บริษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จํากัด”)
งบการเงินระหว่างกาล
และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ คณะกรรมการบริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จากัด”)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวดสามเดือน
และเก้าเดื อนสิ้ น สุ ดวัน ที่ 30 กันยายน 2561 งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อ หุ ้น รวมและงบกระแสเงิ นสดรวม
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมระหว่างกาลแบบย่อของบริ ษัท ไทยอิงเกอร์
โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย และได้สอบทานข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด
(มหาชน) ด้วยเช่ นกัน ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิ จการเป็ นผูร้ ั บผิดชอบในการจัดทาและนาเสนอข้อมู ลทางการเงิ นระหว่างกาล
เหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับ
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เรื่ อง การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตของกิ จการ การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุ คลากร ซึ่ งส่ วนใหญ่ เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้ มีขอบเขตจากัดกว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่ อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สาคัญทั้งหมดซึ่ ง
อาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้
ข้ อสรุ ป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสาคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

นงราม เลาหอารี ดิลก
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334
บริ ษทั เอเอสที มาสเตอร์ จากัด
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
หน้า 2

บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จํากัด”)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 256131 ธันวาคม 256030 กันยายน 256131 ธันวาคม 2560
หมายเหตุ (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
สิ นทรัพ ย์
สิ นทรัพ ย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชําระ
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
เงินประกันผลงานถึงกําหนดภายใน 1 ปี
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพ ย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็ นหลักประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
เงินประกันผลงาน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพ ย์

6
7
8.1
5.2
9

12,977,322
83,182,239
112,201,949
1,971,731
8,350,450
1,922,039
220,605,730

18,452,778
172,504,298
76,807,393
30,765,246
9,807,218
1,071,749
309,408,682

1,652,795
7,466,908
56,000,000
65,119,703

10,149,792
753,920
10,903,712

10
11
12
13
21

66,869,501
762,343
1,049,592
39,644,414
9,934,934
118,260,784
338,866,514

24,680,604
61,328,131
1,228,238
1,421,407
13,019,942
22,276,382
123,954,704
433,363,386

118,740,000
118,740,000
183,859,703

168,860,000
168,860,000
179,763,712

14

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

หน้า 3

บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จํากัด”)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 256131 ธันวาคม 256030 กันยายน 256131 ธันวาคม 2560
หมายเหตุ (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่
ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
เงินประกันผลงานผูร้ ับเหมา
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

31,279,739
67,773,699
41,075,089
2,665,605

20,450,723
72,952,695
23,000,000
61,879,290
17,574,590

1,262,479
-

590,700
3,380,000
-

17

4,223,271
649,721
15,391,896
15,780
163,074,800

3,336,678
3,805,495
9,905,895
3,750,909
216,656,275

15,781
1,278,260

3,600,000
7,570,700

17
18

6,033,244
2,397,272
8,430,516

3,431,652
4,256,345
7,687,997

171,505,316

224,344,272

15
16
5.2
8.2

รวมหนีส้ ิ น

1,278,260

7,570,700

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน้า 4

บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จํากัด”)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 256131 ธันวาคม 256030 กันยายน 256131 ธันวาคม 2560
หมายเหตุ (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
19
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 460,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
(2560 : 16,886,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท)
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 337,720,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
(2560 : 16,886,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท)
ส่ วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กําไรสะสม
สํารองตามกฎหมาย
ส่ วนที่ยงั ไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
20
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

230,000,000

168,860,000

230,000,000

168,860,000

168,860,000
(13,838,187)

168,860,000
(13,838,187)

168,860,000
-

168,860,000
-

2,000,000
9,860,855
166,882,668
478,530
167,361,198
338,866,514

2,000,000
51,997,301
209,019,114
209,019,114
433,363,386

2,000,000
11,721,443
182,581,443
182,581,443
183,859,703

2,000,000
1,333,012
172,193,012
172,193,012
179,763,712

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

หน้า 5

(ไม่ได้ตรวจสอบ)
บริษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จํากัด”)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

2561

2560

รายได้จากการขายและให้บริ การ

206,636,995

176,604,345

-

-

ต้นทุนขายและบริ การ

161,398,347

147,237,680

-

-

45,238,648

29,366,665

-

-

161,222

69,066

3,488,300

-

45,399,870

29,435,731

3,488,300

-

656,101

432,215

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

8,612,625

5,993,516

ต้นทุนทางการเงิน

1,006,157

152,956

35,124,987

22,857,044

(6,451,973)

(4,802,966)

28,673,014

18,054,078

กําไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
กําไรจากการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการขาย

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

21

กําไรจากการดําเนินงานต่ อเนื่อง
กําไรจากการดําเนินงานที่ยกเลิก

4.2

กําไร (ขาดทุน) สํ าหรับงวด

-

3,941,684

768,664
2,719,636

225,040
12,779
(237,819)

2,719,636

(237,819)

-

-

28,673,014

21,995,762

2,719,636

(237,819)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

28,673,014

21,995,762

2,719,636

(237,819)

การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
จากการดําเนินงานต่อเนื่อง
จากการดําเนินงานที่ยกเลิก
รวมส่ วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด

28,478,416
28,478,416
194,598
28,673,014

18,054,078
3,941,684
21,995,762
21,995,762

2,719,636
2,719,636
2,719,636

(237,819)
(237,819)
(237,819)

จากการดําเนินงานต่อเนื่อง

0.08

0.05

0.01

(0.00)

จากการดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

0.08

0.01
0.07

0.01

(0.00)

337,720,000

337,720,000

337,720,000

337,720,000

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่ อหุ้น)

จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
สําหรับงวด (หุน้ )

23

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
หน้า 6

(ไม่ได้ตรวจสอบ)
บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จํากัด”)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

2561

2560

รายได้จากการขายและให้บริ การ

560,058,866

438,870,876

-

-

ต้นทุนขายและบริ การ

456,737,866

363,002,930

-

-

กําไรขั้นต้ น

103,321,000

75,867,946

-

-

เงินปันผลรับ

-

-

110,986

-

525,278

601,256

4,727,949

8,837

103,957,264

76,469,202

121,727,949

8,837

1,743,967

1,200,787

25,550,183

18,792,585

2,326,843

603,248

2,172,610

782,379

12,675

37,816

74,490,504

55,693,451

119,388,431

(632,227)

(14,515,142)

(11,641,320)

59,975,362

44,052,131

7,066,722

3,397,017

67,042,084

47,449,148

119,388,431

(632,227)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

67,042,084

47,449,148

119,388,431

(632,227)

การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
จากการดําเนินงานต่อเนื่อง
จากการดําเนินงานที่ยกเลิก
รวมส่วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด

59,796,832
7,066,722
66,863,554
178,530
67,042,084

44,052,131
3,397,017
47,449,148
47,449,148

119,388,431
119,388,431
119,388,431

(632,227)
(632,227)
(632,227)

จากการดําเนินงานต่อเนื่อง

0.18

0.13

0.35

(0.00)

จากการดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

0.02
0.20

0.01
0.14

0.35

(0.00)

337,720,000

337,720,000

337,720,000

337,720,000

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนบริ ษทั ย่อย

4.1

รายได้อื่น
กําไรจากการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

21

กําไรจากการดําเนินงานต่ อเนื่อง
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานที่ยกเลิก

4.2

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด

117,000,000

-

-

-

-

-

119,388,431

(632,227)

-

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่ อหุ้น)

จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
สําหรับงวด (หุน้ )
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หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

หน้า 7

(ไม่ได้ตรวจสอบ)
บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จํากัด”)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้นรวม
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561
บาท
ส่วนต่างจากการรวม
กําไรสะสม
ทุนที่ออก
ธุรกิจภายใต้การ สํารองตาม ส่วนที่ยงั ไม่ได้
จัดสรร
หมายเหตุ และชําระแล้ว ควบคุมเดียวกัน กฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

168,860,000
168,860,000

(13,838,187)
(13,838,187)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เพิม่ ขึ้นจากการลงทุนในบริ ษทั ย่อย
โดยส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินปันผลจ่าย
กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

168,860,000

(13,838,187)

168,860,000

(13,838,187)

24

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

-

รวมส่วนของ
บริ ษทั ใหญ่

ส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม

รวม
หุน้

5,743,860
47,449,148
47,449,148
53,193,008

160,765,673
47,449,148
47,449,148
208,214,821

-

160,765,673
47,449,148
47,449,148
208,214,821

2,000,000

51,997,301

209,019,114

-

209,019,114

2,000,000

(109,000,000)
66,863,554
66,863,554
9,860,855

(109,000,000)
66,863,554
66,863,554
166,882,668

300,000
178,530
178,530
478,530

300,000
(109,000,000)
67,042,084
67,042,084
167,361,198

หน้า 8

(ไม่ได้ตรวจสอบ)
บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จํากัด”)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561

ทุนที่ออก

บาท
กําไร (ขาดทุน) สะสม
สํารองตาม
ส่วนที่ยงั ไม่ได้

และชําระแล้ว

กฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ขาดทุนสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

168,860,000
168,860,000

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เงินปันผลจ่าย

168,860,000
-

หมายเหตุ
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2,000,000
-

กําไรสําหรับงวด

-

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับงวด

-

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

168,860,000

2,000,000

จัดสรร

รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้

(626,807)
(632,227)
(632,227)
(1,259,034)

168,233,193
(632,227)
(632,227)
167,600,966

1,333,012
(109,000,000)

172,193,012
(109,000,000)

119,388,431

119,388,431

119,388,431
11,721,443

119,388,431
182,581,443

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

หน้า 9

(ไม่ได้ตรวจสอบ)
บริษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จํากัด”)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561
บาท
งบการเงินรวม
2561
2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกําไร (ขาดทุน) เป็ นเงินสดสุ ทธิ
ได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
กําไรจากการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนบริ ษทั ย่อย
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
เงินปันผลรับ
รายได้ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดําเนินงานก่อน
การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
สิ นทรัพ ย์ ดําเนินงาน (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชําระ
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ิ นดําเนินงานเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
เงินประกันผลงานผูร้ ับเหมา
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ (จ่ าย) จากการดําเนินงาน
รับดอกเบี้ย
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงิน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

83,411,457

61,087,007

119,388,431

(632,227)

7,442,688
(110,986)
391,481
(5,781)
2,288,783

6,053,390
(454,642)
463,245
(74,730)
794,807

(117,000,000)
(4,649)
12,675

37,816

93,417,642

67,869,077

2,396,457

(594,411)

39,830,897
(35,394,556)
11,501,351
(1,680,679)
(25,167,704)
(16,012,782)

(40,905,450)
(52,462,764)
45,601,625
2,113,883
3,765,929
(1,989,013)

(6,712,988)
-

(6,020)
-

9,608,400
(1,178,033)
(14,908,985)
5,486,001
(3,613,171)
61,888,381
5,781
(2,288,783)
(18,983,559)
40,621,820

(41,499,431)
2,635,028
1,698,426
69,885
(13,102,805)
74,730
(794,807)
(13,709,875)
(27,532,757)

659,104
(3,584,219)
(7,241,646)
4,649
(7,236,997)

(75,681)
(676,112)
(676,112)

หน้า 10

(ไม่ได้ตรวจสอบ)
บริษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จํากัด”)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561
บาท
งบการเงินรวม
2561
2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็ นหลักประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินปันผลรับ
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
(ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายซื้อหุน้ เพิ่มทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการลงทุนในบริ ษทั ย่อย
โดยส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายปันผล
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) - สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่จาํ หน่ายเงินลงทุน (หมายเหตุ 4.1)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างงวด
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

(297,623)
-

7,832,743
-

(56,000,000)
117,000,000

-

(10,610,152)
86,120,000
75,212,225

(11,762,573)
(565,434)
2,060,000
(2,435,264)

86,120,000
(36,000,000)
111,120,000

-

45,862,780
22,000,000
(28,200,000)

21,131,403
3,000,000
(14,137,000)

(3,380,000)

-

300,000
(4,053,953)
(109,000,000)
(73,091,173)
42,742,872
18,452,778

(1,180,584)
(3,653,655)
5,160,164
(24,807,857)
50,792,374

(109,000,000)
(112,380,000)
(8,496,997)
10,149,792

(676,112)
3,293,874

(48,218,328)
12,977,322

25,984,517

1,652,795

2,617,762

(18,441,148)
7,830,996
(10,610,152)

(12,107,432)
344,859
(11,762,573)

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

หน้า 11

บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) (เดิมชื่ อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด”) จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคล
ประเภทบริ ษทั จำกัด ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2559 และมีที่อยูจ่ ดทะเบียนอยูท่ ี่เลขที่ 88
หมู่ที่ 4 ตำบลบำงสี ทอง อำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย
เมื่ อวันที่ 9 มีนำคม 2561 ที่ ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุ มตั ิให้บริ ษทั แปรสภำพเป็ นบริ ษทั มหำชนจำกัดและมี มติให้ใช้ชื่อ
จดทะเบี ยนทั้งในภำษำไทยและภำษำอังกฤษภำยหลังจำกกำรแปรสภำพเป็ นบริ ษทั มหำชน เป็ น “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง
จำกัด (มหำชน)” และ “THAI ENGER HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED” ตำมลำดับ บริ ษทั ได้จดทะเบียนแปรสภำพ
เป็ นบริ ษทั มหำชนจำกัด ทะเบียนเลขที่ 0107561000056 กับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำเมื่อวันที่ 22 มีนำคม 2561
บริ ษทั ดำเนิ นธุ รกิ จหลักเป็ นบริ ษทั ลงทุ น โดยลงทุนในธุ รกิ จรับเหมำก่อสร้ำงและงำนตกแต่งภำยใน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561
ผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ของบริ ษทั ได้แก่ นำยจตุรงค์ ศรี กุลเรื องโรจน์ และนำยกิตติ ดุษฏี พฤฒิ พนั ธุ์ ซึ่ งถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 58.80
และ 39.20 ตำมลำดับ

2.

เกณฑ์ ในการจัดทําและนําเสนองบการเงินระหว่ างกาล
งบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ จดั ทำขึ้นในรู ปแบบย่อและตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ไทย ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง งบกำรเงิน
ระหว่ำงกำล รวมถึงแนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีที่ประกำศใช้โดยสภำวิชำชีพบัญชีฯ (“สภำวิชำชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องและตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย
งบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ จดั ทำขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจำกงบกำรเงินสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 งบกำรเงินนี้ มิได้
รวมข้อมูลทำงกำรเงินทั้งหมดตำมข้อกำหนดสำหรับงบกำรเงินประจำปี แต่เน้นกำรให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวกับกิจกรรม เหตุกำรณ์และ
สถำนกำรณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ้ ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้เคยนำเสนอรำยงำนไปแล้ว ดังนั้นกำรอ่ำนงบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ จึงควร
อ่ำนควบคู่กบั งบกำรเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ซึ่ งได้ตรวจสอบแล้ว
ในกำรจัดทำงบกำรเงิ นระหว่ำงกำลให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผูบ้ ริ หำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรจัดทำ
ประมำณกำรและข้อสมมติ ฐำนหลำยประกำร ซึ่ งมี ผลกระทบต่อกำรกำหนดนโยบำยกำรบัญ ชี และกำรรำยงำนจำนวนเงิ น
ที่เกี่ยวกับสิ นทรัพย์ หนี้สิน รำยได้ และค่ำใช้จ่ำย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอำจแตกต่ำงจำกที่ประมำณกำรไว้
เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล
งบกำรเงินรวมระหว่ำงกำลนี้ จดั ทำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และได้จดั ทำขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบกำรเงิน
รวมสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 โดยไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงที่มีสำระสำคัญเกี่ยวกับบริ ษทั ย่อยในระหว่ำงงวด
ยกเว้นกำรจัดตั้งบริ ษทั ย่อยแห่งใหม่คือ บริ ษทั ทีอี แมค จำกัด และกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริ ษทั ไทยอิงเกอร์ เทคโนโลยี จำกัด
ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลข้อ 4 เมื่อวันที่ 27 มิถุนำยน 2561 บริ ษทั ได้จำหน่ำยเงินลงทุนในบริ ษทั
ไทยอิงเกอร์ เทคโนโลยี จำกัด ในสัดส่ วนร้อยละ 100 ของทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้วให้กบั นำยบริ พนั ธุ์ วรรณขจรกิจ และนำยวินยั
วรรณขจรกิ จ นอกจำกนั้น บุ คคลทั้งสองได้จำหน่ ำยเงิ นลงทุ นในบริ ษ ทั ไทยอิ งเกอร์ โฮลดิ้ ง จำกัด (มหำชน) ส่ วนที่ ถือครอง
ทั้งหมดให้กบั นำยจตุรงค์ ศรี กลุ เรื องโรจน์ และนำยกิตติ ดุษฏีพฤฒิพนั ธุ์ ซึ่ งนำยบริ พนั ธุ์ วรรณขจรกิจ ได้ลำออกจำกกรรมกำรของ
บริ ษทั โดยมี ผลตั้งแต่วนั ที่ 16 มิถุนำยน 2561 เป็ นต้นไป ด้วยเหตุผลที่ กล่ำวมำข้ำงต้น ส่ งผลให้บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ เทคโนโลยี
จำกัด และกิจกำรร่ วมค้ำ ทีอีที ซึ่ งบริ ษทั ไทยอิงเกอร์ เทคโนโลยี จำกัด มีอตั รำแบ่งผลประโยชน์และควำมรับผิดชอบในอัตรำร้อยละ
99.99 ได้เปลี่ยนสถำนะจำกบริ ษทั ย่อย เป็ นบริ ษทั อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 27 มิถุนำยน 2561 (หมำยเหตุ 4) เป็ นต้นไป
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บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
เพื่อควำมสะดวกของผูใ้ ช้งบกำรเงินจึงได้มีกำรแปลงบกำรเงิน ระหว่ำงกำลเป็ นภำษำอังกฤษจำกงบกำรเงิน ระหว่ำงกำลตำม
กฎหมำยที่จดั ทำเป็ นภำษำไทย
งบกำรเงินรวมระหว่ำงกำลนี้ได้รวมบัญชีต่ำงๆ ของบริ ษทั ย่อย ซึ่ งบริ ษทั มีอำนำจในกำรควบคุมดังต่อไปนี้

จัดตั้งขึ้น
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ไทย อิงเกอร์ จำกัด
บริ ษทั ทีอีจี อลูมินมั่ จำกัด*

วันที่เริ่ มมี
อำนำจ

ประเภทกิจกำร ในประเทศ
รับเหมำก่อสร้ำง
ติดตั้งอลูมิเนียม

ไทย
ไทย

ทุนจดทะเบียน สัดส่ วนกำรถือหุ น้
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยำยน 2561 30 กันยำยน 2561

ควบคุม

(ล้ำนบำท)

(ร้อยละ)

1 ตุลำคม 2559
1 ตุลำคม 2559

66.00
3.00

100
100

บริ ษทั ทีอี แมค จำกัด**

จำหน่ำยอุปกรณ์
ไทย
15 มีนำคม 2561
1.00
70
ก่อสร้ำง
* เป็ นการถือหุ้นทางอ้ อมผ่ านบริ ษัท ไทยอิงเกอร์ จากัด ในสั ดส่ วนร้ อยละ 100
**บริ ษัท ทีอี แมค จากัด จัดตั้งขึน้ ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 โดยบริ ษัทถือหุ้นทางอ้ อมผ่ านบริ ษัท ไทยอิงเกอร์ จากัด
ในสั ดส่ วนร้ อยละ 70

นอกจำกนั้น งบกำรเงินรวมระหว่ำงกำลนี้ ได้รวมผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ไทยอิงเกอร์ เทคโนโลยี จำกัด และกิจกำรร่ วมค้ำ
ทีอีที ตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั มีอำนำจควบคุมในกิจกำรดังกล่ำวจนถึงวันที่บริ ษทั จำหน่ำยเงินลงทุนในบริ ษทั ไทยอิงเกอร์ เทคโนโลยี
จำกัด เมื่อวันที่ 27 มิถุนำยน 2561 (หมำยเหตุ 4) และ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 บริ ษทั ได้ตดั รำยกำรสิ นทรัพย์และหนี้ สินของ
บริ ษทั ดังกล่ำวออกจำกงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมแล้ว
รำยกำรบัญชีที่สำคัญระหว่ำงบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่รวมในงบกำรเงินรวมได้หกั กลบลบกันแล้ว
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 “บริ ษทั ” หมำยถึง บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหำชน) และ “กลุ่มบริ ษทั ” หมำยถึง บริ ษทั
ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อยข้ำงต้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 “บริ ษทั ” หมำยถึง บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหำชน) และ “กลุ่มบริ ษทั ” หมำยถึง บริ ษทั
ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหำชน) บริ ษทั ไทย อิงเกอร์ จำกัด บริ ษทั ทีอีจี อลูมินมั่ จำกัด บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ เทคโนโลยี จำกัด
และกิจกำรร่ วมค้ำ ทีอีที
3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบนั
ในระหว่ำงงวด กลุ่มบริ ษทั ได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับ
ปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560) จำนวนหลำยฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกรำคม 2561 มำถือปฏิบตั ิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มี
เนื้ อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรปรับปรุ งและอธิ บำยให้ชดั เจน
เกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิน้ ี
ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนำคต
ในระหว่ำงงวด สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รำยได้จำกสัญญำที่ทำกับ
ลูกค้ำ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2562 และมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงิน จำนวน 5 ฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่
เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 หลักกำรสำคัญของมำตรฐำนดังกล่ำวสรุ ปได้ดงั นี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รำยได้จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 11 เรื่ อง สัญญำก่อสร้ำง มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 18 เรื่ อง รำยได้ และกำรตีควำมมำตรฐำนบัญชี ที่เกี่ ยวข้อง กิ จกำรต้องใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับนี้ กบั
สัญญำที่ ทำกับลู กค้ำทุ กสัญญำ ยกเว้นสั ญญำที่ อยู่ในขอบเขตของมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับอื่ น มำตรฐำนฉบับนี้ ได้กำหนด
หลักกำร 5 ขั้นตอนสำหรับกำรรับรู ้รำยได้ที่เกิดขึ้นจำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำโดยกิจกำรจะรับรู ้รำยได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึง
สิ่ งตอบแทนที่กิจกำรคำดว่ำจะมีสิทธิ ได้รับจำกกำรแลกเปลี่ยนสิ นค้ำหรื อบริ กำรที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้ำ และกำหนดให้กิจกำร
ต้องใช้ดุลยพินิจและพิจำรณำข้อเท็จจริ งและเหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในกำรพิจำรณำตำมหลักกำรในแต่ละขั้นตอน
ปั จจุบนั ฝ่ ำยบริ หำรของกลุ่มบริ ษทั อยูร่ ะหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงินในปี ที่เริ่ มนำมำตรฐำนดังกล่ำวมำ
ถือปฏิบตั ิ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น กลุ่มเครื่ องมื อทำงกำรเงิน ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน จำนวน 5
ฉบับ ได้แก่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 7
กำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 32
กำรแสดงรำยกำรเครื่ องมือทำงกำรเงิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16
กำรป้องกันควำมเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
ฉบับที่ 19
กำรชำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น กำหนดหลักกำรเกี่ยวกับกำรจัดประเภทและกำรวัดมูลค่ำเครื่ องมื อ
ทำงกำรเงิ นด้วยมู ลค่ำยุติธรรมหรื อรำคำทุ นตัดจำหน่ ำยโดยพิ จำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิ น ลักษณะของ
กระแสเงิ นสดตำมสั ญ ญำและแผนธุ รกิ จของกิ จกำร (Business Model) หลักกำรเกี่ ยวกับวิธีกำรคำนวณกำรด้อยค่ำของ
เครื่ องมื อทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิ ดของผลขำดทุ นด้ำนเครดิ ตที่ คำดว่ำจะเกิ ดขึ้น และหลักกำรเกี่ ยวกับกำรบัญชี ป้องกัน
ควำมเสี่ ยง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน และเมื่อมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
กลุ่มนี้ มีผลบังคับใช้ จะทำให้มำตรฐำนกำรบัญชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี และแนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีบำงฉบับที่มี
ผลบังคับใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปั จจุ บันฝ่ ำยบริ หำรของกลุ่มบริ ษทั อยู่ระหว่ำงกำรประเมิ นผลกระทบที่ อำจมี ต่องบกำรเงิ นในปี ที่ เริ่ มนำมำตรฐำนกลุ่ม
ดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิ
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บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
4.

การจําหน่ ายเงินลงทุนในบริษัทย่ อยและการแสดงรายการผลการดําเนินงานที่ยกเลิก
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ไทยอิงเกอร์ เทคโนโลยี จำกัด มูลค่ำ 86.12 ล้ำนบำท คิดเป็ นจำนวน 8,612,000
หุ ้น มูลค่ำตำมรำคำทุนหุ ้นละ 10 บำท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 100.00 ของทุนที่ออกและเรี ยกชำระ ต่อมำ เมื่อวันที่ 19 มิถุนำยน 2561
ที่ ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั มี มติ อนุ มตั ิให้บริ ษทั จำหน่ ำยเงิ นลงทุ นดังกล่ำวทั้งจำนวนให้กบั นำยบริ พนั ธุ์ วรรณขจรกิ จ และ
นำยวินยั วรรณขจรกิจ จำนวน 5,234,799 หุน้ และ 3,377,199 หุ น้ ตำมลำดับ โดยบริ ษทั ได้ทำสัญญำจะซื้ อจะขำยเงินลงทุน ลงวันที่ 25
มิถุนำยน 2561 โดยมีรำคำขำยหุ ้นละ 10 บำท บริ ษทั ได้รับชำระค่ำหุ ้นจำกกำรจำหน่ ำยแล้วในวันที่ 27 มิถุนำยน 2561 นอกจำกนั้น
นำยบริ พนั ธุ์ วรรณขจรกิ จ และนำยวินัย วรรณขจรกิ จ ได้จำหน่ ำยเงินลงทุ นในบริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหำชน) ส่ วนที่
ถื อครองทั้งหมดให้ กับนำยจตุ รงค์ ศรี กุลเรื องโรจน์ และนำยกิ ตติ ดุ ษฏี พฤฒิ พ ันธุ์ ซึ่ งเป็ นกลุ่ มผูถ้ ื อหุ ้ นเดิ ม และนำยบริ พ นั ธุ์
วรรณขจรกิจ ได้ลำออกจำกกรรมกำรของบริ ษทั โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 16 มิถุนำยน 2561 เป็ นต้นไป ด้วยเหตุผลที่กล่ำวมำข้ำงต้น ส่ งผล
ให้บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ เทคโนโลยี จำกัด และกิจกำรร่ วมค้ำ ทีอีที ซึ่ งบริ ษทั ไทยอิงเกอร์ เทคโนโลยี จำกัด มีอตั รำแบ่งผลประโยชน์
และควำมรับผิดชอบในอัตรำร้อยละ 99.99 ได้เปลี่ยนสถำนะจำกบริ ษทั ย่อยเป็ นบริ ษทั อื่นตั้งแต่วนั ที่ 27 มิถุนำยน 2561 เป็ นต้นไป
นอกจำกนั้น จำกกำรขำยหุ ้นของนำยบริ พนั ธุ์ วรรณขจรกิ จ และนำยวินัย วรรณขจรกิ จ ที่ บุคคลทั้งสองเคยถื อครองอยู่ในบริ ษ ทั
ส่ งผลให้นับตั้งแต่วนั ที่ 27 มิถุนำยน 2561 (วันที่ จำหน่ ำยเงินลงทุน) บุคคลทั้งสองไม่มีควำมสัมพันธ์ใดๆ กับกลุ่มบริ ษทั อีกต่อไป
และรวมถึงบริ ษทั หรื อกิจกำรใดๆ ที่บุคคลทั้งสองเกี่ยวข้องก็จะถือว่ำไม่มีควำมสัมพันธ์ใดๆ กับกลุ่มบริ ษทั ด้วยเช่นกัน
เนื่ องจำกบริ ษทั ได้ขำยและโอนหุ ้นสำมัญในบริ ษทั ไทยอิงเกอร์ เทคโนโลยี จำกัด ให้กบั นำยบริ พนั ธุ์ วรรณขจรกิจ และนำยวินยั
วรรณขจรกิจ เมื่อวันที่ 27 มิถุนำยน 2561 ดังนั้น งบกำรเงินรวมนี้ ได้รวมผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ไทยอิงเกอร์ เทคโนโลยี จำกัด
และกิจกำรร่ วมค้ำทีอีทีจนถึงวันที่ 27 มิถุนำยน 2561 โดยแสดงอยูภ่ ำยใต้กำไร (ขำดทุน) จำกกำรดำเนินงำน ที่ยกเลิก
4.1 สิ นทรัพย์สุทธิของกลุ่มบริ ษทั ย่อยที่จำหน่ำย
มูลค่ำตำมรำคำทุนของสิ นทรัพย์และหนี้ สินของบริ ษทั ไทยอิงเกอร์ เทคโนโลยี จำกัดและกิจกำรร่ วมค้ำ ทีอีที ณ วันที่ 27 มิถุนำยน
2561 (วันที่จำหน่ำยเงินลงทุน) และรำคำขำยของเงินลงทุนในบริ ษทั ไทยอิงเกอร์ เทคโนโลยี จำกัด สำมำรถแสดงได้ดงั นี้
บำท
งบกำรเงินรวม ณ วันที่จำหน่ำยเงินลงทุน
บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ กิจกำรร่ วมค้ำ
เทคโนโลยี จำกัด
ทีอีที
รวม
สิ นทรัพย์ที่จำหน่ำยไป
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
48,197,875
20,453
48,218,328
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
47,432,052
2,059,110
49,491,162
สิ นค้ำคงเหลือ
12,112,782
5,179,382
17,292,164
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
641,537
188,852
830,389
เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ใช้เป็ นหลักประกัน
20,532,489
4,445,738
24,978,227
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
28,354,230
28,354,230
ส่ วนปรับปรุ งอำคำรและอุปกรณ์ (หมำยเหตุ 12)
5,646,150
5,646,150
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน (หมำยเหตุ 13)
276,835
276,835
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
450,111
450,111
รวมสิ นทรัพย์
163,644,061
11,893,535
175,537,596
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บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
บำท
งบกำรเงินรวม ณ วันที่จำหน่ำยเงินลงทุน
บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ กิจกำรร่ วมค้ำ
เทคโนโลยี จำกัด
ทีอีที
รวม
หนี้สินที่จำหน่ำยไป
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 5.2)
เงินรับล่วงหน้ำค่ำก่อสร้ำง
ภำษีเงินได้นิติบุคคลค้ำงจ่ำย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำซื้ อ
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน (หมำยเหตุ 18)
รวมหนี้สิน
รวมสิ นทรัพย์สุทธิ
สัดส่ วนเงินลงทุนที่จำหน่ำย (ร้อยละ)
รวมมูลค่ำสิ นทรัพย์สุทธิที่จำหน่ำย
หัก : รำคำขำยของเงินลงทุน
กำไรจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

35,033,764
2,946,417
16,800,000
19,626,168
619,884
97,058
288,858
2,250,554
77,662,703
85,981,358
100.00

11,840,979
24,900
11,865,879
27,656
100.00

35,033,764
14,787,396
16,800,000
19,626,168
619,884
121,958
288,858
2,250,554
89,528,582
86,009,014
100.00
86,009,014
(86,120,000)
(110,986)

4.2 รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนิ นงำนที่ยกเลิก
ผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริ ษทั ย่อยที่จำหน่ำยออกสำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน มีรำยละเอียดดังนี้
บำท
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับงวด
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน
สำมเดือน
เก้ำเดือน
2561
2560
2561
2560
รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริ กำร
18,945,232
61,076,547
39,455,562
ต้นทุนขำยและกำรให้บริ กำร
8,842,941
41,372,766
19,481,300
กำไรขั้นต้น
10,102,291
19,703,781
19,974,262
รำยได้อื่น
297,902
75,030
กำไรจำกกำรดำเนินงำน
10,102,291
20,001,683
20,049,292
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
1,394,219
3,524,166
5,085,234
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
2,906,174
7,440,391
9,514,238
47,208
116,173
56,264
ต้นทุนทำงกำรเงิน
กำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
5,754,690
8,920,953
5,393,556
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บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
บำท
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับงวด
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน
สำมเดือน
เก้ำเดือน
2561
2560
2561
2560
(1,813,006)
(1,854,231)
(1,996,539)
3,941,684
7,066,722
3,397,017

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
กำไรสำหรับงวด

4.3 งบกระแสเงินสดของกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
กระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษทั ย่อยที่จำหน่ำยออกสำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน มีรำยละเอียดดังนี้
บำท
งบกระแสเงินสดรวมสำหรับงวดเก้ำเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน
2561
2560
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มำ (ใช้ไปใน) จำกกิจกรรมดำเนินงำน
15,561,814
(2,857,807)
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
2,880,062
(280,848)
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
22,784,071
1,916,511
กระแสเงินรับ (จ่ำย) สุ ทธิ
41,225,947
(1,222,144)
5.

รายการธุรกิจทีส่ ํ าคัญกับบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
5.1 ลักษณะควำมสัมพันธ์และนโยบำยในกำรกำหนดรำคำ
ลักษณะควำมสัมพันธ์และนโยบำยในกำรกำหนดรำคำระหว่ำงบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อย บุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้
ชื่อบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ควำมสัมพันธ์
บริษัทย่ อย
บริ ษทั ไทย อิงเกอร์ จำกัด
บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ เทคโนโลยี จำกัด
บริ ษทั ทีอีจี อลูมินม่ั จำกัด
บริ ษทั ทีอี แมค จำกัด
กิจกำรร่ วมค้ำ ทีอีที
บริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ทีจี เมคเกอร์ จำกัด
(อยูร่ ะหว่ำงกำรชำระบัญชี)
บริ ษทั เอเชีย แทรฟฟิ ค เทคโนโลยี
แอนด์ เซอร์ วสิ จำกัด

บริ ษทั ถือหุน้ ในอัตรำร้อยละ 100
ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกันตั้งแต่วนั ที่ 27 มิถุนำยน 2561 เป็ นต้นไป (หมำยเหตุ 4)
ถือหุน้ ทำงอ้อมโดยผ่ำนบริ ษทั ไทย อิงเกอร์ จำกัด ในอัตรำร้อยละ 100
ถือหุน้ ทำงอ้อมโดยผ่ำนบริ ษทั ไทย อิงเกอร์ จำกัด ในอัตรำร้อยละ 70
ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกันตั้งแต่วนั ที่ 27 มิถุนำยน 2561 เป็ นต้นไป (หมำยเหตุ 4)

ผูถ้ ือหุ น้ และกรรมกำรร่ วมกัน
ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกันตั้งแต่วนั ที่ 27 มิถุนำยน 2561 เป็ นต้นไป (หมำยเหตุ 4)
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บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ชื่อบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ห้ำงหุ น้ ส่ วนจำกัด โฟล์ เวย์
(อยูร่ ะหว่ำงกำรชำระบัญชี)
บริ ษทั เอเชีย แทรฟฟิ ค จำกัด
บริ ษทั เอแฟลท จำกัด
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
นำยจตุรงค์ ศรี กุลเรื องโรจน์
นำยกิตติ ดุษฏีพฤฒิพนั ธุ์
นำยบริ พนั ธุ์ วรรณขจรกิจ
นำยวินยั วรรณขจรกิจ

ควำมสัมพันธ์
ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกันตั้งแต่วนั ที่ 27 มิถุนำยน 2561 เป็ นต้นไป (หมำยเหตุ 4)
ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกันตั้งแต่วนั ที่ 27 มิถุนำยน 2561 เป็ นต้นไป (หมำยเหตุ 4)
ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกันตั้งแต่วนั ที่ 27 มิถุนำยน 2561 เป็ นต้นไป (หมำยเหตุ 4)
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมกำร
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมกำร
ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกันตั้งแต่วนั ที่ 27 มิถุนำยน 2561 เป็ นต้นไป (หมำยเหตุ 4)
ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกันตั้งแต่วนั ที่ 27 มิถุนำยน 2561 เป็ นต้นไป (หมำยเหตุ 4)

นโยบำยกำรกำหนดรำคำระหว่ำงกัน มีดงั นี้
นโยบำยรำคำ
รำยได้จำกกำรให้บริ กำร
รำยได้ค่ำบริ หำรจัดกำร
จำหน่ำยสิ นทรัพย์
กำรจำหน่ำยเงินลงทุน
กำรซื้ อเงินลงทุน
เงินให้กยู้ มื / เงินกูย้ มื

รำคำเทียบเคียงรำคำตลำด
เรี ยกเก็บตำมค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริ ง
รำคำเทียบเคียงรำคำตลำด
ในรำคำใกล้เคียงกับมูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุน ณ วันขำย
ในรำคำใกล้เคียงกับมูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุน ณ วันซื้ อ
อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี สำหรับรำยกำรกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
และไม่มีกำรคิดดอกเบี้ยสำหรับเงินให้กยู้ มื แก่/ เงินกูย้ มื จำกบริ ษทั ย่อย
ไม่มีกำรคิดค่ำธรรมเนียม

กำรค้ ำประกัน
5.2

ยอดคงเหลือที่สำคัญกับบริ ษทั ย่อย บุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงเหลือที่สำคัญกับบริ ษทั ย่อย บุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน มีรำยละเอียดดังนี้
บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 กันยำยน 2561 31 ธันวำคม 2560 30 กันยำยน 2561 31 ธันวำคม 2560
ลูกหนีก้ ารค้ า (หมำยเหตุ 7)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
2,161,000
ลูกหนีอ้ ื่น (หมำยเหตุ 7)
บริ ษทั ย่อย

-

-

เจ้ าหนีอ้ ื่น (หมำยเหตุ 16)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

-

-

4,524,050

55,670
55,670

-

753,920
50,700
50,700
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บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
บำท
งบกำรเงินรวม
30 กันยำยน 2561 31 ธันวำคม 2560
ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย (หมำยเหตุ 16)
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 กันยำยน 2561 31 ธันวำคม 2560

24,376

-

-

ยอดคงเหลือและรำยกำรเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ มื / เงินกูย้ มื กับบริ ษทั ย่อย บุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน มีรำยละเอียดดังนี้
บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 กันยำยน 2561 31 ธันวำคม 2560 30 กันยำยน 2561 31 ธันวำคม 2560
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ น
บริษัทย่ อย
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นงวด/ ปี
เพิม่ ขึ้นระหว่ำงงวด/ ปี
จ่ำยชำระระหว่ำงงวด/ ปี
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นงวด/ ปี
เงินกู้ยืมระยะสั้ น
บริษัทย่ อย
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นงวด/ ปี
รำยกำรเคลื่อนไหวระหว่ำงงวด/ ปี
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นงวด/ ปี
บริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นงวด/ ปี
จ่ำยชำระระหว่ำงงวด/ ปี
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นงวด/ ปี
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นงวด/ ปี
เพิ่มขึ้นระหว่ำงงวด/ ปี
จ่ำยชำระระหว่ำงงวด/ ปี
หัก ยอดคงเหลือของกลุ่มบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่จำหน่ำยเงินลงทุน
(หมำยเหตุ 4.1)
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นงวด/ ปี
รวมเงินกูย้ มื ระยะสั้น

-

-

56,000,000
56,000,000

2,401,402
(2,401,402)
-

-

-

3,380,000
(3,380,000)
-

3,380,000
3,380,000

-

3,200,000
(3,200,000)
-

-

-

23,000,000
22,000,000
(28,200,000)

7,937,000
38,000,000
(22,937,000)

-

-

(16,800,000)
-

23,000,000
23,000,000

-

3,380,000
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บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีกำรคิดดอกเบี้ยจำกเงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ สำหรับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน กลุ่มบริ ษทั คิด
ดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 1.50 ต่อปี ซึ่ งเป็ นเงินกูย้ มื ที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ ำประกัน และมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถำม
5.3 รำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่สำคัญกับบริ ษทั ย่อย บุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่สำคัญกับบริ ษทั ย่อย บุคคลและบริ ษทั เกี่ยวข้องกันสำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน สรุ ปได้ดงั นี้
บำท
งบกำรเงินรวม
2561
2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

รายได้ จากการขายและให้ บริการ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

-

1,858,131

-

-

รายได้ อื่น (รายได้ ค่าบริหารจัดการ)
บริ ษทั ย่อย

-

-

3,488,300

-

รายได้ จากการจําหน่ ายทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

-

2,060,000

-

-

ค่ าเช่ า
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

-

36,564

-

-

ดอกเบีย้ จ่ าย
บริ ษทั ย่อย

-

-

12,779

-

รำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่สำคัญกับบริ ษทั ย่อย บุคคลและบริ ษทั เกี่ยวข้องกันสำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน สรุ ปได้ดงั นี้
บำท
งบกำรเงินรวม
2561
2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

รายได้ จากการขายและให้ บริการ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

-

15,945,981

-

รายได้ อื่น (รายได้ ค่าบริหารจัดการ)
บริ ษทั ย่อย

-

-

4,723,300

รายได้ เงินปันผล
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยที่จำหน่ำยออก
รวม

-

-

88,000,000
29,000,000
117,000,000

-

รายได้ จากการจําหน่ ายทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

-

2,060,000

-

-

6,020
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บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
บำท
งบกำรเงินรวม
2561
2560
ค่ าเช่ า
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

-

ดอกเบีย้ จ่ าย
บริ ษทั ย่อย

-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

73,128
-

-

-

-

37,816

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรสำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน มีดงั นี้
บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
2561
2560
ผลประโยชน์ระยะสั้น
1,533,900
2,468,225
150,000
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
66,414
63,491
1,600,314
2,531,716
150,000
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรสำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน มีดงั นี้
บำท
งบกำรเงินรวม
2561
2560
ผลประโยชน์ระยะสั้น
6,521,900
7,434,275
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
199,241
190,474
6,721,141
7,624,749
6.

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
350,000
350,000
-

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
บำท

เงินสดในมือ
เงินฝำกสถำบันกำรเงิน
- ประเภทกระแสรำยวัน
- ประเภทออมทรัพย์

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 กันยำยน 2561 31 ธันวำคม 2560 30 กันยำยน 2561 31 ธันวำคม 2560
62,838
1,961
11,260,482
1,654,002
12,977,322

15,728,096
2,722,721
18,452,778

19,212
1,633,583
1,652,795

7,630,000
2,519,792
10,149,792
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บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
7.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
บำท
งบกำรเงินรวม
30 กันยำยน 2561 31 ธันวำคม 2560
ลูกหนี้กำรค้ำ
- บริ ษทั อื่น
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 5.2)
เช็ครับล่วงหน้ำ
รำยได้คำ้ งรับ
รวมลูกหนี้ กำรค้ำ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
(หมำยเหตุ 5.2)
เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสิ นค้ำและค่ำแรง
เหมำจ่ำยล่วงหน้ำ
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
ลูกหนี้กรมสรรพำกร
เงินทดรองจ่ำย
ดอกเบี้ยค้ำงรับ
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้อื่น

12,096,074
52,051,266
64,147,340

8,795,761
6,146,800
1,342,247
2,744,071
6,020
19,034,899
83,182,239

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 กันยำยน 2561 31 ธันวำคม 2560

80,678,127
2,161,000
9,292,643
43,291,245
135,423,015

-

-

-

4,524,050

33,120,608
120,054
1,396,566
2,436,891
7,164
37,081,283
172,504,298

2,772,350
164,488
6,020
7,466,908
7,466,908

753,920
753,920
753,920

ลูกหนี้กำรค้ำจำแนกตำมอำยุหนี้ ที่คำ้ งชำระได้ดงั นี้
บำท
งบกำรเงินรวม
30 กันยำยน 2561 31 ธันวำคม 2560
ลูกหนี้กำรค้ำ - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ครบกำหนดชำระ
ลูกหนี้กำรค้ำ - บริ ษทั อื่น
ยังไม่ครบกำหนดชำระ
เกินกำหนดชำระ
น้อยกว่ำ 3 เดือน
3 - 6 เดือน
รวมลูกหนี้ กำรค้ำ - บริ ษทั อื่น
รวมลูกหนี้ กำรค้ำ

-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 กันยำยน 2561 31 ธันวำคม 2560

2,161,000

-

-

54,323,490

123,693,415

-

-

2,823,850
7,000,000
64,147,340
64,147,340

9,568,600
133,262,015
135,423,015

-
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บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
8.

รายได้ ทยี่ งั ไม่ ได้ เรียกชําระ/ รายได้ ค่าก่อสร้ างรับล่วงหน้ า
8.1 รำยได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชำระ
บำท

ต้นทุนงำนโครงกำรจนถึงปัจจุบนั
กำไรที่รับรู ้จนถึงปั จจุบนั
ต้นทุนงำนโครงกำรที่เกิดขึ้นปรับปรุ ง
ด้วยกำไรที่รับรู ้จนถึงปัจจุบนั
หัก เงินงวดที่เรี ยกเก็บจำกผูว้ ำ่ จ้ำง
รำยได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชำระ

งบกำรเงินรวม
30 กันยำยน
31 ธันวำคม
2561
2560
1,037,827,180
598,297,936
222,076,903
138,606,135

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 กันยำยน
31 ธันวำคม
2561
2560
-

1,259,904,083
(1,147,702,134)
112,201,949

736,904,071
(660,096,678)
76,807,393

-

-

ลูกหนี้เงินประกันผลงำนตำมสัญญำ - สุ ทธิ

32,476,626
32,476,626

17,232,134
(2,850,690)
14,381,444

-

-

เงินรับล่วงหน้ำค่ำก่อสร้ำง

41,075,089

55,468,532

-

-

ลูกหนี้เงินประกันผลงำนตำมสัญญำ
หัก ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ

8.2 รำยได้ค่ำก่อสร้ำงรับล่วงหน้ำ
บำท

ต้นทุนงำนโครงกำรจนถึงปัจจุบนั
กำไรที่รับรู ้จนถึงปั จจุบนั
ต้นทุนงำนโครงกำรที่เกิดขึ้นปรับปรุ ง
ด้วยกำไรที่รับรู ้จนถึงปัจจุบนั
หัก เงินงวดที่เรี ยกเก็บจำกผูว้ ำ่ จ้ำง
รำยได้ค่ำก่อสร้ำงรับล่วงหน้ำ

งบกำรเงินรวม
30 กันยำยน
31 ธันวำคม
2561
2560
52,175,570
163,691,152
11,312,999
39,649,275

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 กันยำยน
31 ธันวำคม
2561
2560
-

63,488,569
(66,154,174)
(2,665,605)

203,340,427
(220,915,017)
(17,574,590)

-

-

ลูกหนี้เงินประกันผลงำนตำมสัญญำ

3,252,570

8,445,716

-

-

เงินรับล่วงหน้ำค่ำก่อสร้ำง

-

6,410,758

-

-
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บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
9.

สิ นค้ าคงเหลือ
บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 กันยำยน 2561 31 ธันวำคม 2560 30 กันยำยน 2561 31 ธันวำคม 2560
1,971,731
11,264,873
6,025,849
13,474,524
1,971,731
30,765,246
-

สิ นค้ำสำเร็ จรู ป
วัตถุดิบ
วัสดุประกอบ
รวมสิ นค้ำคงเหลือ

ต้นทุนสิ นค้ำคงเหลือที่ กลุ่มบริ ษทั รับรู ้เป็ นต้นทุนขำยและบริ กำรสำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2561 และ 2560
มีจำนวน 55.47 ล้ำนบำท และ 14.95 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
10.

เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้ เป็ นหลักประกัน
บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
อัตรำดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี 30 กันยำยน 2561 31 ธันวำคม 2560 30 กันยำยน 2561 31 ธันวำคม 2560
เงินฝำกออมทรัพย์
0.37-0.375
10,879,704
เงินฝำกประจำ 12 เดือน
1.15
13,800,900
24,680,604
รวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 กลุ่มบริ ษทั ได้ใช้เงินฝำกออมทรัพย์และเงินฝำกประจำเป็ นหลักทรัพย์ค้ ำประกันวงเงินเบิ กเกินบัญชี
และเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน (หมำยเหตุ 15) และหนังสื อค้ ำประกันที่ออกโดยธนำคำร (หมำยเหตุ 26.2)

11.

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ไทย อิงเกอร์ จำกัด
บริ ษทั ไทยอิงเกอร์
เทคโนโลยี จำกัด

ประเภทกิจกำร
รับเหมำก่อสร้ำง
ระบบควำม
ปลอดภัยจรำจร

ทุนชำระแล้ว (ล้ำนบำท)
30 กันยำยน 31 ธันวำคม
2561
2560

สัดส่ วนกำรถือหุน้
(ร้อยละ)
30 กันยำยน 31 ธันวำคม
2561
2560

รำคำทุน (บำท)
30 กันยำยน 31 ธันวำคม
2561
2560

66.00

30.00

100

100

118,740,000

82,740,000

86.12

86.12

-

100

118,740,000

86,120,000
168,860,000
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บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรเมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2561 ที่ประชุมได้มีมติอนุ มตั ิกำรเพิ่มทุนในบริ ษทั ไทย อิงเกอร์ จำกัด
ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย จำกเดิม 30 ล้ำนบำท (แบ่งเป็ นหุ น้ สำมัญ 300,000 หุ น้ มูลค่ำหุ ้นละ 100 บำท) เป็ น 66 ล้ำนบำท (แบ่งเป็ นหุ ้น
สำมัญ 660,000 หุ ้น มู ลค่ำหุ ้นละ 100 บำท) โดยออกหุ ้นสำมัญเพิ่มทุ นจำนวน 36 ล้ำนบำท (แบ่งเป็ นหุ ้นสำมัญ 360,000 หุ ้น
มูลค่ำหุ น้ ละ 100 บำท) ภำยหลังกำรเพิ่มทุนดังกล่ำว สัดส่ วนกำรถือหุ ้นของบริ ษทั ในบริ ษทั ย่อยดังกล่ำวยังคงเดิมที่ร้อยละ 100
บริ ษทั ย่อยดังกล่ำวจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำเมื่อวันที่ 23 มีนำคม 2561
ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลข้อ 4 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั เมื่อวันที่ 19 มิถุนำยน 2561 ได้มีมติอนุมตั ิกำร
จำหน่ ำยเงินลงทุนในบริ ษทั ไทยอิงเกอร์ เทคโนโลยี จำกัด ให้กบั นำยบริ พนั ธุ์ วรรณขจรกิจ และนำยวินัย วรรณขจรกิจ จำนวน
5,234,799 หุ ้น และ 3,377,199 หุ ้น ตำมลำดับ โดยมีรำคำขำยหุ ้นละ 10 บำท ภำยหลังกำรจำหน่ำยหุ ้นดังกล่ำว สัดส่ วนกำรถือหุ ้น
ของบริ ษทั ในบริ ษทั ไทยอิงเกอร์ เทคโนโลยี จำกัด เปลี่ยนจำกสัดส่ วนเดิมที่ร้อยละ 100 เป็ นร้อยละศูนย์
ในเดือนมีนำคม 2561 บริ ษทั ไทย อิงเกอร์ จำกัด ได้ลงทุนในหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ทีอี แมค จำกัด จำนวน 70,000 หุ ้น ซึ่ งมีมูลค่ำ
ที่ ตรำไว้ 10 บำทต่อหุ ้น รวมเป็ นจำนวนเงิ น 0.70 ล้ำนบำท คิ ดเป็ นสั ดส่ วนกำรถื อหุ ้นร้ อยละ 70 บริ ษทั ย่อยทำงอ้อมดังกล่ำว
จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั กับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำเมื่อวันที่ 15 มีนำคม 2561
12.

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
รำยกำรเคลื่อนไหวของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2561 และสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
บำท

มูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชีตน้ งวด/ ปี
ซื้ อเพิ่มระหว่ำงงวด
จำหน่ำยระหว่ำงงวด
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับงวด
หัก มูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์
ของบริ ษทั ย่อยที่จำหน่ำย (หมำยเหตุ 4.1)
มูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชีสิ้นงวด/ ปี

งบกำรเงินรวม
30 กันยำยน
31 ธันวำคม
2561
2560
61,328,131
49,655,671
18,441,148
21,455,713
(1,701,931)
(7,253,628)
(8,081,322)
(5,646,150)
66,869,501

61,328,131

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 กันยำยน
31 ธันวำคม
2561
2560
-

-

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 และ 31 ธันวำคม 2560 กลุ่มบริ ษทั ได้จดจำนองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำง ซึ่ งมีรำคำตำมบัญชีสุทธิ เป็ น
จำนวนเงิน 37.80 ล้ำนบำท และ 18.97 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ไว้กบั สถำบันกำรเงินในประเทศแห่ งหนึ่ ง เพื่อเป็ นหลักทรัพย์ค้ ำ
ประกันเงินเบิ กเกิ นบัญชี และเงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน (หมำยเหตุ 15) และหนังสื อค้ ำประกันที่ ออกโดยธนำคำร
(หมำยเหตุ 26.2)
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 และ 31 ธันวำคม 2560 สิ นทรั พย์ภำยใต้สัญ ญำเช่ ำกำรเงิ นที่ กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูเ้ ช่ ำได้รวมแสดงใน
รำยกำรข้ำงต้นประกอบด้วยยำนพำหนะและเครื่ องมือเครื่ องใช้มีมูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชีเป็ นจำนวนเงิน 14.34 ล้ำนบำทและ 9.99
ล้ำนบำท ตำมลำดับ
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บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
13.

สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
รำยกำรเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2561 และสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2560 สรุ ปได้ดงั นี้
บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 กันยำยน
31 ธันวำคม
30 กันยำยน
31 ธันวำคม
2561
2560
2561
2560
มูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชีตน้ งวด/ ปี
1,228,238
890,667
ซื้ อเพิ่มระหว่ำงงวด
573,172
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับงวด
(189,060)
(235,601)
หัก มูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
(276,835)
ของบริ ษทั ย่อยที่จำหน่ำย (หมำยเหตุ 4.1)
มูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชีสิ้นงวด/ ปี
762,343
1,228,238
-

14.

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
บำท

ภำษีเงินได้รอขอคืน
เงินมัดจำและค้ ำประกันโครงกำร
เงินประกันอื่นๆ
รวม
15.

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 กันยำยน 2561 31 ธันวำคม 2560 30 กันยำยน 2561 31 ธันวำคม 2560
6,822,234
6,822,236
12,316,230
3,112,700
3,137,916
9,934,934
22,276,382
-

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
บำท

เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
รวม

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 กันยำยน 2561 31 ธันวำคม 2560 30 กันยำยน 2561 31 ธันวำคม 2560
6,328,913
3,450,723
24,950,826
17,000,000
31,279,739
20,450,723
-

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 และ 31 ธันวำคม 2560 กลุ่มบริ ษทั มีวงเงินสิ นเชื่อระยะสั้นเพื่อกำรค้ำจำกสถำบันกำรเงินตำมสัญญำ
เงินกูย้ ืมในวงเงินสู งสุ ดรวม 297.00 ล้ำนบำท และ 187.00 ล้ำนบำท ตำมลำดับ วงเงินสิ นเชื่ อเพื่อกำรค้ำดังกล่ำวประกอบด้วย
เงินเบิ กเกินบัญชี ตัว๋ สัญญำใช้เงิน เงินกูย้ ืมระยะสั้น และหนังสื อค้ ำประกันธนำคำร โดยวงเงินสิ นเชื่ อดังกล่ำวมีอตั รำดอกเบี้ ย
ร้อยละ MOR ต่อปี สำหรับเงินเบิกเกินบัญชี และวงเงินสิ นเชื่ออื่นมีอตั รำดอกเบี้ยร้อยละ MLR ลบ 0.25 ถึง 1.25 ต่อปี
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บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
วงเงินสิ นเชื่ อระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินดังกล่ำว ค้ ำประกันโดยเงินฝำกสถำบันกำรเงิน (หมำยเหตุ 10) กำรจดจำนองที่ ดิน
พร้ อมสิ่ งปลูกสร้ ำงบนที่ ดินที่ เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของกลุ่มบริ ษทั (หมำยเหตุ 12) ร่ วมกับกำรค้ ำประกันโดยกรรมกำรและบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับกรรมกำรของกลุ่มบริ ษทั
16.

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
บำท

เจ้ำหนี้กำรค้ำ
เช็คค้ำงจ่ำย
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำ
เจ้ำหนี้อื่น
- เจ้ำหนี้อื่น - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
(หมำยเหตุ 5.2)
- เจ้ำหนี้ซ้ื อสิ นทรัพย์
- เจ้ำหนี้กรมสรรพำกร
- ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - บุคคล
ที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 5.2)
- ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
- อื่นๆ
รวมเจ้ำหนี้อื่น
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
17.

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 กันยำยน 2561 31 ธันวำคม 2560 30 กันยำยน 2561 31 ธันวำคม 2560
51,855,213
53,504,656
64,200
6,359,365
9,573,041
7,779
58,214,578
63,077,697
71,979
-

2,224,402

55,670
1,187,700
2,516,305

5,671,369
1,663,350
9,559,121
67,773,699

24,376
5,957,539
133,408
9,874,998
72,952,695

1,190,500
1,190,500
1,262,479

50,700
540,000
590,700
590,700

หนีส้ ิ นภายใต้ สัญญาเช่ าการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ได้ทำสัญญำเช่ำกำรเงินสำหรับยำนพำหนะและเครื่ องมือเครื่ องใช้ ซึ่ งมีกำหนดระยะเวลำเช่ำ 5 - 6 ปี โดยมีจำนวนเงิน
ขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยสำหรับสัญญำเช่ำกำรเงินและมูลค่ำปั จจุบนั สำหรับหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
บำท
มูลค่ำปั จจุบนั ของจำนวนเงิน
จำนวนเงินขั้นต่ำที่จะต้องจ่ำย
ขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำย
30 กันยำยน 2561 31 ธันวำคม 2560 30 กันยำยน 2561 31 ธันวำคม 2560
ภำยใน 1 ปี
4,713,777
3,644,811
4,223,271
3,336,678
เกินกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
6,376,307
3,590,791
6,033,244
3,431,652
11,090,084
7,235,602
10,256,515
6,768,330
หัก ดอกเบี้ยรอตัดจ่ำย
(833,569)
(467,272)
10,256,515
6,768,330
10,256,515
6,768,330
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บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
18.

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
กำรเคลื่อนไหวของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนเมื่อเกษียณอำยุซ่ ึ งเป็ นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำน สำหรับงวด
เก้ำเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2561 สำมำรถแสดงได้ดงั นี้
บำท
งบกำรเงิน
งบกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร
4,256,345
ยอดคงเหลือต้นงวด
ส่ วนที่รับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน:
ต้นทุนบริ กำรในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
หัก ภำระหนี้สินของบริ ษทั ย่อยที่จำหน่ำย (หมำยเหตุ 4.1)
ยอดคงเหลือปลำยงวด

19.

302,470
89,011
(2,250,554)
2,397,272

-

ทุนเรื อนหุ้น
ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 มีนำคม 2561 ที่ประชุมได้มีมติดงั นี้
- อนุมตั ิกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ น้ จำกเดิมมูลค่ำหุ น้ ละ 10 บำท เป็ นมูลค่ำหุ น้ ละ 0.50 บำท ซึ่ งจะทำให้จำนวนหุ น้
ที่ออกและเรี ยกชำระแล้วของบริ ษทั เปลี่ยนแปลงจำกเดิม 16,886,000 หุน้ เป็ น 337,720,000 หุน้
- อนุมตั ิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จำกเดิม 168.86 ล้ำนบำท (หุ น้ สำมัญจำนวน 337.72 ล้ำนหุ น้ มูลค่ำหุ น้ ละ 0.50 บำท)
เป็ น 230.00 ล้ำนบำท (หุน้ สำมัญจำนวน 460.00 ล้ำนหุน้ มูลค่ำหุ น้ ละ 0.50 บำท) โดยกำรออกหุ น้ สำมัญเพิ่มทุนจำนวน 61.14
ล้ำนบำท (หุ น้ สำมัญจำนวน 122.28 ล้ำนหุ ้น มูลค่ำหุ น้ ละ 0.50 บำท) เพื่อจัดสรรและเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ ไป (Initial
Public Offering)
บริ ษทั จดทะเบียนกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ น้ และกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่ำวกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวง
พำณิ ชย์ เมื่อวันที่ 22 มีนำคม 2561

20.

ส่ วนได้ เสี ยทีไ่ ม่ มอี าํ นาจควบคุม
บำท
งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2561
ยอดคงเหลือต้นงวด
กำรลงทุนในบริ ษทั ย่อยโดยส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม

-

กำไรส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม

300,000
178,530

ยอดคงเหลือสิ้ นงวด

478,530
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บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
21. ภาษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับกำรดำเนินงำนต่อเนื่องสำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน มีดงั นี้
งบการเงินรวม
บำท

ภำษีเงินได้งวดปั จจุบนั
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีซ่ ึ งเกิดผลแตกต่ำง
ชัว่ ครำวและกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
รวมค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

สำหรับงวดสำมเดือน
2561
2560
6,471,783
4,484,401

(19,810)
6,451,973

318,565
4,802,966

สำหรับงวดเก้ำเดือน
2561
2560
14,574,572
11,285,944

(59,430)
14,515,142

355,376
11,641,320

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีแสดงยอดคงเหลือในงบแสดงฐำนะกำรเงินดังนี้
บำท
งบกำรเงินรวม
30 กันยำยน
31 ธันวำคม
2561
2560
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
หนี้สงสัยจะสู ญเงินประกันผลงำน
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
รวม
22.

570,140
479,452

570,140
851,267

1,049,592

1,421,407

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 กันยำยน
31 ธันวำคม
2561
2560
-

-

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงำนดำเนินงำนที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของกลุ่มบริ ษทั ที่ผมู ้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำนกำรดำเนินงำน
ได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสิ นใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กบั ส่ วนงำนและประเมินผลกำรดำเนินงำนของ
ส่ วนงำน โดยรำยงำนภำยในที่ ผบู ้ ริ หำรใช้ แบ่งส่ วนดำเนิ นงำนตำมกำรประกอบธุ รกิจรับเหมำก่อสร้ำง และธุ รกิจรับเหมำติดตั้ง
และวำงระบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับกำรคมนำคมและควำมปลอดภัยทำงกำรจรำจร
ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลข้อ 4 ในระหว่ำงงวด บริ ษทั ได้จำหน่ำยหุ ้นสำมัญในบริ ษทั ไทยอิงเกอร์
เทคโนโลยี จำกัด ซึ่ งดำเนิ นธุ รกิจเทคโนโลยีคมนำคม ส่ งผลให้งบกำรเงินรวมนี้ ได้นำเสนอผลรวมสุ ทธิ จำกกำรดำเนิ นงำนของ
ส่ วนงำนธุ รกิจเทคโนโลยีคมนำคมไว้ภำยใต้กำไร (ขำดทุน) จำกกำรดำเนิ นงำนที่ยกเลิกในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับ
งวดสำมเดื อนและเก้ำเดื อ นสิ้ นสุ ดวัน ที่ 30 กัน ยำยน 2561 และ 2560 และได้เปิ ดเผยรำยกำรเพิ่ ม เติ มในหมำยเหตุป ระกอบ
งบกำรเงินระหว่ำงกำลข้อ 4.2 ดังนั้นผลกำรดำเนิ นงำนต่อเนื่องของกลุ่มบริ ษทั ที่นำเสนอในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมจึงเหลือแต่
ส่ วนงำนธุ รกิจรับเหมำก่อสร้ำงเพียงอย่ำงเดียว ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั จึงไม่ได้มีกำรเสนอข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำนใน
งบกำรเงินนี้ ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่มีสินทรัพย์และหนี้ สินจำแนกตำมส่ วนงำนที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจเทคโนโลยีคมนำคมรวมแสดง
อยูใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561
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บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สิ นทรัพย์และหนี้สินจำแนกตำมส่ วนงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 มีดงั นี้
บำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง ธุรกิจเทคโนโลยี
และตกแต่งภำยใน
คมนำคม

รวม

สิ นทรัพย์ จําแนกตามส่ วนงาน
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์อื่นๆ
รวมสิ นทรัพย์จำแนกตำมส่ วนงำน
บวก สิ นทรัพย์ส่วนกลำง

55,082,590
247,179,778
302,262,368

6,245,541
114,705,685
120,951,226

รวมสิ นทรัพย์
หนีส้ ิ นจําแนกตามส่ วนงาน
หนี้สินจำแนกตำมส่ วนงำน
บวก หนี้สินส่ วนกลำง
รวมหนี้สิน

61,328,131
361,885,463
423,213,594
10,149,792
433,363,386

204,950,961

15,253,311

220,204,272
4,140,000
224,344,272

ข้ อมูลเกีย่ วกับลูกค้ ารายใหญ่
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2561 กลุ่มบริ ษทั มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใหญ่จำนวน 2 รำย คิดเป็ นร้อยละ 51.01
ของรำยได้จำกกำรขำยและให้บริ กำร ตำมลำดับ (30 กันยำยน 2560 : จำนวน 2 รำย คิดเป็ นร้อยละ 64.27 ของรำยได้จำกกำรขำย
และให้บริ กำร)
23.

กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำที่ตรำไว้ของหุน้ ของบริ ษทั ที่เปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุ 19 มีผลให้จำนวนหุ น้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักและ
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนสำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2560 เปลี่ยนแปลง ซึ่ งบริ ษทั ได้
ปรับปรุ งจำนวนหุ ้นสำมัญที่ใช้ในกำรคำนวณกำไร (ขำดทุน) ต่อหุ ้นของงวดก่อนที่นำมำแสดงเปรี ยบเทียบย้อนหลัง โดยถือ
เสมือนว่ำกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ น้ ที่ตรำไว้ได้เกิดขึ้นตั้งแต่วนั ที่เริ่ มต้นของงวดแรกที่เสนอรำยงำน
จำนวนหุ ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักสำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2560 ได้มีกำรปรับปรุ งจำก
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ น้ สำมัญที่ตรำไว้ ดังนี้
หุน้
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
ก่อนปรับปรุ ง หลังปรับปรุ ง
จำนวนหุ น้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
16,886,000 337,720,000
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บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐำนสำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2560 ได้มีกำรปรับปรุ งดังนี้
บำทต่อหุ น้

สำหรับงวดสำมเดือน
สำหรับงวดเก้ำเดือน
24.

งบกำรเงินรวม
ก่อนปรับปรุ ง หลังปรับปรุ ง
1.30
0.07
2.81
0.14

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ก่อนปรับปรุ ง หลังปรับปรุ ง
(0.01)
(0.00)
(0.04)
(0.00)

เงินปันผลจ่ าย
ตำมมติที่ประชุมกรรมกำรของบริ ษทั เมื่อวันที่ 19 มิถุนำยน 2561 ได้มีมติอนุ มตั ิกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั เป็ นจำนวนทั้งสิ้ น 29.00 ล้ำนบำท โดยกำหนดจ่ำยให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นจำนวน 337.72 ล้ำนหุ ้น ในอัตรำหุ ้นละ 0.086 บำท
บริ ษทั จ่ำยเงินปั นผลแล้วเมื่อวันที่ 22 มิถุนำยน 2561
ตำมมติที่ประชุมกรรมกำรของบริ ษทั เมื่อวันที่ 10 สิ งหำคม 2561 ได้มีมติอนุ มตั ิกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั เป็ นจำนวนทั้งสิ้ น 80.00 ล้ำนบำท โดยกำหนดจ่ำยให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นจำนวน 337.72 ล้ำนหุ ้น ในอัตรำหุ ้นละ 0.236 บำท
บริ ษทั จ่ำยเงินปั นผลแล้วในเดือนสิ งหำคม 2561

25.

เครื่ องมือทางการเงิน
บริ ษทั ต้องเผชิญกับควำมเสี่ ยงทำงกำรเงินที่สำคัญ ได้แก่ ควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่อง ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย ควำมเสี่ ยงด้ำน
กำรให้สินเชื่อและมูลค่ำยุติธรรม กลุ่มบริ ษทั มีนโยบำยบริ หำรควำมเสี่ ยงดังนี้
25.1 ควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่อง
ควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่องหรื อควำมเสี่ ยงในกำรระดมทุน คือ ควำมเสี่ ยงที่กลุ่มบริ ษทั จะเผชิญควำมยุง่ ยำกในกำรระดมทุน
ให้เพียงพอและทันเวลำต่อกำรปฏิบตั ิตำมภำระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่ องมือทำงกำรเงิน ควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่องอำจ
เกิดจำกกำรที่กิจกำรไม่สำมำรถขำยสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินได้ทนั เวลำด้วยรำคำที่ใกล้เคียงกับมูลค่ำยุติธรรม
25.2 ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย
กลุ่มบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ยในตลำดในอนำคต ซึ่ งจะส่ งผล
กระทบต่อผลกำรดำเนิ นงำนและกระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษทั อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริ ษทั บริ หำรควำมเสี่ ยงจำกอัตรำ
ดอกเบี้ยโดยใช้วิธีกำรต่ำงๆ รวมถึงกำรจัดสรรเงินกูย้ มื ที่เป็ นอัตรำดอกเบี้ยคงที่และลอยตัวให้เหมำะสม และสอดคล้อง
กับกิจกรรมต่ำงๆ ของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งมีรำยละเอียดส่ วนใหญ่ ดังนี้
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บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
งบการเงินรวม
บำท
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ภำยใน
มำกกว่ำ มำกกว่ำ
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
5 ปี
ตำมรำคำตลำด

รวม

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินฝำกธนำคำรแบบออมทรัพย์
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จำกสถำบันกำรเงิน
หนี้สินภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำกำรเงิน
รวม

-

-

4,223,271 6,033,244
4,223,271 6,033,244

-

-

1,654,002

31,279,739 31,279,739
10,256,515
31,279,739 41,536,254

บำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ภำยใน
มำกกว่ำ มำกกว่ำ
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
5 ปี
ตำมรำคำตลำด
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินฝำกธนำคำรแบบออมทรัพย์
เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ใช้เป็ นหลักประกัน
รวม
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จำกสถำบันกำรเงิน
หนี้สินภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำกำรเงิน
รวม

13,800,900
13,800,900

-

3,336,678 3,431,652
3,336,678 3,431,652

1,654,002

รวม

-

2,722,721 2,722,721
10,879,704 24,680,604
13,602,425 27,403,325

-

20,450,723 20,450,723
6,768,330
20,450,723 27,219,053
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บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บำท
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
อัตรำดอกเบี้ย
ภำยใน
มำกกว่ำ มำกกว่ำ
ปรับขึ้นลง
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
5 ปี
ตำมรำคำตลำด

รวม

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินฝำกธนำคำรแบบออมทรัพย์

-

-

-

1,633,583 1,633,583

บำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
อัตรำดอกเบี้ย
ภำยใน
มำกกว่ำ มำกกว่ำ
ปรับขึ้นลง
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
5 ปี
ตำมรำคำตลำด

รวม

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินฝำกธนำคำรแบบออมทรัพย์
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

3,380,000

-

-

-

-

2,519,792
-

2,519,792
3,380,000

25.3 ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ
กลุ่ ม บริ ษ ัท มี ค วำมเสี่ ย งด้ำนกำรให้ สิ น เชื่ อ ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกับ ลู กค้ำ อย่ำงไรก็ต ำมเนื่ อ งจำกกลุ่ ม บริ ษ ัท มี ฐ ำนของลู ก ค้ำ
ที่หลำกหลำยและมีจำนวนมำกรำย ดังนั้นกลุ่มบริ ษทั จึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสี ยหำยอย่ำงเป็ นสำระสำคัญจำกกำรเก็บหนี้
จำกลู ก หนี้ เหล่ ำนั้น กลุ่ ม บริ ษ ัท ได้ป ระมำณค่ ำเผื่อ หนี้ สงสั ย จะสู ญ โดยอำศัย กำรประเมิ น ผลของฝ่ ำยบริ ห ำรเกี่ ยวกับ
ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยชำระหนี้ของลูกหนี้ที่คงค้ำงอยู่ ณ วันสิ้ นงวด/ปี
25.4 มูลค่ำยุติธรรม
รำคำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงิน อันได้แก่ เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น
รำยได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชำระ เงินประกันผลงำน เงินกูย้ ืมระยะสั้น เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น มี มูลค่ำใกล้เคียงกับมูลค่ำ
ยุติธรรม
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บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
26.

ภาระผูกพันและหนังสื อคํา้ ประกัน
26.1

ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำดำเนินงำน - กรณี ที่กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูเ้ ช่ำ
กลุ่มบริ ษทั ทำสัญญำเช่ำพื้นที่สำหรับเป็ นอำคำรสำนักงำน เก็บสิ นค้ำ เศษวัสดุ และเป็ นที่จอดรถ ระยะเวลำของสัญญำเช่ำ
3 ปี และสำมำรถต่ออำยุกำรเช่ำได้ และสัญญำเช่ำบ้ำนพักซึ่ งเป็ นสัญญำปี ต่อปี ยอดรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำย
ในอนำคตตำมสัญญำเช่ำดำเนินงำน มีดงั นี้
งบการเงินรวม
บำท
ภำยใน 1 ปี
เกินกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

30 กันยำยน 2561
31 ธันวำคม 2560
100,000
419,940
100,000
209,692
200,000
629,632

26.2 หนังสื อค้ ำประกัน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 และ 31 ธันวำคม 2560 กลุ่มบริ ษทั มีหนังสื อค้ ำประกันที่ธนำคำรออกให้เพื่อค้ ำประกันกำร
ซื้ อสิ นค้ำและค้ ำประกันโครงกำรงำนก่อสร้ำงของกลุ่มบริ ษทั จำนวน 39.78 ล้ำนบำท และ 14.38 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
หนังสื อค้ ำประกันดังกล่ำวค้ ำประกันโดยเงินฝำกสถำบันกำรเงิน (หมำยเหตุ 10) กำรจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำง
บนที่ดินที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของกลุ่มบริ ษทั (หมำยเหตุ 12) ร่ วมกับกำรค้ ำประกันโดยกรรมกำรและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
กรรมกำรของกลุ่มบริ ษทั
27.

คดีฟ้องร้ อง
ในปี 2557 บริ ษทั ย่อยมีคดีควำมจำกกำรถูกฟ้องร้องเรี ยกค่ำเสี ยหำยในคดีควำมแพ่งจำกเจ้ำของโครงกำรแห่ งหนึ่ ง จำกควำมเสี ยหำย
และผลกระทบที่ทำให้โจทย์สูญเสี ยลูกค้ำและโอกำสทำงธุ รกิจจำกกำรที่บริ ษทั ดำเนินกำรก่อสร้ำงในพื้นที่ใกล้เคียงกับโครงกำร
ของโจทย์ เป็ นจำนวนทุนทรัพย์ 29.91 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยบริ ษทั ย่อยถูกฟ้องเป็ นจำเลยที่ 2
ต่อ มำ เมื่ อวัน ที่ 26 มกรำคม 2559 และ 27 มิ ถุน ำยน 2560 ทั้งศำลชั้น ต้น และศำลอุ ท ธรณ์ พิ จำรณำยกฟ้ อ งคดี ดังกล่ ำวแล้ว
อย่ำงไรก็ตำม เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกำยน 2560 โจทย์ดำเนิ นกำรยื่นฎี กำเพื่อพิจำรณำคดีดงั กล่ำว โดยฝ่ ำยบริ หำรของกลุ่มบริ ษทั
เชื่อว่ำกลุ่มบริ ษทั จะไม่ได้รับควำมเสี ยหำยที่เป็ นสำระสำคัญจำกคดีแต่อย่ำงใด จึงไม่ได้บนั ทึกประมำณกำรหนี้ สินที่อำจเกิดขึ้น
จำกคดีควำมดังกล่ำว

28.

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
28.1 เมื่อวันที่ 27 กันยำยน 2561 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ มีหนังสื ออนุญำตให้บริ ษทั
เสนอขำยหุ ้นที่ออกใหม่ต่อประชำชน โดยบริ ษทั ได้เสนอขำยหุ น้ สำมัญเพิ่มทุนจำนวน 122.28 ล้ำนหุ น้ ในรำคำหุ ้นละ
3.65 บำท ต่อประชำชนครั้งแรก (Initial Public Offering) ในระหว่ำงวันที่ 10-12 ตุลำคม 2561 หุ น้ สำมัญของบริ ษทั ได้
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้เริ่ มซื้ อขำยหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ในวันที่ 24 ตุลำคม 2561
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บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
บริ ษทั ได้รับชำระเงินค่ำหุ น้ เพิ่มทุนดังกล่ำวแล้วทั้งจำนวนเมื่อวันที่ 16 ตุลำคม 2561 คิดเป็ นจำนวนเงินสุ ทธิ ที่ได้รับจำก
กำรเสนอขำยหุ น้ ดังกล่ำวจำนวนทั้งสิ้ น 431 ล้ำนบำท (สุ ทธิ จำกต้นทุนในกำรจำหน่ำยหุ ้นสำมัญจำนวน 15 ล้ำนบำท) หลัง
กำรเพิ่มทุน บริ ษทั มีทุนที่ชำระแล้วเป็ นจำนวนเงิน 230 ล้ำนบำท (หุ ้นสำมัญจำนวน 460,000,000 หุ ้น มูลค่ำ หุ ้นละ 0.50
บำท) และมีส่วนเกินมูลค่ำหุ ้นสำมัญจำนวน 370 ล้ำนบำท และบริ ษทั ได้จดทะเบียนกำรรับชำระค่ำหุ ้นเพิ่มทุนดังกล่ำว
แล้วกับกระทรวงพำณิ ชย์เมื่อวันที่ 17 ตุลำคม 2561
28.2 ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริ ษทั เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2561 ที่ประชุมได้มีมติอนุมตั ิดงั นี้
• อนุ มตั ิกำรเพิ่มทุนในบริ ษทั ไทย อิงเกอร์ จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย จำกเดิม 66 ล้ำนบำท (แบ่งเป็ นหุ ้นสำมัญ 660,000
หุ น้ มูลค่ำหุ ้นละ 100 บำท) เป็ น 150 ล้ำนบำท (แบ่งเป็ นหุ ้นสำมัญ 1,500,000 หุ น้ มูลค่ำหุ น้ ละ 100 บำท) โดยบริ ษทั ย่อย
ดังกล่ำวจะออกหุ น้ สำมัญเพิ่มทุนจำนวน 84 ล้ำนบำท (แบ่งเป็ นหุ น้ สำมัญ 840,000 หุ น้ มูลค่ำหุ น้ ละ 100 บำท) ภำยหลัง
กำรเพิ่มทุนดังกล่ำว สัดส่ วนกำรถือหุ น้ ของบริ ษทั ในบริ ษทั ย่อยดังกล่ำวยังคงเดิมที่ร้อยละ 100
• อนุมตั ิกำรเพิ่มทุนในบริ ษทั ทีอีจี อลูมินมั่ จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทำงอ้อม จำกเดิม 3 ล้ำนบำท (แบ่งเป็ นหุ ้นสำมัญ
30,000 หุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ 100 บำท) เป็ น 20 ล้ำนบำท (แบ่งเป็ นหุ ้นสำมัญ 200,000 หุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ 100 บำท) โดย
บริ ษทั ย่อยดังกล่ำวจะออกหุ น้ สำมัญเพิ่มทุนจำนวน 17 ล้ำนบำท (แบ่งเป็ นหุ น้ สำมัญ 170,000 หุ น้ มูลค่ำหุ น้ ละ 100 บำท)
ภำยหลังกำรเพิ่มทุนดังกล่ำว สัดส่ วนกำรถือหุ น้ ของบริ ษทั ย่อยในบริ ษทั ย่อยทำงอ้อมดังกล่ำวยังคงเดิมที่ร้อยละ 100
29.

การอนุมตั งิ บการเงินระหว่ างกาล
งบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมกำรของบริ ษทั เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2561
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