บริษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จํากัด”)
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ คณะกรรมการและผูถ้ ือหุ น้ บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด
ความเห็น
ข้า พเจ้า ได้ต รวจสอบงบการเงิ น รวมของบริ ษั ท ไทยอิ ง เกอร์ โฮลดิ้ ง จํ า กั ด และบริ ษ ัท ย่ อ ย (“กลุ ่ม บริ ษ ทั ”)
ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่ ว นของผู ถ้ ือ หุ ้น รวม และงบกระแสเงิน สดรวมสํา หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน เดี ย วกัน และหมายเหตุป ระกอบงบการเงินรวม
รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด
ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดําเนิ นงานและกระแสเงินสดสําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด และบริษัทย่อย และเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ป ฏิ บ ัติ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรั บ ผิด ชอบของข้าพเจ้าได้ก ล่ าวไว้ในวรรคความ
รั บผิดชอบของผูส้ อบบัญ ชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิ นในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี ความเป็ นอิสระจากบริ ษทั ตาม
ข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพ
บัญ ชี และข้าพเจ้าได้ปฏิ บ ัติตามความรั บ ผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่า
หลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่ องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื่ อ งสําคัญ ในการตรวจสอบคื อ เรื่ อ งต่ างๆ ที่ มี นัย สําคัญ ที่ สุ ด ตามดุ ล ยพิ นิ จ เยี่ย งผูป้ ระกอบวิชาชี พ ของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงิ น สําหรั บ งวดปั จจุ บ ัน ข้าพเจ้าได้นําเรื่ อ งเหล่านี้ ม าพิจารณาในบริ บ ทของการตรวจสอบงบการเงิ น
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่ องเหล่านี้

หน้า 2

AST MASTER
บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด
ข้าพเจ้าได้กาํ หนดเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสําหรับแต่ละเรื่ องดังต่อไปนี้
การรับรู้ รายได้ จากการให้ บริการ
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายได้จากสัญญาก่อสร้างโดยใช้วิธีอตั ราส่ วนของงานก่อสร้างที่ทาํ เสร็ จ โดยใช้อตั ราส่ วนของต้นทุนการ
ก่อสร้างที่เกิดขึ้นของงานที่ทาํ เสร็ จจนถึงปั จจุบนั กับประมาณการต้นทุนการก่อสร้างทั้งสิ้ นเปรี ยบเทียบกับขั้นความสําเร็ จ
ของงานซึ่ งประเมินโดยวิศวกร ด้วยการพิจารณาจากการสํารวจทางกายภาพโดยวิศวกรร่ วมกับลูกค้า ข้าพเจ้าให้ความสําคัญ
กับเรื่ องนี้ เนื่ องจากการรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่ายของสัญญาก่อสร้าง ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจ และสมมติฐานที่สาํ คัญของผูบ้ ริ หาร
ในการประมาณอัตราส่ วนของงานก่อสร้างที่ทาํ เสร็ จ
วิธี ก ารปฏิ บ ัติงานของข้าพเจ้าเกี่ ยวข้อ งกับ สมมติ ฐานที่ ผูบ้ ริ ห ารใช้สําหรั บ การรั บ รู ้ รายได้ต ามสั ญ ญา วิธี การดังกล่ าว
ประกอบด้วย


ทดสอบการควบคุมภายในเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําประมาณการต้นทุนการก่อสร้างซึ่ งเกี่ ยวข้องกับต้นทุ นการ
ก่ อ สร้ างตามสั ญ ญาที่ ป ระมาณไว้ รวมทั้งทดสอบการจัด ทําประมาณการโดยการสอบถามวิศ วกรผูร้ ั บ ผิด ชอบ
โครงการในรายละเอียดและตรวจหลักฐานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง



ทดสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในของวงจรรายได้และลูกหนี้ และวงจรรายจ่ายและเจ้าหนี้ สาํ หรับการ
ก่อสร้าง



ทําความเข้าใจและประเมินประมาณการต้นทุนของผูบ้ ริ หาร โดยเฉพาะสมมติฐานสําคัญที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนที่
จะได้รับ ผลการดําเนินงานในอดีตและผลการประมาณการของสัญญาที่มีลกั ษณะและมูลค่าใกล้เคียงกัน



ตรวจเอกสารการรับงานจากลูกค้า รายงานการประชุมระหว่างบริ ษทั กับลูกค้า ตรวจสอบข้อความสําคัญในสัญญา
เพื่อประเมินว่ามีขอ้ ความที่อาจส่ งผลต่อประมาณการหรื อไม่ อาทิเช่น ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า การแบ่งปัน
ต้นทุนส่ วนเพิ่มหรื อส่ วนที่ประหยัดได้ ความเสี ยหาย และค่าตอบแทนหากทําเสร็ จก่อนหรื อหลังกําหนด



สังเกตการณ์วธิ ีการวัดขั้นความสําเร็ จของงานโดยวิศวกร

ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่ งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรายงานประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรายงานนั้น ซึ่ งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้กบั ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะการให้ความเชื่อมัน่ ใน
รู ปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
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ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้ง
ที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรื อไม่ หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัด
ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่ อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั ตามที่ กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุ ปได้ว่ามี การแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวให้ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลทราบเพื่อให้มีการดําเนิ นการ
แก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหี น้ าทีใ่ นการกํากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนื่ อง การเปิ ดเผย
เรื่ อ งที่ เกี่ ยวกับการดําเนิ น งานต่อ เนื่ องในกรณี ที่ มี เรื่ อ งดังกล่าว และการใช้เกณฑ์ การบัญ ชี สําหรั บ กิ จการที่ ดาํ เนิ น งาน
ต่อเนื่องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบ
บัญ ชี ซ่ ึ งรวมความเห็ นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการ
รับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสําคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อ
คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี้ดว้ ย
 ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการ
ทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิ บตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้
หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบ
ข้อมู ลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุ จริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากข้อผิดพลาด
เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการบันทึกรายการ
หรื อแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
 ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
หน้า 4

AST MASTER
บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หารจัดทํา
 สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้
เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามี
ความไม่แน่ นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า โดยให้ขอ้ สังเกตถึงการ
เปิ ดเผยข้อ มู ล ในงบการเงิ น ที่ เกี่ ย วข้อ ง หรื อ ถ้าการเปิ ดเผยข้อ มู ล ดัง กล่ าวไม่ เพี ย งพอ ความเห็ น ของข้า พเจ้าจะ
เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของ
ข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้บริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง
 ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
 รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรื อของกิจกรรม
ทางธุ รกิ จภายในกลุ่ มบริ ษ ัท เพื่ อแสดงความเห็ นต่ องบการเงิ นรวม ข้าพเจ้ารั บ ผิดชอบต่ อการกําหนดแนวทาง การ
ควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลในเรื่ องต่างๆ ที่สําคัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่ มีนัยสําคัญ ที่ พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่ มีนัยสําคัญ ในระบบการควบคุม
ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ น
อิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผล
ที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้า
ขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องทั้งหลายที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุดในการตรวจสอบ
งบการเงินในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่ องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผูส้ อบ
บัญ ชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับห้ามไม่ ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรื อในสถานการณ์ ที่ ยากที่ จะเกิ ดขึ้ น
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยสาธารณะจะได้จากการสื่ อสารดังกล่าว

นงราม เลาหอารี ดิลก
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334
บริ ษทั เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
หน้า 5

บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จํากัด”)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2561
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

สิ นทรัพ ย์
สิ นทรัพ ย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชําระ
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
เงินประกันผลงานถึงกําหนดภายใน 1 ปี
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพ ย์ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็ นหลักประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
เงินประกันผลงาน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพ ย์

7
8
9.1
6.2
10

259,515,927
161,380,142
149,730,284
2,119,846
12,326,375
4,997,448
590,070,022

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

203,701,163
21,448,869
198,250,000
1,133,190
424,533,222

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

11
12
13
14
25

75,753,561
703,945
1,417,491
44,924,406
9,728,506
132,527,909
722,597,931

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

202,740,000
8,046
202,748,046
627,281,268

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

15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน้า 6

บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จํากัด”)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บาท
หมายเหตุ
หนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
ั ญาเช่าการเงินที่
หนี้สินภายใต้สญ
ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
เงินปันผลค้างจ่าย
เงินประกันผลงานผูร้ ับเหมา
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

16
17
6.2
9.2

หนี้สินไม่ หมุนเวียน
ั ญาเช่าการเงิน
หนี้สินภายใต้สญ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

18
24

18
19

งบการเงินรวม
2561
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

42,710,029
28,154,833
1,344,697

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

688,492
-

590,700
3,380,000
-

3,987,103
817,766
600,000
16,974,695
16,053
94,605,176

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

16,053
704,545

3,600,000
7,570,700

5,880,359
4,236,762
10,117,121

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

40,229
40,229

104,722,297

224,344,272

744,774

7,570,700

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน้า 7

บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จํากัด”)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บาท
หมายเหตุ
หนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
20
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 460,000,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
(2560 : 16,886,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท)
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 460,000,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
(2560 : 16,886,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท)
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
20
ส่ วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กําไรสะสม
สํารองตามกฎหมาย
21
ส่ วนที่ยงั ไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
24
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม
2561
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

230,000,000

168,860,000

230,000,000

168,860,000

230,000,000
367,875,089
(13,838,187)

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

230,000,000
367,875,089
-

168,860,000
-

8,800,000
24,640,835
617,477,737
397,897
617,875,634
722,597,931

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

8,800,000
19,861,405
626,536,494
626,536,494
627,281,268

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน้า 8

บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จํากัด”)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บาท

รายได้จากการขายและให้บริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
กําไรขั้นต้ น
เงินปั นผลรับ
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนบริ ษทั ย่อย
รายได้อื่น
กําไรจากการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรจากการดําเนินงานต่ อเนื่อง
กําไรจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการทีจ่ ะไม่ ถูกบันทึกในส่ วนของกําไร
หรื อขาดทุนในภายหลัง
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
หัก ผลกระทบของภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

หมายเหตุ
26
26
26
6.3
5.1

25
5.2

19
25

งบการเงินรวม
2561
2560
780,458,324
614,850,537
638,748,323
501,384,552
141,710,001
113,465,985
110,986
688,177
563,626
142,509,164
114,029,611
2,578,754
1,774,091
38,218,166
26,419,262
2,657,449
1,504,819
99,054,795
84,331,439
(16,353,934)
(17,510,517)
82,700,861
66,820,922
7,066,722
17,054,996
89,767,583
83,875,918

(782,690)
156,538
(626,152)
89,141,431

471,904
(94,381)
377,523
84,253,441

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
117,000,000
40,000,000
21,231,477
761,556
138,231,477
40,761,556
3,869,077
751,037
12,675
50,700
134,349,725
39,959,819
(21,332)
134,328,393
39,959,819
134,328,393
39,959,819

134,328,393

39,959,819

หน้า 9

บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จํากัด”)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
การแบ่ งปันกําไร
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
จากการดําเนินงานต่อเนื่อง
จากการดําเนินงานที่ยกเลิก
รวมส่วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรสําหรับปี

5.2

การแบ่ งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
จากการดําเนินงานต่อเนื่อง
จากการดําเนินงานที่ยกเลิก
รวมส่วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
กําไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่ อหุ้น)
จากการดําเนินงานต่อเนื่อง
จากการดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

82,002,964
7,066,722
89,069,686
697,897
89,767,583

66,820,922
17,054,996
83,875,918
83,875,918

134,328,393
134,328,393
134,328,393

39,959,819
39,959,819
39,959,819

81,376,812
7,066,722
88,443,534
697,897
89,141,431

67,198,445
17,054,996
84,253,441
84,253,441

134,328,393
134,328,393
134,328,393

39,959,819
39,959,819
39,959,819

0.23
0.02
0.25

0.20
0.05
0.25

0.37
0.37

0.12
0.12

362,846,027

337,720,000

362,846,027

337,720,000

27

จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
สําหรับปี (หุน้ )
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน้า 10

บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จํากัด”)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้นรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
จัดสรรเพือ่ สํารองตามกฎหมาย
เงินปั นผลจ่าย
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
จัดสรรเพือ่ สํารองตามกฎหมาย
เพิม่ ทุนระหว่างปี
เพิม่ ขึ้นจากการลงทุนในบริ ษทั ย่อย
โดยส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินปั นผลจ่าย
เงินปั นผลที่จ่ายให้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

21
28

21
20
24
28
24

บาท
กําไรสะสม
สํารองตาม
ส่ วนที่ยงั ไม่ได้
กฎหมาย
จัดสรร

ทุนที่ออก
และชําระแล้ว

ส่ วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ

ส่ วนต่างจากการรวม
ธุรกิจภายใต้การ
ควบคุมเดียวกัน

168,860,000
168,860,000

-

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

2,000,000
2,000,000

5,743,860
(2,000,000)
(36,000,000)
83,875,918
377,523
84,253,441
51,997,301

160,765,673
(36,000,000)
83,875,918
377,523
84,253,441
209,019,114

-

160,765,673
(36,000,000)
83,875,918
377,523
84,253,441
209,019,114

รวมส่ วนของ
บริ ษทั ใหญ่

ส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้

168,860,000
61,140,000

367,875,089

(13,838,187)
-

2,000,000
6,800,000
-

51,997,301
(6,800,000)
-

209,019,114
429,015,089

-

209,019,114
429,015,089

230,000,000

367,875,089

(13,838,187)

8,800,000

(109,000,000)
89,069,686
(626,152)
88,443,534
24,640,835

(109,000,000)
89,069,686
(626,152)
88,443,534
617,477,737

300,000
(600,000)
697,897
697,897
397,897

300,000
(109,000,000)
(600,000)
89,767,583
(626,152)
89,141,431
617,875,634

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หน้า 11

บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จํากัด”)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ทุนที่ออก
หมายเหตุ และชําระแล้ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย
เงินปั นผลจ่าย
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย
เพิ่มทุนระหว่างปี
เงินปั นผลจ่าย
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

21
28

21
20
28

168,860,000
168,860,000
168,860,000
61,140,000
230,000,000

ส่ วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ
367,875,089
367,875,089

บาท
กําไร (ขาดทุน) สะสม
สํารองตาม
ส่ วนที่ยงั ไม่ได้
กฎหมาย
จัดสรร

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้

2,000,000
2,000,000

(626,807)
(2,000,000)
(36,000,000)
39,959,819
39,959,819
1,333,012

168,233,193
(36,000,000)
39,959,819
39,959,819
172,193,012

2,000,000
6,800,000
8,800,000

1,333,012
(6,800,000)
(109,000,000)
134,328,393
134,328,393
19,861,405

172,193,012
429,015,089
(109,000,000)
134,328,393
134,328,393
626,536,494

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

หน้า 12

บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด”)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บาท
งบการเงินรวม
2561
2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกําไรเป็ นเงินสดสุ ทธิ
ได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
กําไรจากการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนบริ ษทั ย่อย
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
เงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อย
รายได้ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงานก่อน
การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
สิ นทรัพ ย์ ดําเนินงาน (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชําระ
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
เงินประกันผลงานผูร้ ับเหมา
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ (จ่ าย) จากการดําเนินงาน
รับดอกเบี้ย
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงิน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

107,975,748

105,613,572

134,349,725

39,959,819

10,466,924
(31,497)
(110,986)
1,448,281
(9,348)
2,773,622

8,316,923
(358,069)
617,659
(202,331)
3,154,416

40,229
(117,000,000)
(8,177)
12,675

(40,000,000)
50,700

122,512,744

117,142,170

17,394,452

10,519

(38,367,006)
(72,922,891)
11,353,236
(4,756,088)
(34,423,621)
(12,355,797)

(106,231,262)
(56,066,796)
46,007,441
4,749,807
425,090
(12,621,416)

(20,694,949)
(1,133,190)
-

(753,920)
-

(14,267,570)
(14,098,289)
(16,229,893)
7,068,800
(3,612,898)
(70,099,273)
9,348
(2,773,622)
(24,316,224)
(97,179,771)

(49,540,853)
35,048,677
17,574,590
1,128,394
3,750,909
1,366,751
202,331
(3,164,026)
(19,644,733)
(21,239,677)

97,792
(3,583,947)
(7,919,842)
8,177
(12,675)
(29,378)
(7,953,718)

(681)
3,600,000
2,855,918
2,855,918

หน้า 13

บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด”)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บาท
งบการเงินรวม
2561
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็ นหลักประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินปันผลรับ
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริ ษทั ย่อย

(297,623)
-

16,776,624
-

(198,250,000)
117,000,000

(23,659,237)
31,500
86,120,000
-

(18,631,747)
(573,172)
2,060,000
-

86,120,000
(120,000,000)

เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

62,194,640

(368,295)

(115,130,000)

14,583,041
22,000,000
(28,200,000)

20,360,897
38,000,000
(26,137,000)

(3,380,000)

300,000
(4,431,522)
429,015,089
(109,000,000)
324,266,608
289,281,477
18,452,778

(3,301,866)
(3,653,655)
(36,000,000)
(10,731,624)
(32,339,596)
50,792,374

429,015,089
(109,000,000)
316,635,089
193,551,371
10,149,792

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการลงทุนในบริ ษทั ย่อย
โดยส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากการจําหน่ายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
เงินสดจ่ายปันผล
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทีย บเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) - สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่จาํ หน่ายเงินลงทุน (หมายเหตุ 5.1)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิม่ ขึ้น
เจ้าหนี้ซ้ือสิ นทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(48,218,328)

-

259,515,927

18,452,778

(30,291,049)
7,819,512
(1,187,700)
(23,659,237)

(21,455,713)
1,636,266
1,187,700
(18,631,747)

203,701,163

-

40,000,000
40,000,000

(36,000,000)
(36,000,000)
6,855,918
3,293,874
10,149,792

-
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บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) (เดิ มชื่ อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จํากัด”) จดทะเบี ยนเป็ นนิ ติบุคคล
ประเภทบริ ษทั จํากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 และมีที่อยูจ่ ดทะเบียนอยูท่ ี่เลขที่ 88
หมู่ที่ 4 ตําบลบางสี ทอง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย
เมื่ อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ที่ ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุ มตั ิให้บริ ษทั แปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัดและมี มติให้ใช้ชื่อ
จดทะเบียนทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษภายหลังจากการแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน เป็ น “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง
จํากัด (มหาชน)” และ “THAI ENGER HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED” ตามลําดับ บริ ษทั ได้จดทะเบียนแปรสภาพ
เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด ทะเบี ยนเลขที่ 0107561000056 กับกรมพัฒนาธุ รกิจการค้าเมื่ อวันที่ 22 มีนาคม 2561 และต่อมาเมื่ อ
วันที่ 27 กันยายน 2561 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีหนังสื ออนุ ญาตให้บริ ษทั เสนอขาย
หุ ้นที่ ออกใหม่ต่อประชาชน โดยบริ ษทั ได้เสนอขายหุ ้นสามัญ เพิ่มทุ นจํานวน 122.28 ล้านหุ ้น ในราคาหุ ้นละ 3.65 บาท ต่อ
ประชาชนครั้งแรก (Initial Public Offering) ในระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2561 หุ ้นสามัญของบริ ษทั ได้จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้เริ่ มซื้ อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561
บริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิจหลักเป็ นบริ ษทั ลงทุ น โดยลงทุนในธุ รกิจรับเหมาก่อสร้างและงานตกแต่งภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ได้แก่ นายจตุรงค์ ศรี กุลเรื องโรจน์ และนายกิตติ ดุษฏีพฤฒิ พนั ธุ์ ซึ่ งถือหุ ้นบริ ษทั ในสัดส่ วนร้อยละ
43.23 และ 28.78 ตามลําดับ

2.

เกณฑ์ ในการจัดทําและนําเสนองบการเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในประเทศไทยจัดทําบัญชีเป็ นเงินบาท และจัดทํางบการเงินตามกฎหมายเป็ นภาษาไทยตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีรวมถึงแนวปฎิบตั ิทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบ
และประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ ยวข้องและวิธีปฏิ บตั ิทางการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปใน
ประเทศไทย
งบการเงินนี้ ได้จดั ทําขึ้ นตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 1 (ปรั บปรุ ง 2560) เรื่ อง “การนําเสนองบการเงิน” โดยรู ปแบบการ
นําเสนองบการเงินไม่แตกต่างอย่างมี สาระสําคัญจากประกาศกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เรื่ องกําหนด
รายการย่อที่ตอ้ งมีในงบการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
งบการเงินนี้ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม ยกเว้นตามที่ได้เปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
งบการเงินรวมนี้จดั ทําขึ้นโดยรวมรายการบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ย่อยและกิจการร่ วมค้า (“กลุ่มบริ ษทั ”) ดังนี้
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ไทย อิงเกอร์ จํากัด
บริ ษทั ทีอีจี อลูมินมั่ จํากัด*
บริ ษทั ทีอี แมค จํากัด *
บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ เทคโนโลยี
จํากัด
กิจการร่ วมค้า ทีอีที

ประเภทกิจการ
รับเหมาก่อสร้าง
ติดตั้งอลูมิเนียม
จําหน่ายวัสดุก่อสร้าง
ระบบความปลอดภัย
จราจร
ระบบความปลอดภัย
จราจร

จัดตั้งขึ้น วันที่เริ่ มมีอาํ นาจ
ในประเทศ
ควบคุม
ไทย
1 ตุลาคม 2559
ไทย
1 ตุลาคม 2559
ไทย
ไทย

15 มีนาคม 2561
1 ตุลาคม 2559

ไทย

8 ธันวาคม 2559

สัดส่ วนการถือหุ น้ (ร้อยละ)
2561
2560
100.00
100.00
100.00
100.00
70.00
-

100.00

-

99.99
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บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
* เป็ นการถือหุ้ นทางอ้ อมผ่ านบริ ษัท ไทย อิงเกอร์ จํากัด ในสั ดส่ วนร้ อยละ 100 และ 70
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 บริ ษทั ได้จาํ หน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ไทยอิง
เกอร์ เทคโนโลยี จํากัด ในสัดส่ วนร้อยละ 100 ของทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้วให้กบั นายบริ พนั ธุ์ วรรณขจรกิจ และนายวินยั
วรรณขจรกิจ นอกจากนั้น บุคคลทั้งสองได้จาํ หน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ส่ วนที่ถือครอง
ทั้งหมดให้กบั นายจตุรงค์ ศรี กุลเรื องโรจน์ และนายกิตติ ดุษฏีพฤฒิพนั ธุ์ ซึ่ งนายบริ พนั ธุ์ วรรณขจรกิจ ได้ลาออกจากกรรมการ
ของบริ ษ ัท โดยมี ผลตั้งแต่ วนั ที่ 16 มิ ถุน ายน 2561 เป็ นต้น ไป ด้วยเหตุ ผลที่ กล่าวมาข้างต้น ส่ งผลให้บ ริ ษ ัท ไทยอิ งเกอร์
เทคโนโลยี จํากัด และกิ จ การร่ วมค้า ที อี ที ซึ่ งบริ ษ ัท ไทยอิ งเกอร์ เทคโนโลยี จํากัด มี อ ัตราแบ่ งผลประโยชน์ แ ละความ
รับผิดชอบในอัตราร้อยละ 99.99 ได้เปลี่ยนสถานะจากบริ ษทั ย่อย เป็ นบริ ษทั อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 27 มิถุนายน 2561
(หมายเหตุ 5) เป็ นต้นไป
งบการเงินรวมนี้ ได้รวมผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ไทยอิงเกอร์ เทคโนโลยี จํากัด และกิจการร่ วมค้า ทีอีที ตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั
มี อ าํ นาจควบคุ ม ในกิ จการดังกล่าวจนถึ งวันที่ บ ริ ษ ทั จําหน่ ายเงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ทั ไทยอิ งเกอร์ เทคโนโลยี จํากัด เมื่ อวัน ที่
27 มิถุนายน 2561 (หมายเหตุ 5) และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ได้ตดั รายการสิ นทรัพย์และหนี้ สินของบริ ษทั ดังกล่าว
ออกจากงบแสดงฐานะการเงินรวมแล้ว
งบการเงินรวมจัดทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกัน สําหรับรายการบัญชีที่เหมือนกันหรื อเหตุการณ์บญ
ั ชีที่คล้ายคลึงกัน
ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันที่มีสาระสําคัญของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ตลอดจนยอดเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในบัญชีของ
บริ ษทั และทุนเรื อนหุน้ ของบริ ษทั ย่อยได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 “บริ ษทั ” หมายถึง บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และ “กลุ่มบริ ษทั ” หมายถึง บริ ษทั
ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ทีอีจี อลูมินมั่ จํากัด และบริ ษทั ทีอี แมค จํากัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 “บริ ษทั ” หมายถึง บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และ “กลุ่มบริ ษทั ” หมายถึง บริ ษทั
ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ไทย อิงเกอร์ จํากัด บริ ษทั ทีอีจี อลูมินมั่ จํากัด บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ เทคโนโลยี จํากัด
และกิจการร่ วมค้า ทีอีที
เพื่ อ ความสะดวกของผูใ้ ช้งบการเงิ น จึ งได้มี การแปลงบการเงิ น เป็ นภาษาอังกฤษจากงบการเงิ น ตามกฎหมายที่ จัดทําเป็ น
ภาษาไทย
3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบนั
ในระหว่างงวด กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560) จํานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มี
เนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งและอธิ บายให้ชดั เจน
เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
3.2. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม
2562
ในระหว่างปี ปั จจุบนั สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชีจาํ นวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้
สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
ได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วน
ใหญ่เป็ นการอธิบายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั เชื่ อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสําคัญ ต่ องบการเงิ นเมื่ อนํามาถื อปฏิ บ ัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ใหม่ ซ่ ึ งได้มี การ
เปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสั ญญาทีท่ าํ กับลูกค้ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
บริ การโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
เรื่ อง สัญญาสําหรับการก่อสร้าง
(ปรับปรุ ง 2560)
อสังหาริ มทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2560)
กิ จการต้องใช้ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 15 กับ สั ญ ญาที่ ท าํ กับ ลูกค้าทุ กสั ญ ญา ยกเว้น สัญ ญาที่ อ ยู่ใน
ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาํ หนดหลักการ 5 ขั้นตอนสําหรับการรับรู ้รายได้ที่เกิดขึ้น
จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู ้รายได้ในจํานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิ ได้รับ
จากการแลกเปลี่ ยนสิ น ค้าหรื อบริ การที่ ได้ส่ งมอบให้แก่ ลูกค้า และกําหนดให้กิจการต้อ งใช้ดุลยพิ นิ จและพิ จารณา
ข้อเท็จจริ งและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั เชื่อว่ามาตรฐานฉบับดังกล่าว จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่ม
บริ ษทั เมื่อนํามาถือปฎิบตั ิ
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3.3. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่
เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
ในระหว่างปี ปั จ จุ บ ัน สภาวิช าชี พ บัญ ชี ได้ป ระกาศใช้ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ ม เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น
ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จํานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ม ดังกล่ าวข้างต้น กําหนดหลักการเกี่ ยวกับ การจัดประเภทและการวัดมู ลค่ า
เครื่ องมื อทางการเงิ นด้วยมู ลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุ นตัดจําหน่ ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคํานวณการ
ด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการ
บัญชี ป้องกันความเสี่ ยง รวมถึ งการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินกลุ่มนี้ มีผลบังคับใช้ จะทําให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐาน การบัญชี และแนวปฏิบตั ิ
ทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มนํามาตรฐานกลุ่ม
ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
4.

นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายความรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากสถาบันการเงินประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
และเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสู งซึ่ งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มาซึ่ งปราศจากภาระผูกพัน สําหรับเงิน
เบิกเกินบัญชีจะแสดงไว้ในส่ วนของหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
4.2 ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้ การค้ารับรู ้เริ่ มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจํานวนเงินที่เหลืออยูห่ กั ด้วยค่าเผือ่ หนี้ สงสัย
จะสู ญซึ่ งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นปี ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตาม
บัญชีของลูกหนี้ การค้าเปรี ยบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ การค้า หนี้ สูญที่เกิดขึ้นในระหว่างปี จะรับรู ้ไว้ใน
กําไรหรื อขาดทุนโดยถือเป็ นส่ วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
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4.3 สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนของสิ นค้าคํานวณโดยวิธีเข้า
ก่อ นออกก่ อ น ต้น ทุ น ของการซื้ อประกอบด้วยราคาซื้ อ และค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงกับ การซื้ อ สิ น ค้านั้น เช่ น
ค่าอากรขาเข้าและค่าขนส่ ง หักด้วยส่ วนลดจากการปฏิ บตั ิตามเงื่อนไข ต้นทุ นของสิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างทํา
ประกอบด้วยค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง และค่าโสหุ ้ยในการผลิตซึ่ งปั นส่ วนตามเกณฑ์การดําเนิ นงาน
ตามปกติ มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับประมาณจากราคาปกติที่คาดว่าจะขายได้ของธุ รกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ นเพื่อผลิตสิ นค้า
นั้นให้เสร็ จรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย กลุ่มบริ ษทั บันทึกมูลค่าที่ลดลงของสิ นค้าคงเหลือ เนื่ องจากการปรับมูลค่าให้เท่ากับ
มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับเป็ นค่าใช้จ่าย โดยแสดงเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนขายในงวดที่ปรับมูลค่าสิ นค้าให้ลดลง
4.4 สัญญาก่อสร้าง
สัญญาก่อสร้างคือสัญญาที่เจรจาเฉพาะเจาะจงเพื่อก่อสร้างสิ นทรัพย์รายการเดียวหรื อหลายรายการซึ่ งสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิด
หรื อต้องพึ่งพากันในด้านการออกแบบ เทคโนโลยีและหน้าที่หรื อเชื่อมโยงกันด้วยวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ข้ นั สุ ดท้าย
เมื่อผลการดําเนิ นงานตามสัญญาก่อสร้างไม่สามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ รายได้ตามสัญญาก่อสร้างจะรับรู ้ได้ไม่
เกินกว่าต้นทุนตามสัญญาซึ่ งมีความค่อนข้างแน่วา่ จะได้รับคืน ต้นทุนตามสัญญาจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงวดเมื่อเกิดขึ้น
ขั้นของความสําเร็ จของงานที่ ทาํ เสร็ จคํานวน โดยใช้วิธีอตั ราส่ วนของต้นทุ นการก่อสร้ างที่ เกิ ดขึ้ นของงานที่ ทาํ เสร็ จ
จนถึงปัจจุบนั กับประมาณการต้นทุนก่อสร้างทั้งสิ้ น
เมื่อผลการดําเนิ นงานตามสัญญาก่อสร้างสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ และมีความเป็ นไปได้ที่สัญญาก่อสร้าง
จะมีกาํ ไร บริ ษทั จะรับรู ้รายได้ตลอดระยะเวลาของสัญญาก่อสร้าง เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ตน้ ทุนการก่อสร้าง
ทั้งหมดเกินกว่ารายได้ค่าก่อสร้างทั้งหมด บริ ษทั จะรับรู ้ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็ นค่าใช้จ่ายทันที
ในการกําหนดขั้นความสําเร็ จของงานก่ อสร้ าง จะไม่ พิ จารณาต้นทุ นการก่ อสร้ างที่ เกิ ดขึ้ นในระหว่างปี ที่ เกี่ ยวข้องกับ
กิจกรรมในอนาคต ซึ่ งแสดงอยูใ่ นรู ปสิ นค้าคงเหลือ งานระหว่างก่อสร้าง จํานวนเงินที่จ่ายเป็ นเงินล่วงหน้า หรื อสิ นทรัพย์
อื่น ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของต้นทุน
กลุ่มบริ ษทั แสดงจํานวนเงินทั้งสิ้ นที่กิจการมีสิทธิ เรี ยกร้องจากผูว้ า่ จ้างสําหรับงานก่อสร้างทุกสัญญาเป็ นสิ นทรัพย์ของ
บริ ษทั สําหรับต้นทุนที่ เกิ ดขึ้นและกําไรที่ รับรู ้ (หักด้วยรายการขาดทุนที่ รับรู ้แล้ว) ที่ สูงกว่าจํานวนเงินงวดที่ เรี ยกเก็บ
โดยแสดงไว้เป็ นรายได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชําระ และกลุ่มบริ ษทั จะแสดงจํานวนเงินทั้งสิ้ นที่ ผูว้ ่าจ้างมี สิทธิ เรี ยกร้ องจาก
บริ ษทั สําหรับงานก่อสร้างทุกสัญญาเป็ นหนี้ สินของกิจการ สําหรับจํานวนเงินที่เรี ยกเก็บที่มากกว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นและ
กําไรที่รับรู ้ (หักด้วยรายการขาดทุนที่รับรู ้แล้ว) โดยแสดงไว้เป็ นรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
4.5

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยหมายถึงบริ ษทั ที่บริ ษทั ใหญ่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งทางตรงและทางอ้อมมากกว่ากึ่งหนึ่ งของสิ ทธิ ในการออกเสี ยง
ทั้งหมด หรื อมีอาํ นาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อย
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การร่ วมการงาน
การร่ วมการงานจะถูกจัดประเภทเป็ นการดําเนิ นงานร่ วมกัน หรื อการร่ วมค้า โดยขึ้นอยู่กบั สิ ทธิ และภาระผูกพันตาม
สัญญาของผูเ้ ข้าร่ วมการงานนั้นมากกว่าโครงสร้างรู ปแบบทางกฎหมายของการร่ วมการงาน
การดําเนินงานร่ วมกัน
การร่ วมการงานจัดประเภทเป็ นการดําเนิ นงานร่ วมกันเมื่อกลุ่มกิจการมีสิทธิ ในสิ นทรัพย์และมีภาระผูกพันในหนี้ สินที่
เกี่ ยวข้องกับการร่ วมการงานนั้น โดยรับ รู ้สิ ทธิ โดยตรงในสิ นทรัพย์ หนี้ สิน รายได้และค่าใช้จ่ายของการดําเนิ นงาน
ร่ วมกัน และส่ วนแบ่งในสิ นทรัพย์ หนี้ สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายที่ร่วมกันถือครองหรื อก่อขึ้น ซึ่ งรายการดังกล่าว (ถ้ามี)
จะแสดงรวมกับรายการแต่ละบรรทัดในงบการเงิน
4.6

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เริ่ มแรกรับรู ้ดว้ ยราคาทุน อาคารและอุปกรณ์ท้ งั หมดวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนหักด้วยค่า
เสื่ อมราคาสะสม
ต้นทุนที่ เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์หรื อรับรู ้แยกเป็ นอีกสิ นทรัพย์หนึ่ งตามความเหมาะสม
เมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริ ษทั และต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้อย่าง
น่าเชื่อถือ สําหรับค่าซ่อมแซมและบํารุ งรักษาอื่นๆ บริ ษทั จะรับรู ้ตน้ ทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ที่ดินไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคา ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์อื่นคํานวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาทุนแต่ละชนิ ดตลอด
อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์ ดังต่อไปนี้
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องมือเครื่ องใช้
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

5 - 20
5
5
5

ปี
ปี
ปี
ปี

ทุกสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ได้มีการทบทวนและปรับปรุ งมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์
ให้เหมาะสม
ในกรณี ที่มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวจะถูกปรับ
ลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทันที (หมายเหตุ 4.8)
งานระหว่างก่อสร้างและเครื่ องจักรระหว่างติดตั้งแสดงในราคาทุนโดยที่ยงั ไม่มีการตัดค่าเสื่ อมราคาจนกระทัง่ สิ นทรัพย์
นั้นจะแล้วเสร็ จและพร้อมที่จะใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์
ผลกําไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยเปรี ยบเทียบจากสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับ
จากการจําหน่ายสิ นทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ของสิ นทรัพย์ และจะรับรู ้ผลกําไรหรื อขาดทุนสุ ทธิในกําไรหรื อขาดทุน
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ต้นทุนการกูย้ มื ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้หรื อการก่อสร้างสิ นทรัพย์จะบันทึกเป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุนของสิ นทรัพย์น้ นั
ตลอดช่วงเวลาการก่อสร้างและเตรี ยมสิ นทรัพย์น้ นั ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ซ่ ึ งใช้เวลานานกว่า 1 ปี
ส่ วนต้นทุนการกูย้ มื อื่นนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นจะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุน
4.7

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ณ วันที่ได้มา บริ ษทั จะวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนด้วยราคาทุน และภายหลังการรับรู ้รายการครั้งแรก สิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่ งตัดจําหน่ายตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 - 10 ปี

4.8

การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
สิ นทรั พย์จะมี การทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ บ่งชี้ ว่าราคาตามบัญชี อาจสู งกว่ามูลค่าที่ คาดว่าจะ
ได้รั บ คื น รายการขาดทุ น จากการด้อยค่ าจะรั บ รู ้ เมื่ อราคาตามบัญ ชี ของสิ น ทรั พ ย์สู งกว่ามู ลค่ าที่ ค าดว่าจะได้รั บ คื น
ซึ่ งหมายถึงจํานวนที่ สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้ สิ นทรัพย์จะถูกจัดเป็ น
หน่วยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สิ นทรัพย์ที่มีการรับรู ้รายการขาดทุน
จากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมินความเป็ นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน

4.9

สัญญาเช่า - กรณี กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูเ้ ช่า
สัญ ญาระยะยาวเพื่อเช่าสิ นทรัพย์ซ่ ึ งผูใ้ ห้เช่าเป็ นผูร้ ับความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเป็ นส่ วนใหญ่
สัญญาเช่านั้นถือเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน เงินที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุ ทธิ จากสิ่ งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจาก
ผูใ้ ห้เช่า) จะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนโดยใช้วธิ ีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
สัญญาเช่ าสิ นทรัพย์ซ่ ึ งผูเ้ ช่าเป็ นผูร้ ับความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกื อบทั้งหมดถือเป็ นสัญญาเช่า
การเงิน ซึ่ งจะบันทึกเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์ดว้ ยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่า หรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวน
เงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า
จํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายดังกล่าวจะปั นส่ วนระหว่างหนี้ สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อตั ราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้ สิน
คงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้ สิน ส่ วน
ดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อม
ราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่าหรื ออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า

4.10 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
บริ ษทั มีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่ งบริ ษทั ถือว่าเงินชดเชย
ดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
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กลุ่มบริ ษทั คํานวณหนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่ วย ที่
ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญอิสระได้ทาํ การประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยอันเป็ นประมาณการจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายใน
อนาคต
วิธีน้ ี คาํ นวณโดยใช้ขอ้ สมมติฐานซึ่ งรวมถึงเงินเดือนพนักงาน อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน อัตรามรณะ อายุงาน
อัต ราคิ ด ลด อัต ราการเพิ่ ม ขึ้ น ของผลตอบแทนและปั จ จัย อื่ น ผลกําไรหรื อ ขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้
ทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
4.11 ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้ สินจะรับรู ้ก็ต่อเมื่อบริ ษทั มีภาระผูกพันในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรื อตามข้อตกลงที่จดั ทําไว้อนั เป็ นผล
สื บเนื่ องมาจากเหตุการณ์ ในอดี ต ซึ่ งการชําระภาระผูกพันนั้นมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะส่ งผลให้บริ ษทั ต้อง
สู ญเสี ยทรัพยากรออกไป และตามประมาณการจํานวนที่ตอ้ งจ่ายได้อย่างน่าเชื่อถือ ประมาณการหนี้สินจะไม่รับรู ้สาํ หรับ
ขาดทุนจากการดําเนินงานในอนาคต
4.12 การรับรู ้รายได้
รายได้ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ จะได้รับจากการขายสิ นค้าและบริ การซึ่ งเกิดขึ้นตามปกติธุรกิจ รายได้จะแสดงด้วย
จํานวนเงินสุ ทธิ จากภาษีขาย เงินคืนและส่ วนลด รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมื่อผูซ้ ้ื อรับโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่
เป็ นสาระสําคัญของความเป็ นเจ้าของสิ นค้า รายได้ค่าก่อสร้างรับรู ้โดยอ้างอิงตามขั้นของความสําเร็ จของงานที่ทาํ เสร็ จ โดย
ใช้วิธีอตั ราส่ วนของต้นทุ นการก่อสร้ างที่ เกิ ดขึ้ นของงานที่ ทาํ เสร็ จจนถึงปั จจุบนั กับประมาณการต้นทุนก่อสร้างทั้งสิ้ น
(หมายเหตุ 4.4 )
รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis)
4.13 ภาษีเงินได้งวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู ้ในกําไรหรื อ
ขาดทุ น ยกเว้นส่ วนภาษี เงินได้ที่เกี่ ยวข้องกับรายการที่ รับรู ้ ในกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อรายการรั บรู ้ โดยตรงไปยัง
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในกรณี น้ ี ภาษีเงินได้ตอ้ งรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ตามลําดับ
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั คํานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อที่คาดได้ค่อนข้างแน่วา่
จะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่กลุ่มบริ ษทั ต้องดําเนินงานอยูแ่ ละเกิดรายได้เพื่อเสี ยภาษี
ผูบ้ ริ หารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็ นงวดๆ โดยคํานึ งถึงสถานการณ์ที่สามารถนํากฎหมายภาษี
ไปปฏิบตั ิซ่ ึ งขึ้นอยูก่ บั การตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษี หากคาดว่าจะต้องจ่ายชําระภาษีแก่หน่วยงานจัดเก็บ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู ้เมื่อเกิดผลต่างชัว่ คราวระหว่างฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินและราคาตามบัญชีที่แสดง
อยูใ่ นงบการเงิน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคาํ นวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อที่คาด
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ได้คอ่ นข้างแน่วา่ จะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดงั กล่าวจะนําไปใช้เมื่อสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์หรื อหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มีการจ่ายชําระ

สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอตัดบัญ ชี จะรั บรู ้ หากมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าบริ ษทั จะมี กาํ ไรทางภาษี เพียงพอที่ จะนํา
จํานวนผลต่างชัว่ คราวนั้นมาใช้ประโยชน์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิ ตาม
กฎหมายที่จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และทั้งสิ นทรัพย์ ภาษี
เงิ นได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เกี่ ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมิ นโดยหน่ วยงานจัดเก็บภาษี
หน่วยงานเดียวกันโดยการเรี ยกเก็บเป็ นหน่วยภาษีเดียวกันหรื อหน่วยภาษีต่างกันซึ่ งตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงิน
ได้ของงวดปัจจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ
4.14 กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสามัญด้วยจํานวนหุ ้น
สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในระหว่างปี
4.15 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย หมายถึงบุคคลหรื อบริ ษทั ที่มีอาํ นาจควบคุมกลุ่มบริ ษทั หรื อถูก
ควบคุมโดยกลุ่มบริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริ ษทั นอกจากนี้
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงกิจการและบุคคลซึ่ งถือหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม
และมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญกับกลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หารที่สาํ คัญ กรรมการหรื อพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ที่มีอาํ นาจใน
การวางแผนและควบคุมการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ตลอดทั้งสมาชิ กในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวซึ่ งมี
อํานาจชักจูงหรื ออาจชักจูงให้ปฏิบตั ิตามบุคคลดังกล่าว และกิจการที่บุคคลดังกล่าวมีอาํ นาจควบคุมหรื อมีอิทธิ พลอย่าง
เป็ นสาระสําคัญไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
4.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้ สินให้ผอู ้ ื่น
โดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมในตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า กลุ่มบริ ษทั
ใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นที่ เกี่ ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมู ลค่าด้วยมู ลค่ายุติธรรม สําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่ มีลกั ษณะเดี ยวกันหรื อไม่
สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่
เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่จะวัดมูลค่า
ยุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลําดับชั้นของมู ลค่ายุติธรรมที่ ใช้วดั มู ลค่าและเปิ ดเผยมู ลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์และหนี้ สินในงบการเงิ นออกเป็ น
สามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้ อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
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ระดับ 2

ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุ กวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษ ทั จะประเมิ นความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่างลําดับ ชั้นของมู ลค่า
ยุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา
4.17 ประมาณการทางบัญชีที่สาํ คัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิ บตั ิทางการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปใน
ประเทศไทย กลุ่มบริ ษทั ต้องอาศัยดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารในการกําหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและการตั้งข้อ
สมมติฐานหลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการแสดงจํานวนสิ นทรัพย์และหนี้ สิน การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ นทรัพย์
และหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน รวมทั้งการแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายของรอบระยะเวลารายงาน ถึงแม้วา่
การประมาณการของผูบ้ ริ หารได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจมีความ
แตกต่างไปจากประมาณการนั้น
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ การปรับประมาณการ
ทางบัญชี จะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวด
นั้นๆ และจะบันทึกในงวดปัจจุบนั หรื องวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบนั และอนาคต
การประมาณการ ข้อสมมติ ฐาน และการใช้ดุ ลยพิ นิ จได้มี การประเมิ นทบทวนอย่างต่ อเนื่ องและอยู่บนพื้ นฐานของ
ประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่นๆ ซึ่ งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาํ คัญ มีดงั นี้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ในการคํานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้ประโยชน์และ
มูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมี
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุน
จากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้อง
ใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
ประมาณการต้นทุนโครงการก่อสร้าง
กลุ่มบริ ษทั ประมาณการต้นทุนการก่อสร้างของแต่ละโครงการจากรายละเอียดของแบบก่อสร้างและนํามาคํานวณจํานวน
และมูลค่าวัสดุก่อสร้ างที่ ตอ้ งใช้ในโครงการดังกล่าว รวมถึงค่าแรง ค่าโสหุ ้ยค่าก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อมที่
เกี่ยวกับการก่อสร้างที่ปันส่ วนอย่างมีระบบ ที่ตอ้ งใช้ในการให้บริ การก่อสร้างจนเสร็ จ ประกอบกับการพิจารณาถึงแนวโน้ม
ของการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ กลุ่มบริ ษทั จะทําการทบทวนประมาณการต้นทุนอย่าง
สมํ่าเสมอ และทุกคราวที่มีการเปลี่ยนขอบเขตการให้บริ การ หรื อเมื่อต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ งแตกต่างจากประมาณการต้นทุน
อย่างเป็ นสาระสําคัญ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

5.

การจําหน่ ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการแสดงรายการผลการดําเนินงานที่ยกเลิก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ไทยอิงเกอร์ เทคโนโลยี จํากัด มูลค่า 86.12 ล้านบาท คิดเป็ นจํานวน 8,612,000
หุ ้น มูลค่าตามราคาทุนหุ ้นละ 10 บาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 100.00 ของทุนที่ออกและเรี ยกชําระ ต่อมา เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561
ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ัทมี มติ อนุ ม ัติ ให้ บริ ษ ัทจําหน่ ายเงิ นลงทุ นดังกล่ าวทั้งจํานวนให้ กับนายบริ พ ันธุ์ วรรณขจรกิ จ
และนายวิ นัย วรรณขจรกิ จ จํานวน 5,234,799 หุ ้ น และ 3,377,199 หุ ้ น ตามลําดับ โดยบริ ษ ัท ได้ท าํ สั ญ ญาซื้ อขายเงิ นลงทุ น
ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561 โดยมี ราคาขายหุ ้นละ 10 บาท บริ ษทั ได้รับชําระค่าหุ ้นจากการจําหน่ ายแล้วในวันที่ 27 มิถุนายน 2561
นอกจากนั้น นายบริ พ นั ธุ์ วรรณขจรกิ จ และนายวินัย วรรณขจรกิ จ ได้จาํ หน่ ายเงิ นลงทุ นในบริ ษ ัท ไทยอิ งเกอร์ โฮลดิ้ ง จํากัด
(มหาชน) ส่ วนที่ ถือครองทั้งหมดให้กบั นายจตุรงค์ ศรี กุลเรื องโรจน์ และนายกิตติ ดุษฏีพฤฒิพนั ธุ์ ซึ่ งเป็ นกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นเดิม และ
นายบริ พนั ธุ์ วรรณขจรกิจ ได้ลาออกจากกรรมการของบริ ษทั โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 16 มิถุนายน 2561 เป็ นต้นไป ด้วยเหตุผลที่กล่าวมา
ข้างต้น ส่ งผลให้บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ เทคโนโลยี จํากัด และกิจการร่ วมค้า ทีอีที ซึ่ งบริ ษทั ไทยอิงเกอร์ เทคโนโลยี จํากัด มีอตั ราแบ่ง
ผลประโยชน์และความรับผิดชอบในอัตราร้อยละ 99.99 ได้เปลี่ยนสถานะจากบริ ษทั ย่อยเป็ นบริ ษทั อื่นตั้งแต่วนั ที่ 27 มิถุนายน 2561
เป็ นต้นไป นอกจากนั้น จากการขายหุ ้นของนายบริ พนั ธุ์ วรรณขจรกิจ และนายวินยั วรรณขจรกิจ ที่บุคคลทั้งสองเคยถือครองอยูใ่ น
บริ ษทั ส่ งผลให้นบั ตั้งแต่วนั ที่ 27 มิถุนายน 2561 (วันที่จาํ หน่ายเงินลงทุน) บุคคลทั้งสองไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับกลุ่มบริ ษทั อีก
ต่อไป และรวมถึงบริ ษทั หรื อกิจการใดๆ ที่บุคคลทั้งสองเกี่ยวข้องก็จะถือว่าไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับกลุ่มบริ ษทั ด้วยเช่นกัน
เนื่ องจากบริ ษทั ได้ขายและโอนหุ ้นสามัญในบริ ษทั ไทยอิงเกอร์ เทคโนโลยี จํากัด ให้กบั นายบริ พนั ธุ์ วรรณขจรกิจ และนายวินยั
วรรณขจรกิจ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ดังนั้น งบการเงินรวมนี้ ได้รวมผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ไทยอิงเกอร์ เทคโนโลยี จํากัด
และกิจการร่ วมค้าทีอีทีจนถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2561 โดยแสดงอยูภ่ ายใต้กาํ ไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน ที่ยกเลิก
5.1 สิ นทรัพย์สุทธิ ของกลุ่มบริ ษทั ย่อยที่จาํ หน่าย
ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินของบริ ษทั ไทยอิงเกอร์ เทคโนโลยี จํากัดและกิจการร่ วมค้า ทีอีที ณ วันที่ 27 มิถุนายน
2561 (วันที่จาํ หน่ายเงินลงทุน) และราคาขายของเงินลงทุนในบริ ษทั ไทยอิงเกอร์ เทคโนโลยี จํากัด สามารถแสดงได้ดงั นี้
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บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บาท
งบการเงินรวม ณ วันที่จาํ หน่ายเงินลงทุน
กิจการร่ วมค้า
บริ ษทั ไทยอิงเกอร์
ทีอีที
รวม
เทคโนโลยี จํากัด
สิ นทรัพย์ที่จาํ หน่ายไป
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็ นหลักประกัน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 13)
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน (หมายเหตุ 14)
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวมสิ นทรัพย์
หนี้สินที่จาํ หน่ายไป
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6.2)
เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้ อ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (หมายเหตุ 19)
รวมหนี้สิน
รวมสิ นทรัพย์สุทธิ
สัดส่ วนเงินลงทุนที่จาํ หน่าย (ร้อยละ)
รวมมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิที่จาํ หน่าย
หัก : ราคาขายของเงินลงทุน
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

48,197,875
47,432,052
12,112,782
641,537
20,532,489
28,354,230
5,646,150
276,835
450,111
163,644,061

20,453
2,059,110
5,179,382
188,852
4,445,738
11,893,535

48,218,328
49,491,162
17,292,164
830,389
24,978,227
28,354,230
5,646,150
276,835
450,111
175,537,596

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)
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บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

5.2 รายได้และค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานที่ยกเลิก
ผลการดําเนิ นงานของกลุ่ มบริ ษ ัท ย่อยที่ จ าํ หน่ ายออกสําหรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี ต้ ังแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึ งวันที่
27 มิถุนายน 2561 (วันที่จาํ หน่ายเงินลงทุน) และสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้
บาท
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
2561
2560
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
61,076,547
81,040,263
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
41,372,766
40,447,628
กําไรขั้นต้น
19,703,781
40,592,635
รายได้อื่น
297,902
76,791
กําไรจากการดําเนินงาน
20,001,683
40,669,426
ค่าใช้จ่ายในการขาย
3,524,166
6,910,686
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
7,440,391
10,827,010
116,173
1,649,597
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
8,920,953
21,282,133
1,854,231
4,227,137
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
7,066,722
17,054,996
กําไรสุ ทธิ
5.3 งบกระแสเงินสดของการดําเนินงานที่ยกเลิก
กระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษทั ย่อยที่จาํ หน่ายออกสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน
2561 (วันที่จาํ หน่ายเงินลงทุน) และสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้
บาท
งบกระแสเงินสดรวม
2561
2560
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
15,561,814
(15,739,196)
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
2,880,062
8,753,540
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
22,784,071
(8,097,265)
กระแสเงินรับ (จ่าย) สุ ทธิ
(15,082,921)
41,225,947
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บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

6.

รายการธุรกิจทีส่ ํ าคัญกับบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
6.1 ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการกําหนดราคา
ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการกําหนดราคาระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อย บุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้
ชื่อบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่ อย
บริ ษทั ไทย อิงเกอร์ จํากัด
บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ เทคโนโลยี จํากัด
บริ ษทั ทีอีจี อลูมินมั่ จํากัด
บริ ษทั ทีอี แมค จํากัด
กิจการร่ วมค้า ทีอีที
บริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ทีจี เมคเกอร์ จํากัด
(อยูร่ ะหว่างการชําระบัญชี)
บริ ษทั เอเชีย แทรฟฟิ ค เทคโนโลยี
แอนด์ เซอร์ วสิ จํากัด
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด โฟล์ เวย์
(อยูร่ ะหว่างการชําระบัญชี)
บริ ษทั เอเชีย แทรฟฟิ ค จํากัด
บริ ษทั เอแฟลท จํากัด
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
นายจตุรงค์ ศรี กุลเรื องโรจน์
นายกิตติ ดุษฏีพฤฒิพนั ธุ์
นายบริ พนั ธุ์ วรรณขจรกิจ
นายวินยั วรรณขจรกิจ

ความสัมพันธ์
บริ ษทั ถือหุน้ ในอัตราร้อยละ 100
ไม่มีความเกี่ยวข้องกันตั้งแต่วนั ที่ 27 มิถุนายน 2561 เป็ นต้นไป (หมายเหตุ 5)
ถือหุน้ ทางอ้อมโดยผ่านบริ ษทั ไทย อิงเกอร์ จํากัด ในอัตราร้อยละ 100
ถือหุ น้ ทางอ้อมโดยผ่านบริ ษทั ไทย อิงเกอร์ จํากัด ในอัตราร้อยละ 70
ไม่มีความเกี่ยวข้องกันตั้งแต่วนั ที่ 27 มิถุนายน 2561 เป็ นต้นไป (หมายเหตุ 5)

ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน
ไม่มีความเกี่ยวข้องกันตั้งแต่วนั ที่ 27 มิถุนายน 2561 เป็ นต้นไป (หมายเหตุ 5)
ไม่มีความเกี่ยวข้องกันตั้งแต่วนั ที่ 27 มิถุนายน 2561 เป็ นต้นไป (หมายเหตุ 5)
ไม่มีความเกี่ยวข้องกันตั้งแต่วนั ที่ 27 มิถุนายน 2561 เป็ นต้นไป (หมายเหตุ 5)
ไม่มีความเกี่ยวข้องกันตั้งแต่วนั ที่ 27 มิถุนายน 2561 เป็ นต้นไป (หมายเหตุ 5)
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการ
ผูถ้ ือหุ น้ และกรรมการ
ไม่มีความเกี่ยวข้องกันตั้งแต่วนั ที่ 27 มิถุนายน 2561 เป็ นต้นไป (หมายเหตุ 5)
ไม่มีความเกี่ยวข้องกันตั้งแต่วนั ที่ 27 มิถุนายน 2561 เป็ นต้นไป (หมายเหตุ 5)
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บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
นโยบายการกําหนดราคาระหว่างกัน มีดงั นี้
นโยบายราคา
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้ค่าบริ หารจัดการ
จําหน่ายสิ นทรัพย์
การจําหน่ายเงินลงทุน
การซื้ อเงินลงทุน
เงินให้กยู้ มื / เงินกูย้ มื
การคํ้าประกัน

ราคาเทียบเคียงราคาตลาด
เรี ยกเก็บตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ งบวกกําไร
ราคาเทียบเคียงราคาตลาด
ในราคาใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน ณ วันขาย
ในราคาใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน ณ วันซื้ อ
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี สําหรับรายการกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
และไม่มีการคิดดอกเบี้ยสําหรับเงินให้กยู้ มื แก่/ เงินกูย้ มื จากบริ ษทั ย่อย
ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม

6.2 ยอดคงเหลือที่สาํ คัญกับบริ ษทั ย่อย บุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงเหลือที่สาํ คัญกับบริ ษทั ย่อย บุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี้
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
2560
2561
2560
2561
ลูกหนีก้ ารค้ า (หมายเหตุ 8)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
2,161,000
ลูกหนีอ้ ื่น (หมายเหตุ 8)
บริ ษทั ย่อย

-

-

เจ้ าหนีอ้ ื่น (หมายเหตุ 17)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

-

ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย (หมายเหตุ 17)
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

-

21,024,050

753,920

55,670
55,670

-

50,700
50,700

24,376

-

-
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บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือและรายการเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ ืม/ เงินกูย้ ืมกับบริ ษทั ย่อย บุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน สําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
2560
2561
เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้ น
บริษัทย่ อย
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
จ่ายชําระระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นปี
เงินกู้ยืมระยะสั้ น
บริษัทย่ อย
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี
จ่ายชําระระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นปี
บริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี
จ่ายชําระระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นปี
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
จ่ายชําระระหว่างปี
หัก ยอดคงเหลือของกลุ่มบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่จาํ หน่ายเงินลงทุน
(หมายเหตุ 5.1)
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นปี
รวมเงินกูย้ มื ระยะสั้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

-

-

198,250,000
198,250,000

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

-

-

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

3,380,000
3,380,000

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

(16,800,000)
-

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

-

-

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

-

-

23,000,000
23,000,000

-

3,380,000

กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการคิดและจ่ายดอกเบี้ ย สําหรับเงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย และเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลที่
เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ สําหรับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน กลุ่มบริ ษทั คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.50 ต่อปี ซึ่ งเป็ นเงินกูย้ ืมที่ไม่มี
หลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน และมีกาํ หนดชําระคืนเมื่อทวงถาม
หน้า 30

บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
6.3 รายได้และค่าใช้จ่ายที่สาํ คัญกับบริ ษทั ย่อย บุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้และค่าใช้จ่ายที่สาํ คัญกับบริ ษทั ย่อย บุคคลและบริ ษทั เกี่ยวข้องกันสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม สรุ ปได้ดงั นี้
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

งบการเงินรวม
2560
2561
รายได้ จากการขายและให้ บริการ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

-

19,033,332

-

-

รายได้ เงินปันผลรับ
บริ ษทั ย่อย

-

-

117,000,000

40,000,000

รายได้ อื่น (รายได้ ค่าบริหารจัดการ)
บริ ษทั ย่อย

-

-

21,024,050

761,556

รายได้ จากการจําหน่ ายทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

-

2,060,000

-

-

ค่ าเช่ า
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

-

146,256

-

-

ซื้อยานพาหนะ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

-

72,839

-

-

ดอกเบีย้ จ่ าย
บริ ษทั ย่อย

-

-

-

56,720

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
บาท

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

งบการเงินรวม
2560
2561
6,621,980
10,895,708
218,142
253,965
11,149,673
6,840,122

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
500,750
18,732
519,482
-
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บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
7.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
บาท

เงินสดในมือ
เงินฝากสถาบันการเงิน
- ประเภทกระแสรายวัน
- ประเภทออมทรัพย์

8.

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
1,961
258,572,124
943,803
259,515,927

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

202,794,689
906,474
203,701,163

7,630,000
2,519,792
10,149,792

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
ลูกหนี้การค้า
- บริ ษทั อื่น
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6.2)
เช็ครับล่วงหน้า
รายได้คา้ งรับ
รวมลูกหนี้ การค้า
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 6.2)
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้าและค่าแรง
เหมาจ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี้กรมสรรพากร
เงินทดรองจ่าย
อื่นๆ
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น

39,197,151
5,017,889
77,913,033
122,128,073

32,811,605
3,805,046
2,619,671
15,747
39,252,069
161,380,142

8,654,057
2,161,000
9,292,643
115,315,315
135,423,015

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

-

-

21,024,050
95,073
314,000
15,746
21,448,869
21,448,869

753,920
753,920
753,920
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บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลูกหนี้การค้าจําแนกตามอายุหนี้ ที่คา้ ง ได้ดงั นี้
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
ลูกหนี้การค้า - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
ลูกหนี้การค้า - บริ ษทั อื่น
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
รวมลูกหนี้ การค้า - บริ ษทั อื่น
รวมลูกหนี้ การค้า
9.

-

2,161,000

-

-

114,328,833

123,693,415

-

-

7,799,240
122,128,073
122,128,073

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

-

-

รายได้ ทยี่ งั ไม่ ได้ เรียกชําระ/ รายได้ ค่าก่อสร้ างรับล่วงหน้ า
9.1 รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชําระ
บาท

ต้นทุนงานโครงการจนถึงปัจจุบนั
กําไรที่รับรู ้จนถึงปั จจุบนั
ต้นทุนงานโครงการที่เกิดขึ้น
ปรับปรุ งด้วยกําไรที่รับรู ้จน
ถึงปัจจุบนั
หัก เงินงวดที่เรี ยกเก็บจากผูว้ า่ จ้าง
รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชําระ
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
ตามสัญญา
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้เงินประกันผลงานตาม
สัญญา - สุ ทธิ
เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
1,237,204,311
598,297,936
265,297,175
138,606,135
-

1,502,501,486
(1,352,771,202)
149,730,284

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

-

-

43,940,893
-

17,232,134
(2,850,690)

-

-

43,940,893

14,381,444

-

-

27,154,833

55,468,532

-
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บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

9.2 รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
ต้นทุนงานโครงการจนถึงปัจจุบนั
2,378,808
163,691,152
452,348
39,649,275
กําไรที่รับรู ้จนถึงปัจจุบนั
ต้นทุนงานโครงการที่เกิดขึ้น
ปรับปรุ งด้วยกําไรที่รับรู ้จน
ถึงปัจจุบนั
2,831,156
203,340,427
หัก เงินงวดที่เรี ยกเก็บจากผูว้ า่ จ้าง
(4,175,853)
(220,915,017)
(17,574,590)
(1,344,697)
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
ลูกหนี้เงินประกันผลงานตาม
สัญญา
เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
10.

-

8,445,716

-

-

1,000,000

6,410,758

-

-

สิ นค้ าคงเหลือ
บาท

สิ นค้าสําเร็ จรู ป
วัตถุดิบ
วัสดุประกอบ
รวมสิ นค้าคงเหลือ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
267,955
11,264,873
1,160,238
6,025,849
691,653
13,474,524
2,119,846
30,765,246
-

ต้นทุนสิ นค้าคงเหลือที่กลุ่มบริ ษทั รับรู ้เป็ นต้นทุนขายและบริ การสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีจาํ นวน
21.66 ล้านบาท และ 19.93 ล้านบาท ตามลําดับ
11.

เงินฝากสถาบันการเงินทีใ่ ช้ เป็ นหลักประกัน
บาท

เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจํา 12 เดือน
รวม

อัตราดอกเบี้ยร้อย
ละต่อปี
0.37 - 0.375
1.15

งบการเงินรวม
2560
2561
10,879,704
13,800,900
24,680,604
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
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บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริ ษทั ได้ใช้เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจําเป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 16) และหนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคาร (หมายเหตุ 30.2) เนื่ องจากการ
จําหน่ ายส่ วนงานในบริ ษทั ย่อยตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 ในระหว่างปี 2561 ส่ งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
กลุ่มบริ ษทั ไม่มียอดเงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็ นหลักประกัน
12.

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนชําระแล้ว (ล้านบาท)
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ไทย อิงเกอร์ จํากัด
บริ ษทั ไทยอิงเกอร์
เทคโนโลยี จํากัด

สัดส่ วนการถือหุน้
(ร้อยละ)

ราคาทุน (บาท)

ประเภทกิจการ

2561

2560

2561

2560

2561

2560

รับเหมาก่อสร้าง
ระบบความ
ปลอดภัยจราจร

150.00

30.00

100

100

202,740,000

82,740,000

86.12

86.12

-

100

202,740,000

86,120,000
168,860,000

การเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมได้มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนในบริ ษทั ไทย อิงเกอร์ จํากัด
ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย จากเดิม 30 ล้านบาท (แบ่งเป็ นหุ น้ สามัญ 300,000 หุ น้ มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท) เป็ น 66 ล้านบาท (แบ่งเป็ นหุ ้น
สามัญ 660,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท) โดยออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 36 ล้านบาท (แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ 360,000 หุ ้น
มูลค่าหุ น้ ละ 100 บาท) ภายหลังการเพิ่มทุนดังกล่าว สัดส่ วนการถือหุ ้นของบริ ษทั ในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวยังคงเดิมที่ร้อยละ 100
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมได้มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนในบริ ษทั ไทย อิงเกอร์
จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัท ย่อย จากเดิ ม 66 ล้านบาท (แบ่ งเป็ นหุ ้น สามัญ 660,000 หุ ้น มู ลค่าหุ ้นละ 100 บาท) เป็ น 150 ล้านบาท
(แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ 1,500,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท) โดยออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 84 ล้านบาท (แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ
840,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท) ภายหลังการเพิ่มทุนดังกล่าว สัดส่ วนการถือหุ น้ ของบริ ษทั ในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวยังคงเดิมที่
ร้อยละ 100 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวจดทะเบียนเพิม่ ทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมได้มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนในบริ ษทั ทีอีจี อลูมินมั่
จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อม จากเดิม 3 ล้านบาท (แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ 30,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท) เป็ น 20 ล้านบาท
(แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ 200,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท) โดยออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นจํานวน 17 ล้านบาท (แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ
170,000 หุ ้นมูลค่าหุ ้นละ 100 บาท) ภายหลังการเพิ่มทุนดังกล่าว สัดส่ วนการถือหุ ้นทางอ้อมของบริ ษทั ในบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
ยังคงเดิมที่ร้อยละ 100 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ได้มีมติอนุ มตั ิการจําหน่าย
เงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ไทยอิ งเกอร์ เทคโนโลยี จํากัด ให้กับ นายบริ พ นั ธุ์ วรรณขจรกิ จ และนายวินัย วรรณขจรกิ จ จํานวน
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บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
5,234,799 หุ ้น และ 3,377,199 หุ ้น ตามลําดับ โดยมีราคาขายหุ ้นละ 10 บาท ภายหลังการจําหน่ายหุ ้นดังกล่าว สัดส่ วนการถือ
หุน้ ของบริ ษทั ในบริ ษทั ไทยอิงเกอร์ เทคโนโลยี จํากัด เปลี่ยนจากสัดส่ วนเดิมที่ร้อยละ 100 เป็ นร้อยละศูนย์
ในเดื อนมี นาคม 2561 บริ ษทั ไทย อิงเกอร์ จํากัด ได้ลงทุนในหุ ้นสามัญของบริ ษทั ที อี แมค จํากัด จํานวน 70,000 หุ ้น ซึ่ งมี
มูลค่า ที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ น้ รวมเป็ นจํานวนเงิน 0.70 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนการถือหุ ้นร้อยละ 70 บริ ษทั ย่อยทางอ้อมดังกล่าว
จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561
การจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ย่อย
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ไทย อิงเกอร์ จํากัด เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล
ให้แก่บริ ษทั เป็ นจํานวนทั้งสิ้ น 36.00 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นจํานวน 300,000 หุ ้น ในอัตราหุ ้นละ 120.00 บาท
บริ ษทั จ่ายเงินปั นผลแล้วเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ไทยอิงเกอร์ เทคโนโลยี จํากัด (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆ
กับ กลุ่ม บริ ษ ัท แล้ว ตามที่ เปิ ดเผยในหมายเหตุ 5 ) เมื่ อ วัน ที่ 8 มี น าคม 2561 ได้มี ม ติ อ นุ ม ัติก ารจ่ ายเงิ น ปั น ผลระหว่างกาล
ประจําปี 2561 ให้แก่บริ ษทั เป็ นจํานวนทั้งสิ้ น 29.00 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ จํานวน 8,612,000 หุ น้ ในอัตราหุ น้
ละ 3.37 บาท บริ ษทั จ่ายเงินปันผลแล้วในเดือนมิถุนายน 2561
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ไทย อิงเกอร์ จํากัด เมื่ อวันที่ 29 มิ ถุนายน 2561 ได้มีมติอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลประจําปี 2561 ให้แก่บริ ษทั เป็ นจํานวนทั้งสิ้ น 52.00 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นจํานวน 660,000 หุ ้น
ในอัตราหุ น้ ละ 78.79 บาท บริ ษทั จ่ายเงินปันผลแล้วในเดือนสิ งหาคม 2561
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ทีอี แมค จํากัด (บริ ษทั ย่อยทางอ้อม) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ได้มีมติอนุมตั ิการ
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เป็ นจํานวนทั้งสิ้ น 2.00 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นจํานวน
100,000 หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 20.00 บาท บริ ษทั มีกาํ หนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในเดือนมกราคม 2562
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของ บริ ษทั ไทย อิงเกอร์ จํากัด เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล
ให้แก่บริ ษทั เป็ นจํานวนทั้งสิ้ น 40.00 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ จํานวน 300,000 หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 133.34 บาท
บริ ษทั จ่ายเงินปันผลแล้วเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560

หน้า 36

บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
13.

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
งบการเงินรวม

ที่ดิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
รายการระหว่ างปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชีตน้ ปี
ซื้ อสิ นทรัพย์
จําหน่าย/ ตัดจําหน่าย
ค่าเสื่ อมราคา
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชีสิ้นปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี

อาคารและส่ วน
ปรับปรุ งอาคาร

เครื่ องมือ
เครื่ องใช้

บาท
เครื่ องตกแต่งและ
เครื่ องจักร
อุปกรณ์สาํ นักงาน ยานพาหนะ ระหว่างติดตั้ง

10,620,100
10,620,100

19,990,000
(4,675,591)
15,314,409

10,149,066
(5,924,378)
4,224,688

1,903,502
(1,200,590)
702,912

27,041,490
(8,366,497)
18,674,993

10,620,100
10,620,100

15,314,409
566,178
(1,605,358)
(990,588)
13,284,641

4,224,688
6,344,458
(96,573)
(1,894,181)
8,578,392

702,912
1,304,953
(394,177)
1,613,688

18,674,993
2,025,222
(4,802,376)
15,897,839

10,620,100
10,620,100

18,566,178
(5,281,537)
13,284,641

16,392,524
(7,814,132)
8,578,392

3,208,455 29,066,712
(1,594,767) (13,168,873)
1,613,688 15,897,839

-

งานระหว่าง
ก่อสร้าง
118,569

รวม

118,569

69,822,727
(20,167,056)
49,655,671

1,001,250
1,001,250

118,569
10,213,652
10,332,221

49,655,671
21,455,713
(1,701,931)
(8,081,322)
61,328,131

1,001,250
1,001,250

10,332,221
10,332,221

89,187,440
(27,859,309)
61,328,131

-
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บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ที่ดิน
รายการระหว่ างปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชีตน้ ปี
ซื้ อสิ นทรัพย์
รับโอน (โอนออก)
จําหน่าย/ ตัดจําหน่าย
ค่าเสื่ อมราคา
หัก มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
ของบริ ษทั ย่อยที่จาํ หน่าย (หมายเหตุ 5.1)
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชีสิ้นปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี

อาคารและส่ วน
ปรับปรุ งอาคาร

เครื่ องมือ
เครื่ องใช้

บาท
เครื่ องตกแต่งและ
เครื่ องจักร
อุปกรณ์สาํ นักงาน ยานพาหนะ ระหว่างติดตั้ง
1,001,250
(1,001,250)
-

งานระหว่าง
ก่อสร้าง
10,332,221
4,733,537
(15,065,758)
-

รวม

10,620,100
3,000,000
-

13,284,641
40,450
15,065,758
(1,148,496)

8,578,392
16,563,681
1,001,250
(3,980,169)

1,613,688 15,897,839
2,229,969 3,723,412
(3)
(542,910) (4,547,891)

61,328,131
30,291,049
(3)
(10,219,466)

13,620,100

(493,671)
26,748,682

(69,972)
22,093,182

(580,005) (4,502,502)
2,720,739 10,570,858

-

-

(5,646,150)
75,753,561

13,620,100
13,620,100

33,065,758
(6,317,076)
26,748,682

33,879,849
(11,786,667)
22,093,182

4,618,806 26,013,341
(1,898,067) (15,442,483)
2,720,739 10,570,858

-

-

111,197,854
(35,444,293)
75,753,561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริ ษทั ได้จดจํานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง ซึ่ งมีราคาตามบัญชีสุทธิ เป็ นจํานวนเงิน 37.37 ล้านบาท และ 18.97 ล้านบาท ตามลําดับ ไว้กบั สถาบันการเงิน
ในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อเป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 16) และหนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคาร (หมายเหตุ 30.2)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูเ้ ช่าได้รวมแสดงในรายการข้างต้นประกอบด้วยยานพาหนะและเครื่ องมือเครื่ องใช้มีมูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
เป็ นจํานวนเงิน 14.25 ล้านบาทและ 9.99 ล้านบาท ตามลําดับ
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บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
14.

สิ นทรัพ ย์ ไม่ มีตวั ตน
รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม สรุ ปได้ดงั นี้
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

งบการเงินรวม
2560
2561
ณ วันที่ 1 มกราคม
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
รายการระหว่ างปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชีตน้ ปี
ซื้ อสิ นทรัพย์
ค่าตัดจําหน่าย
หัก มูลค่าตามบัญชีของบริ ษทั ย่อยที่จาํ หน่าย
(หมายเหตุ 5.1)
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชีสิ้นปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
15.

1,641,239
(413,001)
1,228,238

1,068,067
(177,400)
890,667

-

-

1,228,238
(247,458)

890,667
573,172
(235,601)

-

-

(276,835)
703,945

1,228,238

-

-

1,323,180
(619,235)
703,945

1,641,239
(413,001)
1,228,238

-

-

สิ นทรัพ ย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
บาท

ภาษีเงินได้รอขอคืน
เงินมัดจําและคํ้าประกันโครงการ
เงินประกันอื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
2561
2560
6,932,385
6,822,236
12,316,230
2,796,121
3,137,916
9,728,506
22,276,382

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
-
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บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
16.

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
บาท

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
รวม

งบการเงินรวม
2561
2560
3,450,723
17,000,000
20,450,723

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริ ษทั มีวงเงินสิ นเชื่อระยะสั้นเพื่อการค้าจากสถาบันการเงินตามสัญญาเงินกูย้ ืมใน
วงเงินสู งสุ ดรวม 297.00 ล้านบาท และ 187.00 ล้านบาท ตามลําดับ วงเงินสิ นเชื่อเพื่อการค้าดังกล่าวประกอบด้วย เงินเบิกเกิน
บัญชี ตัว๋ สัญญาใช้เงิน เงินกูย้ มื ระยะสั้น และหนังสื อคํ้าประกันธนาคาร โดยวงเงินสิ นเชื่อดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ MOR
ต่อปี สําหรับเงินเบิกเกินบัญชี และวงเงินสิ นเชื่ออื่นมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ลบร้อยละ 0.25 ถึง 1.25 ต่อปี
วงเงินสิ นเชื่ อระยะสั้นจากสถาบันการเงินดังกล่าว คํ้าประกันโดยเงินฝากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 11) การจดจํานองที่ ดิน
พร้ อมสิ่ งปลูกสร้ างบนที่ ดินที่ เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของกลุ่มบริ ษทั (หมายเหตุ 13) ร่ วมกับการคํ้าประกันโดยกรรมการและบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการของกลุ่มบริ ษทั
17.

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
บาท

เจ้าหนี้การค้า
เช็คค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
- เจ้าหนี้อื่น - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 6.2)
- เจ้าหนี้ซ้ื อสิ นทรัพย์
- เจ้าหนี้กรมสรรพากร
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บุคคล
ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6.2)
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
- อื่นๆ
รวมเจ้าหนี้อื่น
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

งบการเงินรวม
2561
2560
32,789,180
53,504,656
2,477,594
9,573,041
63,077,697
35,266,774

1,460,025

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

5,184,839
798,391
7,443,255
42,710,029

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
84,000
84,000
-

-

50,700
882

603,610
604,492
688,492

540,000
590,700
590,700
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บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
18.

หนีส้ ิ นภายใต้ สัญญาเช่ าการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่าการเงินสําหรับยานพาหนะและเครื่ องมือเครื่ องใช้ ซึ่ งมีกาํ หนดระยะเวลาเช่า 4 - 5 ปี โดยมีจาํ นวนเงิน
ขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายสําหรับสัญญาเช่าการเงินและมูลค่าปั จจุบนั สําหรับหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
บาท
มูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงิน
ขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่าย
จํานวนเงินขั้นตํ่าที่จะต้องจ่าย
2560
2561
2560
2561
ภายใน 1 ปี
4,384,837
3,644,811
3,987,103
3,336,678
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
3,590,791
5,880,359
3,431,652
6,258,092
10,642,929
7,235,602
9,867,462
6,768,330
หัก ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย
(775,467)
(467,272)
6,768,330
9,867,462
6,768,330
9,867,462

19.

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พ นักงาน
การเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุซ่ ึ งเป็ นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน สําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม สามารถแสดงได้ดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
ยอดคงเหลือต้นปี
ส่ วนที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน:
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
หัก ภาระหนี้สินของบริ ษทั ย่อยที่จาํ หน่าย
(หมายเหตุ 5.1)
ส่ วนที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
(กํา ไร) ขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดา้ น
- ทางการเงิน
- ทางประชากร
ส่ วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
ยอดคงเหลือปลายปี

4,256,345

4,110,590

1,335,891
112,390

473,724
143,935

(2,250,554)

-

39,938
291

-

-

-

-

-

(471,904)

-

-

797,071
(521,620)
507,239

-

-

-

4,236,762

4,256,345

40,229
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บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะไม่มีการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุ่มบริ ษทั
ประมาณ 23 ปี และ 18 ปี ตามลําดับ
สมมติฐานที่สาํ คัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2560
2561
อัตราคิดลด
ร้อยละ 3.20 - 3.42 ต่อปี
ร้อยละ 3.50 ต่อปี
อัตราการขึ้นเงินเดือน
ร้อยละ 5.00 - 6.00
ร้อยละ 3.13
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
ผันแปรตามอายุพนักงานร้อยละ 1.91 - 22.92 ผันแปรตามอายุพนักงานร้อยละ 0 - 8
อัตราการเสี ยชีวิตและทุพพลภาพ
อัตราตามตารางมรณะไทยปี 2560
อัตราตามตารางมรณะไทยปี 2551
แยกเกณฑ์ตามเพศชายและหญิง
แยกเกณฑ์ตามเพศชายและหญิง
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู ้ในรายการต่อไปนี้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
2560
2561
2560
2561
1,448,281
617,659
40,229
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลี่ ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติ ฐานที่ เกี่ ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ อาจเป็ นไปได้อย่าง
สมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้เป็ นจํานวน
เงินดังต่อไปนี้
บาท
งบการเงินรวม
2560
2561
เพิม่ ขึ้นร้อยละ
ลดลงร้อยละ
เพิม่ ขึ้นร้อยละ ลดลงร้อยละ 0.50
0.50 ต่อปี
0.50 ต่อปี
0.50 ต่อปี
ต่อปี
อัตราคิดลด
(275,402)
299,375
(241,013)
262,826
อัตราการขึ้นเงินเดือน
304,251
(263,099)
279,694
(257,804)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
(336,687)
379,549
(272,698)
121,899
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บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน

2561
เพิ่มขึ้นร้อยละ
ลดลงร้อยละ
0.50 ต่อปี
0.50 ต่อปี
(3,423)
3,784
3,879
(3,245)
(5,033)
6,348

2560
เพิ่มขึ้นร้อยละ ลดลงร้อยละ
0.50 ต่อปี
0.50 ต่อปี
-

แม้วา่ การวิเคราะห์น้ ี ไม่ได้คาํ นึ งการกระจายตัวแบบเต็มรู ปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว แต่ได้แสดง
ประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานต่างๆ
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิ ติบญ
ั ญัติแห่ งชาติได้มีมติผา่ นร่ างพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่ งกฎหมายดังกล่าว
อยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิ จจานุ เบกษาพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่น้ ี กาํ หนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณี
นายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลูกจ้างซึ่ งทํางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไปให้มีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วัน
สุ ดท้าย การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็ นการแก้ไขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน บริ ษทั พิจารณาเลือกถือ
ปฏิ บ ัติตามพระราชบัญญัติดงั กล่าวก่ อนวันที่ มี ผลบังคับใช้ โดยจะเริ่ มใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 13 ธันวาคม 2561 เป็ นต้นไป ทั้งนี้ บริ ษ ัท
เห็นชอบที่จะจ่ายค่าชดเชยเลิกจ้างให้กบั ลูกจ้างที่ทาํ งานตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป ในอัตรา 400 วัน ของอัตราค่าจ้างสุ ดท้าย โดยมีผลเฉพาะ
ลู กจ้างที่ เลิ กจ้างหรื อมี ก าํ หนดเกษี ยณในหรื อหลังวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เป็ นต้น ไป รวมถึ งลู กจ้างที่ มี ก าํ หนดเกษี ยณก่ อน
วันที่ 13 ธันวาคม 2561 แต่ยงั คงทํางานอยู่ และบริ ษทั ยังไม่ได้ทาํ การจ่ายชดเชยการเลิกจ้างให้ตามกฎหมาย ภาระหนี้ สินสํารอง
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที่ รับรู ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้คิดคํานวนโดยอิงกับอัตราใหม่ตามร่ างพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองแรงงานดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ การคํานวนภายใต้อตั ราค่าชดเชยใหม่ส่งผลให้หนี้ สินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เพิ่มขึ้นจํานวน 1.05 ล้านบาท ในงบการเงินรวมสําหรับปี 2561 กลุ่มบริ ษทั บันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าชดเชย
ดังกล่าวโดยรับรู ้ตน้ ทุนบริ การในอดีตเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
20.

ทุนเรื อนหุ้น
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ที่ประชุมได้มีมติดงั นี้
- อนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ น้ จากเดิมมูลค่าหุน้ ละ 10 บาท เป็ นมูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท ซึ่ งจะทําให้จาํ นวนหุ น้
ที่ ออกและเรี ยกชําระแล้วของบริ ษ ทั เปลี่ ยนแปลงจากเดิ ม 16,886,000 หุ ้น เป็ น 337,720,000 หุ ้น บริ ษ ทั จดทะเบี ยนการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ดงั กล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561
- อนุ มตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากเดิม 168.86 ล้านบาท (หุ ้นสามัญจํานวน 337.72 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.50 บาท)
เป็ น 230.00 ล้านบาท (หุ ้นสามัญจํานวน 460.00 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.50 บาท) โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน
61.14 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ จํานวน 122.28 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.50 บาท) เพื่อจัดสรรและเสนอขายให้แก่ประชาชน
ทัว่ ไป (Initial Public Offering)
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บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ในระหว่างปี 2561 บริ ษทั ได้เสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจํานวน 122.28 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคา
เสนอขายหุ ้นละ 3.65 บาท คิดเป็ นจํานวนเงินสุ ทธิ ที่ได้รับจากการเสนอขายหุ ้นดังกล่าวจํานวนทั้งสิ้ น 429.02 ล้านบาท (สุ ทธิ
จากต้นทุนในการจําหน่ ายหุ ้นสามัญจํานวน 17.31 ล้านบาท) บริ ษทั ได้รับชําระเงินค่าหุ ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วทั้งจํานวนเมื่อ
วัน ที่ 16 ตุ ล าคม 2561 ทั้งนี้ หุ ้ น สามัญ ของบริ ษ ัท ได้จ ดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทยและได้เริ่ ม ซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ภายหลังการเพิ่มทุน บริ ษทั มีทุนที่ชาํ ระแล้วเป็ น
จํานวนเงิน 230 ล้านบาท (หุ ้นสามัญจํานวน 460,000,000 หุ ้น มูลค่า หุ ้นละ 0.50 บาท) และมีส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญจํานวน
367.88 ล้านบาท และบริ ษทั ได้จดทะเบียนการรับชําระค่าหุน้ เพิ่มทุนดังกล่าวแล้วกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561
21.

ทุนสํ ารองตามกฎหมาย
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั จะต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุน
สํารองตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้ จะมี
จํานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของทุนจดทะเบียนและทุนสํารองนี้ จะนํามาจัดสรรปันผลไม่ได้
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั จัดสรรสํารองตามกฏหมายเพิ่มเติมในระหว่างปี จํานวน 6.80 ล้านบาท
และ 2.00 ล้านบาท ตามลําดับ

22.

การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริ ษทั ในการบริ หารทุนของบริ ษทั นั้นเพื่อดํารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดําเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องของ
บริ ษทั เพื่อสร้ างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ ้นและเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่ มีส่วนได้เสี ยอื่น และเพื่อดํารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้ างของทุนที่
เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน
ในการดํารงไว้หรื อปรับโครงสร้างของทุน บริ ษทั อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น การคืนทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น
การออกหุน้ ใหม่ หรื อการขายสิ นทรัพย์เพื่อลดภาระหนี้สิน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาํ คัญของกลุ่มบริ ษทั คือการจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการดํารงไว้
ซึ่ งความสามารถในการดํารงธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 อัตราส่ วนหนี้สินต่อทุนในงบการเงินรวมเท่ากับ 0.17 : 1 และ 1.07 : 1 ตามลําดับ
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บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

23.

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สาํ คัญสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
2561
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ป
ซื้ อสิ นค้าสําเร็ จรู ป
วัตถุดิบ วัสดุประกอบการและวัสดุ
สิ้ นเปลืองใช้ไป
ค่าจ้างผูร้ ับเหมา
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าที่ปรึ กษาและค่าบริ การวิชาชีพ
ค่าเช่าอุปกรณ์และยานพาหนะ
หนี้สงสัยจะสู ญเงินประกันผลงาน
(กลับรายการ)
ค่าสาธารณูปโภค

24.

2560

(10,996,918)
22,155,827

(716,378)
13,384,970

262,861,763
296,574,603
34,628,782
10,466,924
2,790,653
10,978,786
4,514,621

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
-

-

286,789,061
162,415,309
32,362,664
8,316,923
3,520,519
10,437,681

1,785,419
1,036,653
-

-

(2,056,075)
2,706,964

-

-

540,000
-

ส่ วนได้ เสี ยทีไ่ ม่ มอี าํ นาจควบคุม
บาท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือต้นปี
การลงทุนในบริ ษทั ย่อยโดยส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
การจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือสิ้ นปี

300,000
697,897
(600,000)
397,897

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีเงินปันผลค้างจ่ายให้กบั ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมจํานวน 600,000 บาท
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บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

25. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับส่ วนงานดําเนิ นงานต่อเนื่องสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
2560
2561
2560
2561
ภาษีเงินได้ปีปัจจุบนั
16,624,724 17,173,753
29,378
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีซ่ ึ งเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
(270,790)
336,764
(8,046)
และการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
16,353,934 17,510,517
21,332
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกําไรทางบัญชี กบั อัตราภาษี ที่ใช้สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สามารถแสดงได้ดงั นี้
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
2560
2561
2560
2561
99,054,795 84,331,439 134,349,725 39,959,819
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีคาํ นวณจากอัตราภาษีร้อยละ 0 - 20
19,649,443 16,866,288 26,869,945 7,991,964
ผลกระทบ:
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถใช้เป็ นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้
754,845
972,671
20,815
รายการที่ถือเป็ นค่าใช้จ่ายทางภาษี/
รายการที่ไม่ถือเป็ นรายได้ทางภาษี
(3,779,564) (721,028) (26,861,382) (8,000,000)
55,822
8,036
ผลขาดทุนทางภาษีที่คาดว่าจะไม่ใช้สิทธิ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ปัจจุบนั
16,624,724 17,173,753
29,378
(270,790)
336,764
(8,046)
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชัว่ คราว
16,353,934 17,510,517
21,332
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ยอดเคลื่อนไหวสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบการเงินรวม
บาท
ณ วันที่
1 มกราคม 2561
รายการ
หนี้สงสัยจะสู ญเงินประกันผลงาน
570,140

กําไรหรื อ
ขาดทุน
-

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
-

คงเหลือใน
บริ ษทั ย่อยที่
จําหน่าย
-

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561
570,140
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บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม

851,267
1,421,407

289,657
289,657

งบการเงินรวม
รายการ
หนี้สงสัยจะสู ญเงินประกันผลงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม

156,538
156,538

(450,111)
(450,111)

847,351
1,417,491

บาท
ณ วันที่
1 มกราคม 2560
981,353
822,117
1,803,470

กําไรหรื อ
ขาดทุน
(411,213)
123,531
(287,682)

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(94,381)
(94,381)

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
570,140
851,267
1,421,407

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561
8,046

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท
รายการ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

26.

ณ วันที่
1 มกราคม 2561
-

กําไรหรื อ
ขาดทุน
8,046

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนินงานที่นาํ เสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริ ษทั ที่ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนินงาน
ได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของ
ส่ วนงาน โดยรายงานภายในที่ผบู ้ ริ หารใช้ แบ่งส่ วนดําเนิ นงานตามการประกอบธุ รกิจรับเหมาก่อสร้าง และธุ รกิจรับเหมาติดตั้ง
และวางระบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการคมนาคมและความปลอดภัยทางการจราจร
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 ในระหว่างปี บริ ษทั ได้จาํ หน่ายหุ น้ สามัญในบริ ษทั ไทยอิงเกอร์ เทคโนโลยี จํากัด
ซึ่ งดําเนิ นธุ รกิ จเทคโนโลยีคมนาคม ส่ งผลให้ งบการเงิ นรวมนี้ ได้นําเสนอผลรวมสุ ทธิ จากการดําเนิ นงานของส่ วนงานธุ ร กิ จ
เทคโนโลยีคมนาคมไว้ภายใต้กาํ ไรจากการดําเนินงานที่ยกเลิกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 และ 2560 และได้เปิ ดเผยรายการเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 5.2 ผลการดําเนิ นงานต่อเนื่ องของกลุ่มบริ ษทั ที่
นําเสนอในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมจึงเหลือแต่ส่วนงานธุ รกิจรับเหมาก่อสร้างเพียงอย่างเดียว ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั จึงไม่ได้มี
การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานสําหรับปี 2561 ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่มีสินทรัพย์และหนี้ สินจําแนกตามส่ วนงานที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจเทคโนโลยีคมนาคมรวมแสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ส่ วนธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสามารถแยกรายได้ออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ คือรายได้
จากการให้บริ การรับเหมาก่อสร้าง และรายได้จากการจําหน่ายอุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง ซึ่ งสามารถแยกรายการดังกล่าวได้ดงั นี้

รายได้

บาท
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริ การรับเหมา
จําหน่ายอุปกรณ์และ
ตัดรายการ
ก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
ระหว่างกัน
(17,500,330)
746,950,335
51,008,319

รวม
780,458,324
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บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ต้นทุน
กําไรขั้นต้น

รายได้
ต้นทุน
กําไรขั้นต้น

(618,847,019)
128,103,316

(37,401,634)
13,606,685

17,500,330
-

บาท
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
จําหน่ายอุปกรณ์
ตัดรายการ
บริ การรับเหมา
และวัสดุก่อสร้าง
ระหว่างกัน
ก่อสร้าง
(3,427,870)
614,547,857
3,730,550
(501,645,649)
(3,166,773)
3,427,870
112,902,208
563,777
-

(638,748,323)
141,710,001

รวม
614,850,537
(501,384,552)
113,465,985

ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานสําหรับงบการเงินรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สามารถแสดงได้ดงั นี้
บาท
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจเทคโนโลยี
คมนาคม
รวม
และตกแต่งภายใน
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
614,850,537
81,040,263
695,890,800
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
(501,384,552)
(40,447,628)
(541,832,180)
กําไรขั้นต้น
113,465,985
40,592,635
154,058,620
อัตรากําไรขั้นต้น (ร้อยละ)
18.45%
50.09%
รายได้อื่น
640,417
ค่าใช้จ่ายในการขาย
(8,684,777)
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
(39,178,359)
ต้นทุนทางการเงิน
(1,222,329)
(21,737,654)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
83,875,918
กําไรสําหรับปี
สิ นทรัพย์ จาํ แนกตามส่ วนงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์อื่นๆ
รวมสิ นทรัพย์จาํ แนกตามส่ วนงาน
บวก สิ นทรัพย์ส่วนกลาง
รวมสิ นทรัพย์
หนีส้ ิ นจําแนกตามส่ วนงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หนี้สินจําแนกตามส่ วนงาน
บวก หนี้สินส่ วนกลาง
รวมหนี้สิน

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

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

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
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บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้ อมูลเกีย่ วกับลูกค้ ารายใหญ่
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จาํ นวน 2 ราย คิดเป็ นยอดรวมร้อยละ 56 ของ
รายได้จากการขายและบริ การ (2560 : จํานวน 3 ราย ซึ่ งมีผถู ้ ือหุ ้นร่ วมกันทั้ง 3 ราย คิดเป็ นยอดรวมร้อยละ 55 ของรายได้จาก
การขายและให้บริ การ)
27.

กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
การเปลี่ยนแปลงราคาที่ตราไว้ของหุน้ ของบริ ษทั ที่เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ 20 มีผลให้จาํ นวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักและ
กําไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เปลี่ยนแปลง ซึ่ งบริ ษทั ได้ปรับปรุ งจํานวนหุน้ สามัญที่ใช้ในการ
คํานวณกําไรต่อหุ ้นของงวดก่อนที่นาํ มาแสดงเปรี ยบเทียบย้อนหลัง โดยถือเสมือนว่าการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้ได้
เกิดขึ้นตั้งแต่วนั ที่เริ่ มต้นของปี แรกที่เสนอรายงาน
จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้มีการปรับปรุ งจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้น
สามัญที่ตราไว้ ดังนี้
หุ น้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ก่อนปรับปรุ ง
หลังปรับปรุ ง
จํานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
16,886,000
337,720,000
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้มีการปรับปรุ งดังนี้
บาทต่อหุน้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก่อนปรับปรุ ง หลังปรับปรุ ง ก่อนปรับปรุ ง หลังปรับปรุ ง
กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
จากการดําเนินงานต่อเนื่อง
จากการดําเนินงานที่ยกเลิก
รวม

28.

3.96
1.01
4.97

0.20
0.05
0.25

2.37
2.37

0.12
0.12

เงินปันผลจ่ าย
ตามมติที่ประชุ มกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ได้มีมติอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั เป็ นจํานวนทั้งสิ้ น 29.00 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นจํานวน 337.72 ล้านหุ ้น ในอัตราหุ ้นละ 0.086 บาท
บริ ษทั จ่ายเงินปันผลแล้วเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561
ตามมติที่ประชุมกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2561 ได้มีมติอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั เป็ นจํานวนทั้งสิ้ น 80.00 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นจํานวน 337.72 ล้านหุ ้น ในอัตราหุ ้นละ 0.236 บาท
บริ ษทั จ่ายเงินปันผลแล้วในเดือนสิ งหาคม 2561
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บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
เป็ นจํานวนรวมทั้งสิ้ น 36.00 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นจํานวน 16,886,000 หุ ้น ในอัตราหุ ้นละ 2.135 บาท บริ ษทั ได้
จ่ายเงินปันผลแล้วเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560
29.

เครื่ องมือทางการเงิน
บริ ษทั ต้องเผชิญกับความเสี่ ยงทางการเงินที่สาํ คัญ ได้แก่ ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ ยงด้าน
การให้สินเชื่อและมูลค่ายุติธรรม กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
29.1 ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องหรื อความเสี่ ยงในการระดมทุน คือ ความเสี่ ยงที่กลุ่มบริ ษทั จะเผชิญความยุง่ ยากในการระดมทุน
ให้เพียงพอและทันเวลาต่อการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่ องมือทางการเงิน ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องอาจ
เกิดจากการที่กิจการไม่สามารถขายสิ นทรัพย์ทางการเงินได้ทนั เวลาด้วยราคาที่ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
29.2 ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่ งจะส่ งผล
กระทบต่อผลการดําเนิ นงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษทั อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั บริ หารความเสี่ ยงจากอัตรา
ดอกเบี้ยโดยใช้วิธีการต่างๆ รวมถึงการจัดสรรเงินกูย้ มื ที่เป็ นอัตราดอกเบี้ยคงที่และลอยตัวให้เหมาะสม และสอดคล้อง
กับกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งมีรายละเอียดส่ วนใหญ่ ดังนี้
งบการเงินรวม
บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ภายใน
มากกว่า มากกว่า
1 ถึง 5 ปี
5 ปี
ตามราคาตลาด
1 ปี

รวม

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินฝากธนาคารแบบออมทรัพย์
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
รวม

-

-

3,987,103 5,880,359
3,987,103 5,880,359

-

943,803

-

-

943,803

9,867,462
9,867,462
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บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ภายใน
มากกว่า มากกว่า
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
5 ปี
ตามราคาตลาด
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินฝากธนาคารแบบออมทรัพย์
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็ นหลักประกัน
รวม
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
รวม

13,800,900
13,800,900

-

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

รวม

-

2,722,721
10,879,704
13,602,425

2,722,721
24,680,604
27,403,325

-

20,450,723
20,450,723

20,450,723
6,768,330
27,219,053

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
ภายใน
มากกว่า มากกว่า
ปรับขึ้นลง
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
5 ปี
ตามราคาตลาด

รวม

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินฝากธนาคารแบบออมทรัพย์

-

-

-

906,474

บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
ภายใน
มากกว่า มากกว่า
ปรับขึ้นลง
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
5 ปี
ตามราคาตลาด

906,474

รวม

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินฝากธนาคารแบบออมทรัพย์
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

3,380,000

-

-

-

-

2,519,792
-

2,519,792
3,380,000
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บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

29.3 ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ
กลุ่มบริ ษทั มี ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อที่ เกี่ ยวเนื่ องกับลูกค้า อย่างไรก็ตามเนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั มี ฐานของลูกค้าที่
หลากหลายและมีจาํ นวนมากราย ดังนั้นกลุ่มบริ ษทั จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายอย่างเป็ นสาระสําคัญจากการเก็บหนี้
จากลู กหนี้ เหล่านั้น กลุ่มบริ ษทั ได้ป ระมาณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ โดยอาศัยการประเมิ นผลของฝ่ ายบริ หารเกี่ ยวกับ
ความสามารถในการจ่ายชําระหนี้ของลูกหนี้ที่คงค้างอยู่ ณ วันสิ้ นงวด/ปี
29.4 มูลค่ายุติธรรม
ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิน อันได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น
รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชําระ เงินประกันผลงาน เงินกูย้ ืม ระยะสั้ น เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น มีมูลค่าใกล้เคียงกับ
มูลค่ายุติธรรม
30.

ภาระผูกพันและหนังสื อคํา้ ประกัน
30.1 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดําเนินงาน - กรณี ที่กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูเ้ ช่า
กลุ่มบริ ษทั ทําสัญญาเช่าพื้นที่สาํ หรับเป็ นอาคารสํานักงาน เก็บสิ นค้า เศษวัสดุ และเป็ นที่จอดรถ ระยะเวลาของสัญญาเช่า
3 ปี และสามารถต่ออายุการเช่าได้ และสัญญาเช่าบ้านพักซึ่ งเป็ นสัญญาปี ต่อปี ยอดรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่าย
ในอนาคตตามสัญญาเช่าดําเนินงาน มีดงั นี้
งบการเงินรวม
บาท
2561
ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

850,000
30,000
880,000

2560
1,447,140
2,264,092
3,711,232

30.2 หนังสื อคํ้าประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ2560 กลุ่มบริ ษทั มีหนังสื อคํ้าประกันที่ธนาคารออกให้เพื่อคํ้าประกันการซื้ อสิ นค้าและ
คํ้าประกันโครงการงานก่อสร้างของกลุ่มบริ ษทั จํานวน 39.90 ล้านบาท และ 14.38 ล้านบาท ตามลําดับ หนังสื อคํ้า
ประกันดังกล่าวคํ้าประกันโดยเงินฝากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 11) การจดจํานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างบนที่ดินที่
เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของกลุ่มบริ ษทั (หมายเหตุ 13) ร่ วมกับการคํ้าประกันโดยกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ
ของกลุม่ บริ ษทั
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บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

31.

คดีฟ้องร้ อง
ในปี 2557 บริ ษทั ย่อยมีคดีความจากการถูกฟ้องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายในคดีความแพ่งจากเจ้าของโครงการแห่งหนึ่ ง จากความเสี ยหาย
และผลกระทบที่ทาํ ให้โจทย์สูญเสี ยลูกค้าและโอกาสทางธุรกิจจากการที่บริ ษทั ดําเนินการก่อสร้างในพื้นที่ใกล้เคียงกับโครงการ
ของโจทย์ เป็ นจํานวนทุนทรัพย์ 29.91 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยบริ ษทั ย่อยถูกฟ้ องเป็ นจําเลยที่ 2
ต่อ มา เมื่ อ วัน ที่ 26 มกราคม 2559 และ 27 มิ ถุ น ายน 2560 ทั้งศาลชั้น ต้น และศาลอุ ท ธรณ์ พิ จ ารณายกฟ้ อ งคดี ดังกล่าวแล้ว
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 โจทย์ดาํ เนิ นการยื่นฎีกาเพื่อพิจารณาคดีดงั กล่าว โดยฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั
เชื่อว่ากลุ่มบริ ษทั จะไม่ได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสําคัญจากคดีแต่อย่างใด จึงไม่ได้บนั ทึกประมาณการหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น
จากคดีความดังกล่าว

32. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
32.1

เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ย่อย
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ไทย อิงเกอร์ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มี
มติอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่บริ ษทั เป็ นจํานวนทั้งสิ้ น 36.00 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้
จํานวน 1,500,000 หุน้ ในอัตราหุ น้ ละ 24.00 บาท เงินปันผลดังกล่าวมีกาํ หนดจ่ายภายในวันที่ 8 มีนาคม 2562

32.2

เงินปั นผลจ่าย
ตามมติที่ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่ อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจําปี
ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เป็ นจํานวนทั้งสิ้ น 155.00 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นจํานวน 460.00 ล้านหุ ้น
ในอัตราหุ ้นละ 0.337 บาท บริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแล้วในระหว่างปี จํานวน 109.00 ล้านบาท เงินปั นผล
ส่ วนที่เหลือจํานวน 46.00 ล้านบาท มีกาํ หนดจ่ายแก่ผถู ้ ือหุ น้ จํานวน 460.00 ล้านหุ น้ ในอัตราหุ น้ ละ 0.10 บาท ภายใน
เดือนพฤษภาคม 2562

33.

การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
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