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัมีภำระผูกพนัเก่ียวกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน
อนัเก่ียวเน่ืองกบัสัญญำกำรสั่งซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 

 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 มูลค่ำ 

ตำมสัญญำ 
 

ภำระผกูพนั 
คงเหลือ 

มูลค่ำ 
ตำมสัญญำ 

 
ภำระผกูพนั 
คงเหลือ 

บำท 3.39  2.37 -  - 
 

32.3 คดีฟ้องร้อง 
 

(ก) ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีคดีควำมจำกกำรถูกเจ้ำหน้ี
ฟ้องร้องเพื่อให้ช ำระหน้ีจำกกำรซ้ือสินคำ้ เป็นจ ำนวนรวม 0.15 ลำ้นบำท ซ่ึงประกอบดว้ยมูลหน้ี
เงินตน้ จ ำนวน 0.12 ลำ้นบำท และดอกเบ้ียจ ำนวน 0.03 ลำ้นบำท พร้อมคิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อย
ละ 7.50 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัถดัจำกวนัฟ้องร้องจนกว่ำจะไดช้ ำระหน้ีเสร็จส้ิน ปัจจุบนับริษทัได้
ยื่นฎีกำต่อศำลฎีกำ คดีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลซ่ึงยงัไม่ทรำบผลท่ีแน่นอน อย่ำงไรก็
ตำมบริษทัไดบ้นัทึกมูลหน้ีดงักล่ำวในงบกำรเงินแลว้ทั้งจ  ำนวน 

 

(ข) ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2563 และวนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัยอ่ยเป็นโจทก์ฟ้องร้องเร่ืองผิด
สัญญำกำรช ำระหน้ีกบับริษทัแห่งหน่ึงและผูบ้ริหำรโรงแรมท่ำนหน่ึง เน่ืองจำกโจทก์ไดท้  ำสัญญำ
จะซ้ือจะขำยโรงแรมกบัจ ำเลย โดยจ ำเลยไดส้ั่งจ่ำยให้ตำมสัญญำจะซ้ือจะขำยสิทธิกำรเช่ำและ
ทรัพยสิ์นบนท่ีดินท่ีเช่ำไดป้ฏิเสธกำรจ่ำยเงิน โจทก์จึงยืน่ฟ้องจ ำเลยทั้งสอง เป็นคดีหมำยเลขด ำ
ท่ี 90/2561 

 

เม่ือวนัท่ี 17 ตุลำคม 2561 ศำลมีค ำพิพำกษำ โดยพิพำกษำให้จ  ำเลยทั้งสองร่วมกนั
ช ำระเงิน 5.00 ลำ้นบำท พร้อมดอกเบ้ียอตัรำร้อยละ 7.50 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 3 เมษำยน 2560 
เป็นตน้ไปจนกวำ่จะช ำระเสร็จ โดยค ำนวณดอกเบ้ียถึงวนัฟ้อง (วนัท่ี 27 มีนำคม 2561) ตอ้งไม่เกิน 
0.37 ลำ้นบำท โดยใหจ้ ำเลยทั้งสองช ำระค่ำธรรมเนียมแทนโจทก ์

 

(ค) บริษทัยอ่ยถูกพนกังำนที่พน้สภำพฟ้องร้อง เร่ืองไม่ปฏิบตัิตำมสัญญำจำ้งแรงงำน ซ่ึงเป็น
ค่ำจำ้งที่คำ้งจ่ำยพร้อมดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 15 ต่อปี นบัแต่วนัผดินดัจนถึงวนัฟ้องจนกวำ่จะ
ช ำระเสร็จ รวมเป็นเงิน 0.42 ลำ้นบำท และกรณีท่ีบริษทัไม่จ่ำยเงินแก่พนกังำนท่ีพน้สภำพจึง
ขอให้บริษทัจ่ำยเงินเพิ่มร้อยละ 15 ของเงินท่ีคำ้งจ่ำยทุกงวดระยะเวลำ 7 วนั เป็นเงินจ ำนวน 1.22 
ลำ้นบำท รวมถึงให้บริษทัจ่ำยเงินค่ำหุ้นที่หกัไปพร้อมดอกเบ้ียตั้งแต่วนัที่ผิดนดัจนถึงวนัท่ี
ฟ้องเป็นเงินจ ำนวน 2.35 ลำ้นบำท รวมเป็นเงินท่ีถูกฟ้องร้องทั้งส้ิน 3.99 ลำ้นบำท โดยบริษทัยอ่ย
ไดบ้นัทึกหน้ีสินไวใ้นงบกำรเงินแลว้ทั้งจ  ำนวน 
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33. กำรอนุมติังบกำรเงินระหวำ่งกำล 
 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบกำรเงิน โดยกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจอนุมติัของบริษทั
เม่ือวนัท่ี 11 มิถุนำยน 2563 

 
 

     


