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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการและผูถื้อหุ้นบริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิง้ จ ากัด  (มหาชน) 

ความเห็น 

ข้าพเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  (“กลุ่มบริษทั”)                        
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถ้ือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน  และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน)  
ดว้ยเช่นกนั 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับ 
ปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย และเฉพาะกิจการของบริษัท ไทย อิงเกอร์ 
โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไวใ้น วรรคความ
รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตาม
ขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ 
งบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่า
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้น าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี  
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ขา้พเจา้ไดก้ าหนดเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้จากการให้บริการ 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายได้จากการให้บริการตามสัญญาก่อสร้างซ่ึงถือเป็นภาระท่ีต้องปฏิบัติให้เสร็จส้ินตลอดช่วงระยะเวลา 
การปฏิบติังานก่อสร้าง โดยมีการวดัความส าเร็จของการปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัให้เสร็จส้ินสมบูรณ์ดว้ยวิธีปัจจยัน าเขา้  
ซ่ึงเป็นการวดัระดบัความกา้วหนา้ของการปฏิบติังานก่อสร้างท่ีอา้งอิงจากอตัราส่วนของตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดขึ้นของงานท่ี
ท าเสร็จจนถึงปัจจุบนักบัประมาณการตน้ทุนการก่อสร้างทั้งส้ิน ขา้พเจา้ให้ความส าคญักบัเร่ืองน้ี เน่ืองจากการรับรู้รายได ้
ของสัญญาก่อสร้างขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและสมมติฐานท่ีส าคัญของผูบ้ริหารในการประมาณระดับความก้าวหน้าของการ
ให้บริการงานก่อสร้าง  

วิธีการปฏิบติังานของขา้พเจา้เก่ียวขอ้งกบัสมมติฐานท่ีผูบ้ริหารใชส้ าหรับการรับรู้รายได้จากสัญญาก่อสร้าง วิธีการดงักล่าว
ประกอบดว้ย 

• ท าความเข้าใจและประเมินวิธีการประมาณการต้นทุนของผูบ้ริหาร โดยเฉพาะสมมติฐานส าคัญท่ีเก่ียวข้องกับ
ค่าตอบแทนท่ีจะไดรั้บ ผลการด าเนินงานในอดีตและผลการประมาณการของสัญญาท่ีมีลกัษณะและมูลค่าใกลเ้คียงกนั 
รวมทั้งทดสอบการควบคุมภายในเก่ียวกบักระบวนการจดัท าประมาณการตน้ทุนการก่อสร้างซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัต้นทุน 
การก่อสร้างตามสัญญาท่ีประมาณไวแ้ละการปรับเปล่ียนตน้ทุนโครงการก่อสร้าง และทดสอบการจดัท าประมาณการ
โดยการสอบถามวิศวกรผูรั้บผิดชอบโครงการในรายละเอียดและสุ่มตรวจสอบหลกัฐานสนบัสนุนท่ีเก่ียวขอ้ง 

• ทดสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในของวงจรรายไดแ้ละลูกหน้ี และวงจรรายจ่ายและเจา้หน้ีส าหรับการ
ก่อสร้าง 

• ตรวจเอกสารการรับงานจากลูกคา้ รายงานการประชุมระหว่างกลุ่มบริษทักบัลูกคา้ ตรวจสอบขอ้ความส าคญัในสัญญาท่ีสุ่ม
ตรวจสอบ เพื่อประเมินว่ามีขอ้ความท่ีอาจส่งผลต่อประมาณการหรือไม่ อาทิเช่น ความตอ้งการท่ีหลากหลายของลูกคา้ 
การแบ่งปันตน้ทุนส่วนเพ่ิมหรือส่วนท่ีประหยดัได ้ความเสียหาย และค่าตอบแทนหากท าเสร็จก่อนก าหนด 

• เปรียบเทียบอตัราก าไรขั้นตน้ตั้งแต่เร่ิมโครงการจนถึงปัจจุบนัเพ่ือวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของประมาณการ
ตน้ทุนโครงการ 

• เยี่ยมชมโครงการท่ีส าคญั สอบถามความคืบหนา้ของโครงการจากวิศวกรผูค้วบคุมงานเพื่อเปรียบเทียบและประเมิน
ความสมเหตุสมผลของความกา้วหน้าของงานก่อสร้างเพื่อเปรียบเทียบกบัการวดัระดบัความกา้วหน้าของงานตาม 
วิธีปัจจยัน าเขา้ 

• ตรวจสอบต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้างท่ีเกิดขึ้ นจริงกับเอกสารประกอบรายการ ทดสอบการค านวณระดับ
ความกา้วหน้าของงานจากตน้ทุนก่อสร้างท่ีเกิดขึ้นจริง วิเคราะห์เปรียบเทียบขั้นระดบัความกา้วหน้าของงานท่ีประมาณ
โดยวิศวกรโครงการกบัระดบัความกา้วหนา้ของงานท่ีเกิดจากตน้ทุนก่อสร้างท่ีเกิดขึ้นจริง 
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ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื่น ซ่ึงรวมถึงข้อมูลท่ีรวมอยู่ในรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่าจะถูกจดัเตรียมให้กบัขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของ
ผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ขอ้สรุปในลกัษณะการให้ความเช่ือมัน่ใน
รูปแบบใดๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนนั้นมีความขดัแยง้
ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอื่นแสดงขดั
ต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว่้ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวให้ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลทราบเพื่อให้มีการด าเนินการ
แกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผย
เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ือง
เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบ
บญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการ
รับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือ
คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว่้ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบ
ข้อมูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การบนัทึกรายการ
หรือแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้
เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่า
มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ โดยให้ขอ้สังเกตถึงการ
เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินท่ีเก่ียวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะ
เปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของ
ขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท  าให้มีการน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล 
และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็น
อิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผล
ท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้
ขาดความเป็นอิสระ 

 

 

 



หนา้ 6 
  

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบ
งบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้นรายงานของผูส้อบ
บัญชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น 
ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

 

 

 
พรทิพย ์เลิศทนงศกัด์ิ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที่  7633 

บริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั 
วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2563 



 

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 4,970,595          259,515,927      211,272             203,701,163      

เงินลงทุนชวัคราว 8 52,356,781        -                     52,356,781        -                     

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 9 263,609,287      161,380,142      6,255,337          21,448,869        

รายไดท้ียงัไม่ไดเ้รียกชาํระ 10.1 325,812,452      149,730,284      -                     -                     

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 6.2 -                     -                     355,050,000      198,250,000      

สินคา้คงเหลือ 11 3,020,472          2,119,846          -                     -                     

เงินประกนัผลงานถึงกาํหนดภายใน 1 ปี 46,702,543        12,326,375        -                     -                     

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 3,432,768          4,997,448          -                     1,133,190          

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 699,904,898      590,070,022      413,873,390      424,533,222      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีใชเ้ป็นหลกัประกนั 12 6,200,100          -                     -                     -                     

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                     -                     202,740,000      202,740,000      

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 14 1,947,444          -                     2,000,000          -                     

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 85,917,013        75,753,561        -                     -                     

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 1,049,958          703,945             -                     -                     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 29 2,664,660          1,417,491          15,254               8,046                 

เงินประกนัผลงาน 47,474,003        44,924,406        -                     -                     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 17 13,840,110        9,728,506          229,579             -                     

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 159,093,288      132,527,909      204,984,833      202,748,046      

รวมสินทรัพย์ 858,998,186      722,597,931      618,858,223      627,281,268      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท ไทย องิเกอร์ โฮลดิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์

หนา้ 7



หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 18 6,190,108          -                     -                     -                     

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 19 109,990,500      42,710,029        597,000             688,492             

เงินรับล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 48,073,303        28,154,833        -                     -                     

รายไดค่้าก่อสร้างรับล่วงหนา้ 10.2 2,588,920          1,344,697          -                     -                     

หนีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินที

     ครบกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 20 4,552,520          3,987,103          -                     -                     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย -                     817,766             -                     -                     

เงินปันผลคา้งจ่าย 150,000             600,000             -                     -                     

เงินประกนัผลงานผูรั้บเหมา 20,014,942        16,974,695        -                     -                     

หนีสินหมุนเวยีนอืน 34,602               16,053               34,602               16,053               

รวมหนีสินหมุนเวยีน 191,594,895      94,605,176        631,602             704,545             

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 20 8,996,547          5,880,359          -                     -                     

ประมาณการหนีสินคดีความ 33 1,750,000          -                     -                     -                     

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 21 6,627,426          4,236,762          76,276               40,229               

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 17,373,973        10,117,121        76,276               40,229               

รวมหนีสิน 208,968,868      104,722,297      707,878             744,774             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ไทย องิเกอร์ โฮลดิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

บาท

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนา้ 8



หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 22

ทุนจดทะเบียน - มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท

หุน้สามญั 460,000,000 หุน้ 230,000,000      230,000,000      230,000,000      230,000,000      

ทุนทีออกและชาํระแลว้ - มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท

           หุน้สามญั หุน้สามญั 460,000,000 หุน้ 230,000,000      230,000,000      230,000,000      230,000,000      

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 22 367,875,089      367,875,089      367,875,089      367,875,089      

ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (13,838,187)       (13,838,187)       -                     -                     

กาํไรสะสม

จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย 10,800,000        8,800,000          10,800,000        8,800,000          

ส่วนทียงัไม่ไดจ้ดัสรร 54,774,989        24,640,835        9,475,256          19,861,405        

                   รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 649,611,891      617,477,737      618,150,345      626,536,494      

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 25 417,427             397,897             -                     -                     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 650,029,318      617,875,634      618,150,345      626,536,494      

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 858,998,186      722,597,931      618,858,223      627,281,268      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษัท ไทย องิเกอร์ โฮลดิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

บาท

หนา้ 9



หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 989,358,554    780,458,324    -                  -                  

ตน้ทุนขายและบริการ (835,565,530)  (638,748,323)  -                  -                  

กาํไรขันต้น 153,793,024    141,710,001    -                  -                  

เงินปันผลรับ 6.3 และ 13 -                  -                  36,000,000      117,000,000    

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนบริษทัยอ่ย 5.1 -                  110,986           -                  -                  

รายไดอื้น 2,934,787        688,177           8,507,928        21,231,477      

กาํไรจากการดาํเนินงาน 156,727,811    142,509,164    44,507,928      138,231,477    

ค่าใชจ่้ายในการขาย (3,012,298)      (2,578,754)      -                  -                  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (53,295,847)    (38,218,166)    (6,489,812)      (3,869,077)      

ตน้ทุนทางการเงิน (831,161)         (2,657,449)      -                  (12,675)           

กาํไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน

   ในบริษัทร่วมและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 99,588,505      99,054,795      38,018,116      134,349,725    

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 14 (52,556)           -                  -                  -                  

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 99,535,949      99,054,795      38,018,116      134,349,725    

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 29 (20,122,801)    (16,353,934)    (404,265)         (21,332)           

กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเนือง 79,413,148      82,700,861      37,613,851      134,328,393    

กาํไรจากการดาํเนินงานทียกเลิก 5.2 -                  7,066,722        -                  -                  

กาํไรสําหรับปี 79,413,148      89,767,583      37,613,851      134,328,393    

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไร

หรือขาดทุนในภายหลงั

    ขาดทุนจากการประมาณการ

       ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 21 (1,386,830)      (782,690)         -                  -                  

       หัก ผลกระทบของภาษีเงินได้ 29 277,366           156,538           -                  -                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี (1,109,464)      (626,152)         -                  -                  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 78,303,684      89,141,431      37,613,851      134,328,393    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท ไทย องิเกอร์ โฮลดิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนา้ 10



หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

การแบ่งปันกาํไร 

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่

       จากการดาํเนินงานต่อเนือง 79,243,618      82,002,964      37,613,851      134,328,393    

       จากการดาํเนินงานทียกเลิก -                  7,066,722        -                  -                  

    รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 79,243,618      89,069,686      37,613,851      134,328,393    

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 169,530           697,897           -                  -                  

กาํไรสาํหรับปี 79,413,148      89,767,583      37,613,851      134,328,393    

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่

       จากการดาํเนินงานต่อเนือง 78,134,154      81,376,812      37,613,851      134,328,393    

       จากการดาํเนินงานทียกเลิก -                  7,066,722        -                  -                  

    รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 78,134,154      88,443,534      37,613,851      134,328,393    

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 169,530           697,897           -                  -                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 78,303,684      89,141,431      37,613,851      134,328,393    

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาทต่อหุ้น)

   จากการดาํเนินงานต่อเนือง 0.17                 0.23                 0.08                 0.37                 

   จากการดาํเนินงานทียกเลิก -                  0.02                 -                  -                  

   กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 0.17                 0.25                 0.08                 0.37                 

   จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั

      สาํหรับปี (หุน้) 460,000,000    362,846,027    460,000,000    362,846,027    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท ไทย องิเกอร์ โฮลดิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนา้ 11



ส่วนต่างจากการรวม ส่วนไดเ้สีย

ทุนทีออก ส่วนเกินมูลค่า ธุรกิจภายใตก้าร จดัสรรสาํรองตาม ส่วนทียงัไม่ได้ รวมส่วนของ ทีไม่มีอาํนาจ รวม

หมายเหตุ  และชาํระแลว้  หุน้สามญั  ควบคุมเดียวกนั  กฎหมาย  จดัสรร  บริษทัใหญ่  ควบคุม ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2561 168,860,000   -                  (13,838,187)           2,000,000        51,997,301      209,019,114       -                209,019,114     

จดัสรรเพอืสาํรองตามกฏหมาย 24 -                  -                  -                         6,800,000        (6,800,000)       -                      -                -                    

เพมิทุนระหวา่งปี 22 61,140,000     367,875,089   -                         -                   -                   429,015,089       -                429,015,089     

เพมิขึนจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย

   โดยส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                  -                  -                         -                   -                   -                      300,000        300,000            

เงินปันผลจ่าย 23 -                  -                  -                         -                   (109,000,000)   (109,000,000)      -                (109,000,000)    

เงินปันผลทีจ่ายให้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 25 -                  -                  -                         -                   -                   -                      (600,000)       (600,000)           

กาํไรสาํหรับปี -                  -                  -                         -                   89,069,686      89,069,686         697,897        89,767,583       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี -                  -                  -                         -                   (626,152)          (626,152)             -                (626,152)           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                  -                  -                         -                   88,443,534      88,443,534         697,897        89,141,431       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 230,000,000   367,875,089   (13,838,187)           8,800,000        24,640,835      617,477,737       397,897        617,875,634     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2562 230,000,000   367,875,089   (13,838,187)           8,800,000        24,640,835      617,477,737       397,897        617,875,634     

จดัสรรเพอืสาํรองตามกฏหมาย 24 -                  -                  -                         2,000,000        (2,000,000)       -                      -                -                    

เงินปันผลจ่าย 23 -                  -                  -                         -                   (46,000,000)     (46,000,000)        -                (46,000,000)      

เงินปันผลทีจ่ายให้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 25 -                  -                  -                         -                   -                   -                      (150,000)       (150,000)           

กาํไรสาํหรับปี -                  -                  -                         -                   79,243,618      79,243,618         169,530        79,413,148       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี -                  -                  -                         -                   (1,109,464)       (1,109,464)          -                (1,109,464)        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                  -                  -                         -                   78,134,154      78,134,154         169,530        78,303,684       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 230,000,000   367,875,089   (13,838,187)           10,800,000      54,774,989      649,611,891       417,427        650,029,318     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท ไทย องิเกอร์ โฮลดงิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2562

บาท 

กาํไรสะสม

หนา้ 12



ทุนทีออก ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรสาํรองตาม ส่วนทียงัไม่ได้ รวม

หมายเหตุ  และชาํระแลว้  หุน้สามญั  กฎหมาย  จดัสรร  ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2561 168,860,000       -                      2,000,000       1,333,012           172,193,012       

จดัสรรเพอืสาํรองตามกฎหมาย 24 -                      -                      6,800,000       (6,800,000)          -                      

เพมิทุนระหวา่งปี 22 61,140,000         367,875,089       -                  -                      429,015,089       

เงินปันผลจ่าย 23 -                      -                      -                  (109,000,000)      (109,000,000)      

กาํไรสาํหรับปี -                      -                      -                  134,328,393       134,328,393       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี -                      -                      -                  -                      -                      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                      -                      -                  134,328,393       134,328,393       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 230,000,000       367,875,089       8,800,000       19,861,405         626,536,494       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2562 230,000,000       367,875,089       8,800,000       19,861,405         626,536,494       

จดัสรรเพอืสาํรองตามกฎหมาย 24 -                      -                      2,000,000       (2,000,000)          -                      

เงินปันผลจ่าย 23 -                      -                      -                  (46,000,000)        (46,000,000)        

กาํไรสาํหรับปี -                      -                      -                  37,613,851         37,613,851         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี -                      -                      -                  -                      -                      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                      -                      -                  37,613,851         37,613,851         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 230,000,000       367,875,089       10,800,000     9,475,256           618,150,345       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท ไทย องิเกอร์ โฮลดิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกจิการ

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

บาท 

กาํไรสะสม

หนา้ 13



2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนคา่ใชจ้่ายภาษีเงินได้ 99,535,949          107,975,748          38,018,116            134,349,725        

รายการปรับกระทบกาํไรเป็นเงนิสดสุทธิได้มาจาก

 (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรจากการปรับมูลคา่ยติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือคา้ (832,856)             -                         (832,856)               -                       

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือคา้ (1,523,925)          -                         (1,523,925)            -                       

หนีสงสัยจะสูญ 2,095,187            -                         -                        -                       

คา่เสือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 15,370,754          10,466,924            -                        -                       

กาํไรจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร (360,397)             (31,497)                  -                        -                       

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนบริษทัยอ่ย -                      (110,986)                -                        -                       

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 52,556                 -                         -                        -                       

ผลประโยชน์พนกังานเมือเกษียณอายุ 1,003,834            1,448,281              36,047                   40,229                 

ประมาณการหนีสินคดีความ 1,750,000            -                         -                        -                       

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                      -                         (36,000,000)          (117,000,000)       

รายไดด้อกเบียรับ -                      (9,348)                    (6,150,000)            (8,177)                  

ตน้ทุนทางการเงิน 831,161               2,773,622              -                        12,675                 

กาํไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดาํเนินงานก่อน

การเปลียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 117,922,263        122,512,744          (6,452,618)            17,394,452          

สินทรัพย์ดาํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (104,324,332)      (38,367,006)           21,343,532            (20,694,949)         

รายไดที้ยงัไมไ่ดเ้รียกชาํระ (176,082,168)      (72,922,891)           -                        -                       

สินคา้คงเหลือ (900,626)             11,353,236            -                        -                       

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (2,031,334)          (4,756,088)             1,133,190              (1,133,190)           

ลูกหนีเงินประกนัผลงาน (36,925,765)        (34,423,621)           -                        -                       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 540,039               (12,355,797)           -                        -                       

หนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 67,280,471          (14,267,570)           (91,492)                 97,792                 

เงินรับล่วงหนา้คา่ก่อสร้าง 19,918,470          (14,098,289)           -                        -                       

รายไดค้า่ก่อสร้างรับล่วงหนา้ 1,244,223            (16,229,893)           -                        -                       

เงินประกนัผลงานผูรั้บเหมา 3,040,247            7,068,800              -                        -                       

หนีสินหมุนเวียนอืน 18,549                 (3,612,898)             18,549                   (3,583,947)           

เงนิสดรับ (จ่าย) จากการดาํเนินงาน (110,299,963)      (70,099,273)           15,951,161            (7,919,842)           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั ไทย องิเกอร์ โฮลดงิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนา้ 14



2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน (ตอ่)

รับดอกเบีย -                      9,348                     -                        8,177                   

จ่ายดอกเบียและตน้ทุนทางการเงิน (831,161)             (2,773,622)             -                        (12,675)                

รับคืนภาษีเงินได้ 150,604               -                         -                        -                       

จ่ายภาษีเงินได ้ (23,116,603)        (24,316,224)           (641,052)               (29,378)                

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน (134,097,123)      (97,179,771)           15,310,109            (7,953,718)           

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีใชเ้ป็นหลกัประกนัเพิมขึน (6,200,100)          (297,623)                -                        -                       

เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนชวัคราว (200,000,000)      -                         (200,000,000)        -                       

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชวัคราว 150,000,000        -                         150,000,000          -                       

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนัเพมิขึน -                      -                         (156,800,000)        (198,250,000)       

เงินปันผลรับ -                      -                         36,000,000            117,000,000        

เงินสดจ่ายเพือซืออาคารและอุปกรณ์

    (ขอ้มูลกระแสเงินสดเพิมเติม) (15,849,837) (23,659,237) -                        -                       

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (673,000)             -                         -                        -                       

เงินสดรับจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 360,400               31,500                   -                        -                       

เงินสดจ่ายลงทุนในบริษทัร่วม (2,000,000)          -                         (2,000,000)            -                       

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                      86,120,000            -                        86,120,000          

เงินสดจ่ายซือหุน้เพมิทุนในบริษทัยอ่ย -                      -                         -                        (120,000,000)       

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (74,362,537)        62,194,640            (172,800,000)        (115,130,000)       

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัน

   จากสถาบนัการเงินเพิมขึน 6,190,108            14,583,041            -                        -                       

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสันจากบุคคลทีเกียวขอ้งกนั -                      22,000,000            -                        -                       

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสันจากบุคคลและบริษทัทีเกียวขอ้งกนั -                      (28,200,000)           -                        (3,380,000)           

เงินสดรับจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย

   โดยส่วนไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคุม -                      300,000                 -                        -                       

เงินสดจ่ายหนีสินภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน (5,675,780)          (4,431,522)             -                        -                       

เงินสดรับจากการจาํหน่ายหุน้สามญัเพิมทุน -                      429,015,089          -                        429,015,089        

เงินสดจ่ายปันผล (46,000,000)        (109,000,000)         (46,000,000)          (109,000,000)       

เงินสดจ่ายปันผลใหก้บัส่วนไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคุม (600,000)             -                         -                        -                       

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ (46,085,672)        324,266,608          (46,000,000)          316,635,089        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั ไทย องิเกอร์ โฮลดงิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
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2562 2561 2562 2561

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน (ลดลง)  - สุทธิ (254,545,332)      289,281,477          (203,489,891)        193,551,371        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 259,515,927        18,452,778            203,701,163          10,149,792          

หกั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ย

ณ วนัทีจาํหน่ายเงินลงทุน (หมายเหตุ 5.1) -                      (48,218,328)           -                        -                       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสินปี 4,970,595            259,515,927          211,272                 203,701,163        

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเตมิ 

เงินสดจ่ายซืออาคารและอุปกรณ์

  อาคารและอุปกรณ์ทีไดม้าในระหวา่งปี (25,207,222)        (30,291,049)           -                        -                       

  หนีสินตามสัญญาเช่าการเงินเพิมขึน 9,357,385            7,819,512              -                        -                       

  เจา้หนีซือสินทรัพยล์ดลง -                      (1,187,700)             -                        -                       

เงินสดจ่ายซืออาคารและอุปกรณ์ (15,849,837)        (23,659,237)           -                        -                       

รับโอนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืนจากสินทรัพยห์มุนเวียนอืน 3,596,014            -                         -                        -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั ไทย องิเกอร์ โฮลดงิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ตอ่)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562
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1. ข้อมูลท่ัวไป 

บริษทั ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษทัจาํกดั ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2559 และมีท่ีอยู่จดทะเบียนอยู่ท่ีเลขท่ี 88 หมู่ท่ี 4 ตาํบลบางสีทอง อาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี
ประเทศไทย  

เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2561 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัดกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทะเบียนเลขท่ี 
0107561000056 โดยมีช่ือจดทะเบียนของบริษทัทั้งในภาษาไทยและภาษาองักฤษภายหลงัจากการแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน  
เป็น “บริษทั ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จาํกดั (มหาชน)” และ “THAI ENGER HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED” ตามลาํดับ 
และต่อมาเม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2561 สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยมี์หนังสืออนุญาตให้บริษทั
เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อประชาชน โดยบริษทัได้เสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจาํนวน 122.28 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 3.65 บาท  
ต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก (Initial Public Offering) ในระหว่างวนัท่ี 10-12 ตุลาคม 2561 หุ้นสามญัของบริษทัไดจ้ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและไดเ้ร่ิมซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ เม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม 2561 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเป็นบริษทัลงทุน โดยลงทุนในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและงานตกแต่งภายใน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  
และ 2561 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัไดแ้ก่ นายจตุรงค ์ศรีกุลเรืองโรจน์ และนายกิตติ ดุษฏีพฤฒิพนัธ์ุ ซ่ึงถือหุ้นบริษทัในสัดส่วน
ร้อยละ 43.23 และ 28.78 ตามลาํดบั 

2. เกณฑ์ในการจัดทําและนําเสนองบการเงิน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจดัทาํบญัชีเป็นเงินบาท งบการเงินจดัทาํตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีรวมถึงแนวปฎิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญ ชี กฎระเบียบและประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 

งบการเงินน้ีได้จัดทาํขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง “การนําเสนองบการเงิน” โดยรูปแบบการ
นาํเสนองบการเงินไม่แตกต่างอย่างมีสาระสําคญัจากประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าลงวนัท่ี 11 ตุลาคม 2559 เร่ืองกาํหนด
รายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2559 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํขึ้นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิม ยกเวน้ตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

งบการเงินรวมน้ีจัดทําขึ้นโดยรวมรายการบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยและส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วม  
(“กลุ่มบริษทั”) ดงัน้ี 

  จดัตั้งขึ้น วนัท่ีเร่ิมมีอาํนาจ สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 
ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ ในประเทศ ควบคุม 2562 2561 

บริษทัยอ่ย      
บริษทั ไทย อิงเกอร์ จาํกดั รับเหมาก่อสร้าง ไทย 1 ตุลาคม 2559 100.00 100.00 
บริษทั ทีอีจี อลูมินัม่ จาํกดั* ติดตั้งอลูมิเนียม ไทย 1 ตุลาคม 2559 100.00 100.00 
บริษทั ทีอี แมค จาํกดั * จาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง ไทย 15 มีนาคม 2561  70.00 70.00 
บริษทัร่วม      
บริษทั ออปติไวส์ จาํกดั  ให้บริการจดัการขอ้มูล 

และการส่ือสารองคก์ร   
ไทย 17 ตุลาคม 2562 40.00 - 

 * เป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท ไทย อิงเกอร์ จ ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 และ 70 ตามล าดับ 
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งบการเงินรวมจดัทาํขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนั สําหรับรายการบัญชีท่ีเหมือนกนัหรือเหตุการณ์บญัชีท่ีคลา้ยคลึงกนั
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายไดห้รือค่าใช้จ่ายท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผลมาจากรายการ
ระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม กาํไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผลมาจากรายการกบับริษทัร่วม 
ถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้น ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการ 
ในลกัษณะเดียวกบักาํไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดขึ้น 

เพื่อความสะดวกของผูใ้ชง้บการเงินจึงไดมี้การแปลงบการเงินเป็นภาษาองักฤษจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีจดัทาํเป็นภาษาไทย 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

3.1    มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้ํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มี
เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจน
เก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ี
ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

อย่างไรก็ตาม จากการท่ีกลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้
มาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก แทนมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได ้ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผลให้นโยบายการบญัชีท่ีกลุ่มบริษทันาํมาจดัทาํงบการเงินสําหรับปี 2562  
มีความแตกต่างจากนโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินสาํหรับปี 2561 ดงัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี  15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีทํากับลูกค้า กําหนดให้กลุ่มบริษัทรับรู้รายได ้        
เม่ือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บ  
และมีการใชวิ้จารณญาณในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการควบคุม เพื่อประเมินว่าจะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 
หรือรับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง และกาํหนดให้กลุ่มบริษทัตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน ในขณะท่ีมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 18 เร่ือง รายได ้ฉบบัท่ี 11 เร่ือง 
สัญญาก่อสร้าง และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้เม่ือได้
โอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัสําคญัไปให้กบัผูซ้ื้อแลว้ และรับรู้รายไดจ้ากการให้บริการ
ตามขั้นความสําเร็จของรายการ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือ
บริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนยัสาํคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือ
ให้บริการนั้น อย่างไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัต่องบการเงินของ
กลุ่มบริษทั 
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3.2    มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่
และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับ ปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้
แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลง
หลกัการสาํคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบญัชี
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที่ 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัที่ 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที่ 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที่ 16  การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัที่ 19  การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเคร่ืองมือ 
ทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสด
ตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน
โดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกับการบัญชีป้องกันความเส่ียง รวมถึง 
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้ 
จะทําให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับท่ีมีผลบังคับใช ้
อยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานกลุ่มดงักล่าว
มาถือปฏิบติั 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบญัชี 
ท่ีเก่ียวข้อง มาตรฐานฉบับน้ีได้กาํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล 
ของสัญญาเช่า และกําหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 
12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า 

การบัญชีสําหรับผู ้ให้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 17 ผู ้ให้ เช่ายงัคงต้อง 
จดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัประเมินว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของ
กลุ่มบริษทั 

 

4.     นโยบายการบัญชีที่สําคัญ  

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายความรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากสถาบนัการเงินประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม  
และเงินลงทุนระยะส้ันอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีอายไุม่เกินสามเดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าซ่ึงปราศจากภาระผูกพนั สําหรับเงิน
เบิกเกินบญัชีจะแสดงไวใ้นส่วนของหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 

4.2  เงินลงทุนชัว่คราว 

เงินลงทุนชัว่คราวประกอบดว้ยเงินลงทุนในหน่วยกองทุนรวม แสดงในมูลค่ายุติธรรมซ่ึงคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ
ของหน่วยลงทุน 

เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนจะถูกบนัทึกในส่วน
ของกาํไรหรือขาดทุน 

4.3    ลูกหน้ีการคา้ 

 ลูกหน้ีการคา้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิที่ปราศจากเง่ือนไขในการได้รับส่ิงตอบแทนตามสัญญา หากกลุ่มบริษทัรับรู้
รายไดก่้อนท่ีจะมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทน จาํนวนส่ิงตอบแทนนั้นจะรับรู้เป็นสินทรัพยท่ี์เกิด
จากสัญญาซ่ึงจะแสดงไวเ้ป็นรายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระในงบแสดงฐานะการเงิน (หมายเหตุ 4.5) 

ลูกหน้ีการคา้รับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หน้ี และจะวดัมูลค่าต่อมาด้วยจาํนวนเงินท่ีเหลืออยู่หักด้วยค่าเผื่อหน้ีสงสัย 
จะสูญซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีของ
ลูกหน้ีการคา้เปรียบเทียบกบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากลูกหน้ีการค้า หน้ีสูญท่ีเกิดขึ้นในระหว่างปีจะรับรู้ไวใ้นกาํไรหรือ
ขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ้่ายในการบริหาร 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
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4.4    สินคา้คงเหลือ 

สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนของสินคา้คาํนวณโดยวิธีเขา้
ก่อนออกก่อน ตน้ทุนของการซ้ือประกอบดว้ยราคาซ้ือ และค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือสินคา้นั้น เช่น ค่าอากร
ขาเขา้และค่าขนส่ง หกัดว้ยส่วนลดจากการปฏิบติัตามเง่ือนไข ตน้ทุนของสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหว่างทาํประกอบดว้ยค่า
วตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง และค่าโสหุ้ยในการผลิตซ่ึงปันส่วนตามเกณฑ์การดาํเนินงานตามปกติ มูลค่า
สุทธิท่ีจะไดรั้บประมาณจากราคาปกติท่ีคาดว่าจะขายไดข้องธุรกิจหักดว้ยค่าใชจ้่ายท่ีจาํเป็นเพ่ือผลิตสินคา้นั้นให้เสร็จรวมถึง
ค่าใชจ้่ายในการขาย กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าท่ีลดลงของสินคา้คงเหลือ เน่ืองจากการปรับมูลค่าให้เท่ากบัมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
เป็นค่าใชจ้่าย โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขายในงวดท่ีปรับมูลค่าสินคา้ให้ลดลง 

4.5 สัญญาก่อสร้าง 

สัญญาก่อสร้างคือสัญญาท่ีเจรจาเฉพาะเจาะจงเพ่ือก่อสร้างสินทรัพยร์ายการเดียวหรือหลายรายการซ่ึงสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ดหรือ
ตอ้งพึ่งพากนัในดา้นการออกแบบ เทคโนโลยีและหนา้ท่ีหรือเช่ือมโยงกนัดว้ยวตัถุประสงคใ์นการใชป้ระโยชน์ขั้นสุดทา้ย 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดต้ามสัญญาก่อสร้างตลอดระยะเวลาการปฏิบติังาน เฉพาะเม่ือกลุ่มบริษทัสามารถวดัความกา้วหนา้ของการ
ปฏิบติังานก่อสร้างท่ีตอ้งปฏิบติัให้เสร็จส้ินให้สมบูรณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัไม่สามารถวดัผลลพัธ์ของการ
ปฏิบติังานก่อสร้างตามสัญญาไดอ้ย่างสมเหตุผล แต่กลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บคืนตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นในการปฏิบติังานตามภาระท่ี
ตอ้งปฏิบติั กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดต้ามสัญญาก่อสร้างเท่ากบัตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจนกว่ากลุ่มบริษทัจะสามารถวดัผลลพัธ์ของภาระท่ี
ตอ้งปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ระดบัความกา้วหน้าของงาน คาํนวณโดยใชวิ้ธีปัจจยันาํเขา้ซ่ึงอา้งอิงจากอตัราส่วนของตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดขึ้นของงานท่ีทาํ
เสร็จจนถึงปัจจุบนักบัประมาณการตน้ทุนก่อสร้างทั้งส้ิน 
 

เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีตน้ทุนการก่อสร้างทั้งหมดเกินกว่ารายไดค้่าก่อสร้างทั้งหมด กลุ่มบริษทัจะรับรู้ขาดทุน
ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นค่าใชจ้่ายทนัที 

ในการวดัความก้าวหน้า กลุ่มบริษทัไม่รวมการวดัความกา้วหน้าจากสินค้าหรือบริการใดก็ตามท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดโ้อน
อาํนาจการควบคุมให้ลูกคา้ ในทางตรงกนัขา้ม กลุ่มบริษทัรวมการวดัความกา้วหนา้สินคา้หรือบริการใดก็ตามท่ีกลุ่มบริษทั
ส่งมอบอาํนาจการควบคุมให้ลูกคา้ เม่ือไดป้ฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน  

สัญญาก่อสร้างของกลุ่มบริษัทโดยปกติมีลักษณะเป็นสัญญาท่ีมีราคาคงท่ี  ทั้ งน้ี  กลุ่มบริษัทจะได้รับชําระจากลูกค้า 
ตามกาํหนดการเบิกจ่ายรายเดือนตามมูลค่างานท่ีไดด้าํเนินการก่อสร้างในแต่ละเดือน ดงันั้น กลุ่มบริษทัรับรู้ลูกหน้ีการค้า 
(รวมถึงรายไดค้า้งรับ) หากกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บชาํระตามจาํนวนเงินงวดท่ีเรียกเก็บในขอ้กาํหนดของสัญญาดงักล่าว 

สินทรัพยต์ามสัญญาหมายถึงสิทธิท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บค่าตอบแทนเป็นการแลกเปล่ียนกบัสินคา้หรือบริการซ่ึงกลุ่มบริษทั 
ไดโ้อนให้กบัลูกคา้แลว้ซ่ึงเกิดจากตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นและกาํไรท่ีรับรู้ (หักดว้ยรายการขาดทุนท่ีรับรู้แลว้) ท่ีสูงกว่าจาํนวน
เงินงวดท่ีเรียกเก็บ โดยแสดงไวเ้ป็นรายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ 
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หน้ีสินตามสัญญาหมายถึงภาระผูกพันของกลุ่มบริษัทในการโอนสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าซ่ึงกลุ่มบริษัทได้รับ
ค่าตอบแทน (หรือจาํนวนเงินท่ีมีสิทธิเรียกเก็บ) จากลูกคา้แลว้ โดยจะรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดรั้บชาํระหรือมีสิทธิท่ีปราศจาก
เง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนท่ีเรียกคืนไม่ไดจ้ากลูกคา้ก่อนท่ีกลุ่มบริษทัรับรู้รายไดท่ี้เก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ี
เกิดจากสัญญา ประกอบดว้ยรายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหน้าซ่ึงเกิดจากจาํนวนเงินงวดท่ีเรียกเก็บท่ีมากกว่าตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นและ
กาํไรท่ีรับรู้ (หักดว้ยรายการขาดทุนท่ีรับรู้แลว้) และเงินรับล่วงหนา้ค่าก่อสร้างซ่ึงเป็นจาํนวนเงินท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บก่อนท่ีจะ
เร่ิมปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกนั ทั้งน้ี เงินรับล่วงหน้าจะทยอยนาํไปสุทธิจาํนวนเงินท่ีลูกคา้จะตอ้งชาํระตามจาํนวนเงินงวดใน
สัญญาท่ีถึงกาํหนดชาํระ 

4.6     เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อาํนาจเหนือกิจการนั้นทาํให้เกิดผล
กระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ีมีการ
ควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 

เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัย่อยนั้นออก รวมถึง
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของที่เก่ียวข้องกับบริษทัย่อยนั้น กาํไรขาดทุนท่ี
เกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยเดิมท่ียงัคง
เหลืออยูใ่ห้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

4.7 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบันโยบาย
ทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัที่จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว  

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัร่วมจะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ในงบการเงินรวม เงินลงทุนในบริษทัร่วมรับรู้โดยใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย โดยกลุ่มบริษทัรับรู้เงินลงทุนเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน 
มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนน้ีจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลงในภายหลงัวนัท่ีไดม้าดว้ยส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของผูไ้ดรั้บการ
ลงทุนตามสัดส่วนท่ีผู ้ลงทุนมีส่วนได้เสียอยู่  ทั้งน้ี ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมท่ีเกิดขึ้น
ภายหลงัการไดม้าจะรวมไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน และส่วนแบ่งในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ท่ีเกิดขึ้นภายหลงัการไดม้า 
จะรวมไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงภายหลงัการไดม้าดงักล่าวขา้งต้น จะปรับปรุงกบั
ราคาตามบญัชีของเงินลงทุน เม่ือส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมมีมูลค่าเท่ากบัหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนไดเ้สีย
ของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมคา้นั้น กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป เวน้แต่กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัในหน้ี
ของบริษทัร่วมหรือรับว่าจะจ่ายหน้ีแทนบริษทัร่วม 

4.8 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เร่ิมแรกรับรู้ด้วยราคาทุน อาคารและอุปกรณ์ทั้งหมดวดัมูลค่าภายหลงัด้วยราคาทุนหักด้วย 
ค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี)  
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ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์น่ึงตามความเหมาะสม 
เม่ือตน้ทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มบริษทัและตน้ทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่าได้
อย่างน่าเช่ือถือ สําหรับค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาอื่นๆ กลุ่มบริษทัจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ้่ายในกาํไรหรือขาดทุน 
เม่ือเกิดขึ้น 

 

ท่ีดินไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคา ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยอ์ื่นคาํนวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาทุนแต่ละชนิดตลอด
อายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์ดงัต่อไปน้ี 

 อาคาร 20  ปี 
 เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 5  ปี 
 เคร่ืองตกแตง่และอุปกรณ์สาํนกังาน 5  ปี 
 ยานพาหนะ 5  ปี 

ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัไดมี้การทบทวนและปรับปรุงมูลคา่คงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยใ์ห้
เหมาะสม 

ในกรณีท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าวจะถูกปรับ
ลดให้เท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนทนัที (หมายเหตุ 4.10) 

งานระหว่างก่อสร้างและเคร่ืองจกัรระหว่างติดตั้งแสดงในราคาทุนโดยท่ียงัไม่มีการตดัค่าเส่ือมราคาจนกระทัง่สินทรัพย์
นั้นจะแลว้เสร็จและพร้อมท่ีจะใชง้านไดต้ามวตัถุประสงค ์

ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์คาํนวณโดยเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่าย
สินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพย ์และจะรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนสุทธิในกาํไรหรือขาดทุน 

ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดห้รือการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขจะบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนของ
สินทรัพยน์ั้น ตลอดช่วงเวลาการก่อสร้างและเตรียมสินทรัพยน์ั้นให้อยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามประสงค์ ส่วนตน้ทุน
การกูย้ืมอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกล่าวขา้งตน้จะบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในกาํไรหรือขาดทุน 

4.9    สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนวดัมูลค่า ณ วนัเร่ิมแรกท่ีไดม้าดว้ยราคาทุน และภายหลงัการรับรู้รายการคร้ังแรกสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี)  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ่ึงตดัจาํหน่ายดว้ยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5-10  ปี 

4.10 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

สินทรัพยจ์ะมีการทบทวนการด้อยค่า เม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีว่าราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได ้
รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เม่ือราคาตามบัญชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน ซ่ึงหมายถึง
จาํนวนท่ีสูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายเทียบกบัมูลค่าจากการใช ้สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดท่ี
ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับท่ีเป็นอิสระท่ีสามารถแยกออกมาได ้เพื่อวตัถุประสงคข์องการประเมินการดอ้ยค่า สินทรัพยท่ี์มีการ
รับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าไปแลว้ จะถกูประเมินความเป็นไปไดท่ี้จะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน 
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4.11 สัญญาเช่า - กรณีกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่า 

สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้ห้เช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเป็นส่วนใหญ่ สัญญา
เช่านั้นถือเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตสั้ญญาเช่าดงักล่าว (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจากผูใ้ห้เช่า) 
จะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยใชวิ้ธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่านั้น 

สัญญาเช่าสินทรัพยซ่ึ์งผูเ้ช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดถือเป็นสัญญาเช่า
การเงิน ซ่ึงจะบนัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงิน
ท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายดังกล่าวจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใช้จ่าย
ทางการเงินเพื่อให้ได้อัตราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่า 
หกัค่าใชจ้่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสิน ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์
ท่ีไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่าหรืออายุของสัญญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลา
ใดจะนอ้ยกว่า 

4.12 ผลประโยชน์พนกังาน 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนกังาน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ้่ายเม่ือเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน  

โครงการสมทบเงิน 

กลุ่มบริษทัและพนกังานของกลุ่มบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสม
และเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั 
เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในปีท่ีเกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้

กลุ่มบริษทัมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือว่าเงิน
ชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้ 

กลุ่มบริษทัคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณ
การไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระได้ทาํการประเมินภาระผูกพนัดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยัอนัเป็นประมาณการจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายในอนาคต 

วิธีน้ีคาํนวณโดยใชข้อ้สมมติฐานหลายประการซ่ึงรวมถึงเงินเดือนพนกังาน อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน อตัรามรณะ อายงุาน 
อตัราคิดลด อตัราการเพ่ิมขึ้นของผลตอบแทนและปัจจยัอื่น ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั (Actuarial gains or losses) สําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น 
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4.13 ประมาณการหน้ีสิน 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือบริษทัมีภาระผกูพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงท่ีจดัทาํไวอ้นัเป็นผลสืบ
เน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงการชาํระภาระผูกพนันั้นมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลให้บริษทัตอ้งสูญเสีย
ทรัพยากรออกไป และตามประมาณการจาํนวนท่ีตอ้งจ่ายไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ประมาณการหน้ีสินจะไม่รับรู้สาํหรับขาดทุน
จากการดาํเนินงานในอนาคต 

4.14 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย 

รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะมี
สิทธิไดรั้บซ่ึงไม่รวมจาํนวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม เช่น ภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือภาษีขายอ่ืนๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลด
การคา้และส่วนลดตามปริมาณ 

รายไดค้่าก่อสร้าง 

ภายใต้เง่ือนไขของสัญญาก่อสร้างสินทรัพย ์ซ่ึงมีการตกลงร่วมกันกับลูกค้าก่อนท่ีจะมีการปฏิบัติงาน ลูกค้าเป็นผูค้วบคุม
สินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้างซ่ึงเกิดจากการปฏิบติังานของกลุ่มบริษทั ดงันั้น รายไดค้่าก่อสร้างจะถูกรับรู้ตลอดช่วงระยะเวลาการ
ก่อสร้าง โดยมีการวดัระดบัความกา้วหน้าของการปฏิบติังานก่อสร้างดว้ยวิธีปัจจยันาํเขา้ (หมายเหตุ 4.5) ซ่ึงเป็นการวดัระดบั
ความกา้วหน้าของการปฏิบัติงานก่อสร้างท่ีอา้งอิงจากอตัราส่วนของต้นทุนการก่อสร้างท่ีเกิดขึ้นของงานท่ีทาํเสร็จจนถึง
ปัจจุบนักบัประมาณการตน้ทุนการก่อสร้างทั้งส้ิน ซ่ึงเป็นวิธีท่ีกลุ่มบริษทัพิจารณาว่าสามารถแสดงภาพผลการปฏิบติังานของ
กลุ่มบริษทัในการส่งมอบอาํนาจควบคุมสินคา้หรือบริการตามท่ีตกลงให้ลูกคา้ไดอ้ยา่งสมเหตุผล  

การขายสินคา้  

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้ ณ เวลาใด เวลาหน่ึง เม่ือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดขึ้นเม่ือมีการส่งมอบ
สินคา้ให้กบัลูกคา้ ณ จุดส่งมอบที่ตกลงกนัตามสัญญา สาํหรับสัญญาท่ีให้สิทธิลูกคา้ในการคืนสินค้า (ถา้มี) รายไดจ้ะรับรู้
ในจาํนวนท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากว่าจะไม่มีการกลบัรายการอยา่งมีนยัสาํคญัของรายไดท่ี้รับรู้สะสม 
ดงันั้น รายไดท่ี้รับรู้จะปรับปรุงดว้ยประมาณการรับคืนสินคา้ซ่ึงประมาณการจากขอ้มูลในอดีต 

รายไดอ้ื่นและค่าใชจ้่ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง (Accrual Basis) 

4.15 ภาษีเงินไดง้วดปัจจบุนัและภาษเีงินไดร้อการตดับญัชี 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชี ภาษีเงินได้จะรับรู้ในกาํไร
หรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวข้องกบัรายการท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือรายการท่ีรับรู้โดยตรง 
ไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น ในกรณีน้ี ภาษีเงินไดต้อ้งรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น 
ตามลาํดบั 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนัคาํนวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือท่ีคาดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมี
ผลบังคบัใช้ภายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงานในประเทศท่ีกลุ่มบริษทัต้องดาํเนินงานอยู่และเกิดรายได้เพื่อเสียภาษี 
ผูบ้ริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ โดยคาํนึงถึงสถานการณ์ท่ีสามารถนาํกฎหมายภาษีไป
ปฏิบติัซ่ึงขึ้นอยูก่บัการตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใชจ้่ายภาษี หากคาดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระภาษีแก่หน่วยงานจดัเก็บ 
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้เม่ือเกิดผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินและราคาตามบญัชีท่ีแสดงอยู่
ในงบการเงิน ภาษีเงินไดร้อการตดับัญชีคาํนวณจากอตัราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่ หรือท่ีคาดได้
ค่อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดงักล่าวจะนาํไปใชเ้ม่ือสินทรัพยภ์าษี
เงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บประโยชน์หรือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดมี้การจ่ายชาํระ 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนาํจาํนวน
ผลต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์  

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะนําสินทรัพยภ์าษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และทั้งสินทรัพย ์ 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินไดท่ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษี
หน่วยงานเดียวกนัโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ายหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงิน
ไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 

4.16 กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามัญดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถัวเฉล่ียถ่วง
นํ้าหนกัในระหว่างปี  

4.17 รายการธุรกิจกบับุคคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บุคคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หมายถึงบุคคลหรือบริษทัท่ีมีอาํนาจควบคุมกลุ่มบริษทั หรือถูกควบคุมโดย
กลุ่มบริษทัไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักลุ่มบริษทั นอกจากน้ี บุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงกิจการและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไมว่่าทางตรงหรือทางออ้ม และมีอิทธิพล
อยา่งเป็นสาระสาํคญักบักลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารท่ีสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของกลุ่มบริษทัท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและ
ควบคุมการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าวซ่ึงมีอาํนาจชกัจูงหรืออาจ
ชกัจูงให้บุคคลดงักล่าวปฏิบติัตาม และกิจการท่ีบุคคลดงักล่าวมีอาํนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

4.18 การวดัมูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะต้องจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ้ื่น 
โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใช้
ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม สําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคา
เสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละ
สถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นให้มากท่ีสุด 

ลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินแบ่งออกเป็น
สามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 
ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอื่นท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น  
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ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม
สาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจาํ 

4.19   ประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั ขอ้สมมติฐานและการใชดุ้ลยพินิจ 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปใน
ประเทศไทย กลุ่มบริษทัตอ้งอาศยัดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการกาํหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการและการตั้งขอ้
สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการแสดงจาํนวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ณ วนัท่ีในงบการเงิน รวมทั้งการแสดงรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายของรอบระยะเวลารายงาน ถึงแมว่้าการ
ประมาณการของผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่าง
ไปจากประมาณการนั้น 

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใช้ในการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ การปรับประมาณการ   
ทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ 
และจะบนัทึกในงวดปัจจุบนัหรืองวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 

การประมาณการ ขอ้สมมติฐาน และการใชดุ้ลยพินิจไดมี้การประเมินทบทวนอยา่งต่อเน่ืองและอยู่บนพ้ืนฐานของประสบการณ์
ในอดีตและปัจจยัอื่นๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น 

การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีสาํคญั มีดงัน้ี 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายกุารให้ประโยชน์และมูลค่า
คงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการ
เปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช ้
ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 

การระบุภาระท่ีตอ้งปฏิบติั 

ในการระบุภาระท่ีต้องปฏิบัติในการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้เพื่อพิจารณาว่าสินคา้หรือบริการแต่ละรายการถือเป็นภาระท่ีแยก
จากกันหรือไม่ กล่าวคือ กลุ่มบริษทัจะบันทึกสินค้าหรือบริการแต่ละรายการแยกจากกัน ก็ต่อเม่ือสินค้าหรือบริการ
ดงักล่าวสามารถระบุไดว่้าแยกจากสินคา้หรือบริการอื่นในสัญญา และลูกคา้ไดรั้บประโยชน์จากสินคา้หรือบริการนั้น 

การกาํหนดจงัหวะเวลาของการรับรู้รายได ้

ในการกาํหนดจงัหวะเวลาของการรับรู้รายได ้ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียด
ของสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้เพื่อพจิารณาว่าภาระท่ีตอ้งปฏิบติันั้นเสร็จส้ินตลอดช่วงเวลาหน่ึงหรือเสร็จส้ิน ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 
ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง เม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงต่อไปน้ี 
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- ลูกคา้ไดรั้บและใชป้ระโยชน์จากผลของการปฏิบติังานของกลุ่มบริษทัในขณะท่ีกลุ่มบริษทัปฏิบติังาน  
- การปฏิบติังานของกลุ่มบริษทัก่อให้เกิดสินทรัพยท่ี์ลูกคา้ควบคุมในขณะท่ีสร้างสินทรัพยด์งักล่าว หรือ 
- การปฏิบติังานของกลุ่มบริษทัไม่ก่อให้เกิดสินทรัพยท่ี์กลุ่มบริษทัสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์อื่นได ้และกลุ่มบริษทัมี

สิทธิในการรับชาํระสาํหรับการปฏิบติังานท่ีเสร็จส้ินถึงปัจจุบนั 

ในกรณีท่ีไม่เขา้เง่ือนไขขา้งตน้ กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการ
ประเมินว่าภาระท่ีตอ้งปฏิบติันั้นไดเ้สร็จส้ินลงเม่ือใด 

ในการคาํนวณรายไดท่ี้รับรู้ตลอดช่วงระยะเวลาหน่ึง ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการวดัระดับความกา้วหน้าของงาน
เพื่อให้สะทอ้นถึงผลการปฏิบติังานของกลุ่มบริษทัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัใหเ้สร็จส้ิน ซ่ึงอา้งอิงจากอตัราส่วนของตน้ทุนการ
ก่อสร้างท่ีเกิดขึ้นของงานท่ีทาํเสร็จจนถึงปัจจุบนักบัประมาณการตน้ทุนก่อสร้างทั้งส้ิน 

ประมาณการตน้ทุนโครงการก่อสร้าง 

กลุ่มบริษทัประมาณการตน้ทุนการก่อสร้างของแต่ละโครงการจากรายละเอียดของแบบก่อสร้างและนาํมาคาํนวณจาํนวนและ
มูลค่าวสัดุก่อสร้างท่ีตอ้งใช้ในโครงการดงักล่าว รวมถึงค่าแรง ค่าโสหุ้ยค่าก่อสร้าง ค่าใชจ้่ายทางตรงและทางออ้มท่ีเก่ียวกบั
การก่อสร้างท่ีปันส่วนอย่างมีระบบ ท่ีตอ้งใชใ้นการให้บริการก่อสร้างจนเสร็จ ประกอบกบัการพิจารณาถึงแนวโน้มของการ
เปล่ียนแปลงราคาวสัดุก่อสร้าง ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ กลุ่มบริษทัจะทาํการทบทวนประมาณการตน้ทุนอย่างสมํ่าเสมอ  
และทุกคราวท่ีมีการเปล่ียนขอบเขตการให้บริการ หรือเม่ือต้นทุนท่ีเกิดขึ้นจริงแตกต่างจากประมาณการต้นทุนอย่างเป็น
สาระสาํคญั 

5. การจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการแสดงรายการผลการดําเนินงานที่ยกเลิก  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทั ไทยอิงเกอร์ เทคโนโลยี จาํกดั มลูค่า 86.12 ลา้นบาท คิดเป็นจาํนวน 8,612,000 หุ้น 
มูลค่าตามราคาทุนหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนท่ีออกและเรียกชําระ ต่อมา เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2561       
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทจําหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวทั้ งจํานวนให้กับนายบริพันธ์ุ วรรณขจรกิจ                  
และนายวินัย วรรณขจรกิจ จํานวน 5,234,799 หุ้น และ 3,377,199 หุ้น ตามลาํดับ โดยบริษัทได้ทําสัญญาซ้ือขายเงินลงทุน                      
ลงวนัท่ี 25 มิถุนายน 2561 โดยมีราคาขายหุ้นละ 10 บาท บริษทัได้รับชาํระค่าหุ้นจากการจาํหน่ายแล้วในวนัท่ี 27 มิถุนายน 2561 
นอกจากนั้น นายบริพนัธ์ุ วรรณขจรกิจ และนายวินยั วรรณขจรกิจ ไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในบริษทั ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จาํกดั (มหาชน) 
ส่วนท่ีถือครองทั้งหมดให้กบันายจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์ และนายกิตติ ดุษฏีพฤฒิพนัธ์ุ ซ่ึงเป็นกลุ่มผูถื้อหุ้นเดิม และนายบริพนัธ์ุ 
วรรณขจรกิจ ไดล้าออกจากกรรมการของบริษทัโดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 16 มิถุนายน 2561 เป็นตน้ไป ดว้ยเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ส่งผล
ให้บริษทั ไทยอิงเกอร์ เทคโนโลยี จาํกดั และกิจการร่วมคา้ ทีอีที ซ่ึงบริษทั ไทยอิงเกอร์ เทคโนโลยี จาํกดั   มีอตัราแบ่งผลประโยชน์
และความรับผิดชอบในอตัราร้อยละ 99.99 ได้เปล่ียนสถานะจากบริษทัย่อยเป็นบริษทัอื่นตั้งแต่วนัท่ี  27 มิถุนายน 2561 เป็นตน้ไป 
นอกจากนั้น จากการขายหุ้นของนายบริพนัธ์ุ วรรณขจรกิจ และนายวินยั วรรณขจรกิจ ท่ีบุคคลทั้งสองเคยถือครองอยู่ในบริษทั  ส่งผล
ให้นับตั้งแต่วนัท่ี 27 มิถุนายน 2561 (วนัท่ีจาํหน่ายเงินลงทุน) บุคคลทั้งสองไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆ กบักลุ่มบริษัทอีกต่อไป และ
รวมถึงบริษทัหรือกิจการใดๆ ท่ีบุคคลทั้งสองเก่ียวขอ้งก็จะถือว่าไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆ กบักลุ่มบริษทัดว้ยเช่นกนั 

เน่ืองจากบริษทัไดข้ายและโอนหุ้นสามญัในบริษทั ไทยอิงเกอร์ เทคโนโลยี จาํกดั ให้กบันายบริพนัธ์ุ วรรณขจรกิจ และนายวินัย 
วรรณขจรกิจ เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2561 ดังนั้น งบการเงินรวมสําหรับปี 2561 ไดร้วมผลการดาํเนินงานของบริษทั ไทยอิงเกอร์ 
เทคโนโลยี จาํกดั และกิจการร่วมคา้ทีอีทีจนถึงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2561 โดยแสดงอยูภ่ายใตก้าํไรจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก  
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5.1    สินทรัพยสุ์ทธิของกลุ่มบริษทัยอ่ยท่ีจาํหน่าย 

ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทั ไทยอิงเกอร์ เทคโนโลยี จาํกดั และกิจการร่วมคา้ ทีอีที ณ วนัท่ี 27 มิถุนายน 
2561 (วนัท่ีจาํหน่ายเงินลงทุน) และราคาขายของเงินลงทุนในบริษทั ไทยอิงเกอร์ เทคโนโลยี จาํกดั สามารถแสดงไดด้งัน้ี  

 

 บาท 

 ขอ้มูลทางการเงิน ณ วนัท่ีจาํหน่ายเงินลงทุน 

 บริษทั ไทยอิงเกอร์ 
เทคโนโลยี จาํกดั 

กิจการร่วมคา้ 
ทีอีที 

 
รวม 

สินทรัพยท่ี์จาํหน่ายไป    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  48,197,875   20,453   48,218,328  
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น  47,432,052   2,059,110   49,491,162  
สินคา้คงเหลือ  12,112,782   5,179,382   17,292,164  
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น  641,537   188,852   830,389  
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั  20,532,489   4,445,738   24,978,227  
สินทรัพยไ์ม่หมนุเวียนอื่น  28,354,230            -  28,354,230  
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 15)  5,646,150            -  5,646,150  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (หมายเหตุ 16) 276,835           - 276,835 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี (หมายเหตุ 29) 450,111           - 450,111 

รวมสินทรัพย ์ 163,644,061  11,893,535   175,537,596  
หน้ีสินท่ีจาํหน่ายไป    
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะส้ันจาก 

สถาบนัการเงิน  35,033,764            -  35,033,764  
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน   2,946,417   11,840,979   14,787,396  
เงินกูยื้มระยะส้ันจากบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
    (หมายเหตุ 6.2) 

 
 16,800,000            - 

 
 16,800,000  

เงินรับล่วงหนา้คา่ก่อสร้าง  19,626,168            -  19,626,168  
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย  619,884            -  619,884  
หน้ีสินหมนุเวียนอื่น   97,058   24,900   121,958  
หน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าซ้ือ  288,858            -  288,858  

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (หมายเหตุ 21)  2,250,554            -  2,250,554  

รวมหน้ีสิน  77,662,703 11,865,879 89,528,582 
รวมสินทรัพยสุ์ทธิ 85,981,358 27,656 86,009,014 
สัดส่วนเงินลงทนุท่ีจาํหน่าย (ร้อยละ)  100 100 100 
รวมมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิท่ีจาํหน่าย   86,009,014 
หกั ราคาขายของเงินลงทุน   (86,120,000) 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  (110,986) 
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5.2    รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานท่ียกเลิก 

ผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัย่อยท่ีจาํหน่ายออกสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึง 27 มิถุนายน 2561 
(วนัท่ีจาํหน่ายเงินลงทุน) มีรายละเอียดดงัน้ี 

 บาท 

 งบกาํไรขาดทนุ
เบด็เสร็จ 

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 61,076,547 
ตน้ทุนขายและการให้บริการ 41,372,766 

   กาํไรขั้นตน้ 19,703,781 
รายไดอ้ื่น 297,902 

   กาํไรจากการดาํเนินงาน 20,001,683 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 3,524,166 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 7,440,391 

ตน้ทุนทางการเงิน  116,173 
กาํไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 8,920,953 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 1,854,231 

กาํไรสาํหรับงวด 7,066,722 

5.3    งบกระแสเงินสดของการดาํเนินงานท่ียกเลิก 

กระแสเงินสดของกลุ่มบริษทัยอ่ยท่ีจาํหน่ายออกสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึง 27 มิถุนายน 2561 
(วนัท่ีจาํหน่ายเงินลงทุน) มีรายละเอียดดงัน้ี 
 บาท 

 งบกระแสเงินสด 
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 15,561,814 
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุน 2,880,062 
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 22,784,071 

กระแสเงินสดรับสุทธิ 41,225,947 

6. รายการธุรกจิทีสํ่าคัญกบับุคคลและบริษัททีเ่กี่ยวข้องกนั 

6.1 ลกัษณะความสัมพนัธ์และนโยบายในการกาํหนดราคา 

ลกัษณะความสัมพนัธ์และนโยบายในการกาํหนดราคาระหว่างบริษทักบับริษทัยอ่ย บุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

ช่ือบุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์ 

บริษัทย่อย  

บริษทั ไทย อิงเกอร์ จาํกดั บริษทัถือหุ้นในอตัราร้อยละ 100 

บริษทั ไทยอิงเกอร์ เทคโนโลยี จาํกดั ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนัตั้งแต่วนัท่ี 27 มิถุนายน 2561 เป็นตน้ไป (หมายเหตุ 5) 
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ช่ือบุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์ 

บริษัทย่อย  

บริษทั ทีอจีี อลมิูนัม่ จาํกดั ถือหุ้นทางออ้มโดยผา่นบริษทั ไทย อิงเกอร์ จาํกดั ในอตัราร้อยละ 100 

บริษทั ทีอี แมค จาํกดั ถือหุ้นทางออ้มโดยผา่นบริษทั ไทย อิงเกอร์ จาํกดั ในอตัราร้อยละ 70 

กิจการร่วมคา้ ทีอีที  ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนัตั้งแต่วนัท่ี 27 มิถุนายน 2561 เป็นตน้ไป (หมายเหตุ 5) 
บริษัทร่วม  
บริษทั ออปติไวส์ จาํกดั บริษทัร่วมจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัเม่ือวนัท่ี 17 ตลุาคม 2562  

โดยบริษทัถือหุ้นในอตัราร้อยละ 40 และมีกรรมการร่วมกนั (หมายเหตุ 14) 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  
บริษทั เอเชีย แทรฟฟิค เทคโนโลย ี  

   แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั  ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนัตั้งแต่วนัท่ี 27 มิถุนายน 2561 เป็นตน้ไป (หมายเหตุ 5) 

ห้างหุ้นส่วนจาํกดั โฟล ์เวย ์  

    (อยูร่ะหว่างการชาํระบญัชี) ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนัตั้งแต่วนัท่ี 27 มิถุนายน 2561 เป็นตน้ไป (หมายเหตุ 5) 

บริษทั เอเชีย แทรฟฟิค จาํกดั ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนัตั้งแต่วนัท่ี 27 มิถุนายน 2561 เป็นตน้ไป (หมายเหตุ 5) 

บริษทั เอแฟลท จาํกดั ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนัตั้งแต่วนัท่ี 27 มิถุนายน 2561 เป็นตน้ไป (หมายเหตุ 5) 

บุคคลทีเ่กี่ยวข้องกนั   

นายจตุรงค ์ศรีกุลเรืองโรจน ์ ผูถื้อหุ้นและกรรมการ  

นายกิตติ ดุษฏีพฤฒิพนัธ์ุ  ผูถื้อหุ้นและกรรมการ  

นายบริพนัธ์ุ วรรณขจรกิจ ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนัตั้งแต่วนัท่ี 27 มิถุนายน 2561 เป็นตน้ไป (หมายเหตุ 5) 

นายวินยั วรรณขจรกิจ ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนัตั้งแต่วนัท่ี 27 มิถุนายน 2561 เป็นตน้ไป (หมายเหตุ 5) 
 

นโยบายการกาํหนดราคาระหว่างกนั มีดงัน้ี 

 นโยบายราคา 

รายไดจ้ากการให้บริการ ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 

รายไดค้่าบริหารจดัการ เรียกเก็บตามตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจริงบวกกาํไร  

จาํหน่ายสินทรัพย ์ ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 

การจาํหน่ายเงินลงทนุ ในราคาใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทนุ ณ วนัขาย 

การซ้ือเงินลงทุน ในราคาใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทนุ ณ วนัซ้ือ 

เงินให้กูย้ืม/ เงินกูยื้ม อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0 - 2.50 ต่อปี  

การคํ้าประกนั  ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม 
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6.2    ยอดคงเหลือท่ีสาํคญักบับริษทัยอ่ย บคุคลและบริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงเหลือท่ีสาํคญักบับริษทัยอ่ย บุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดดงัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ลูกหนีอ่ื้น (หมายเหตุ 9)     
บริษทัยอ่ย - - 6,150,000 21,024,050 

ยอดคงเหลือและรายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืม/ เงินกูย้ืมกบับริษทัยอ่ย บุคคลและบริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั สาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดดงัน้ี 

  

บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน     
บริษัทย่อย     
ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี - - 198,250,000 - 
เพ่ิมขึ้นระหว่างปี - - 174,000,000 198,250,000 
จ่ายชาํระระหว่างปี - - (17,200,000) - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี - - 355,050,000 198,250,000 

เงินกู้ยืมระยะส้ัน     
บริษัทย่อย     
ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี - - - 3,380,000 
จ่ายชาํระระหว่างปี - - -  (3,380,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี - - - - 

 บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน     
ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี - 23,000,000 - - 
เพ่ิมขึ้นระหว่างปี - 22,000,000 - - 
จ่ายชาํระระหว่างปี - (28,200,000) - - 
หกั ยอดคงเหลือของกลุ่มบริษทัยอ่ย     

 ณ วนัท่ีจาํหน่ายเงินลงทุน     
  (หมายเหตุ 5.1) - (16,800,000) - - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี - - - - 

รวมเงินกูย้ืมระยะส้ัน - - - - 

เงินกู้ยืมระหว่างกันในกลุ่มบริษัทมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 0 - 2.50 ต่อปี ไม่มีหลักทรัพย์ค ํ้ าประกัน และมีกําหนดชําระคืน 
เม่ือทวงถาม  
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6.3    รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายท่ีสาํคญักบับริษทัยอ่ย บุคคลและบริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 

          รายไดแ้ละคา่ใชจ้่ายท่ีสาํคญักบับริษทัยอ่ย บุคคลและบริษทัเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 
  

บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

รายได้เงินปันผลรับ      
บริษทัยอ่ย - - 36,000,000 117,000,000 

รายได้อ่ืน     
บริษทัยอ่ย (รายไดค้่าบริหารจดัการ) - - - 21,024,050 
บริษทัยอ่ย (รายไดด้อกเบ้ียรับ) - - 6,150,000 - 
   รวม - - 6,150,000 21,024,050 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 8,304,050 6,621,980 959,250 500,750 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 230,979 218,142 20,005 18,732 

 8,535,029 6,840,122 979,255 519,482 

7.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

เงินฝากสถาบนัการเงิน     
 - ประเภทกระแสรายวนั 4,938,213 258,572,124 196,641 202,794,689 

 - ประเภทออมทรัพย ์ 32,382 943,803 14,631 906,474 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,970,595 259,515,927 211,272 203,701,163 
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8. เงินลงทุนช่ัวคราว 

เงินลงทุนชั่วคราว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ประกอบดว้ยเงินลงทุนในหน่วยกองทุนรวมซ่ึงบริษทัจดัเป็นหลกัทรัพยเ์พื่อค้า  
โดยมีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

 บาท 

 

งบการเงินรวม 
และงบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562          
 ยอดคงเหลือตน้ปี - 
 ซ้ือเงินลงทุน 200,000,000 
 ขายเงินลงทุน (150,000,000) 
 กาํไรจากการขายเงินลงทุน 1,523,925 
 กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 832,856 

 ยอดคงเหลือส้ินปี 52,356,781 

9. ลูกหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 

 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 
ลูกหน้ีการคา้ 

  

  

  ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอื่น 4,882,356 39,197,151 - - 
  เช็ครับลงวนัท่ีล่วงหนา้ 105,899,244 5,017,889 - - 

  รายไดค้า้งรับ 82,331,632 77,913,033 - - 
  รวม 193,113,232 122,128,073 - - 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (2,095,187) - - - 

    รวมลูกหน้ีการคา้ 191,018,045 122,128,073 - - 

ลูกหน้ีอ่ืน      
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
   (หมายเหตุ 6.2) - - 6,150,000 21,024,050 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้และค่าแรง 
    เหมาจ่ายล่วงหนา้ 49,831,758 32,811,605 - - 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 3,007,032 3,805,046 105,337 95,073 
เงินคํ้าประกนัซองประมลูโครงการ  15,820,882 - - - 
เงินทดรองจ่าย 3,931,570 2,619,671 - 314,000 

อื่นๆ - 15,747 - 15,746 

  รวมลูกหน้ีอ่ืน 72,591,242 39,252,069 6,255,337 21,448,869 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 263,609,287 161,380,142 6,255,337 21,448,869 
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ลูกหน้ีการคา้จาํแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้ง ไดด้งัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 
ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอื่น   

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 116,332,682 114,328,833 
เกินกาํหนดชาํระ   
นอ้ยกว่า 3 เดือน 53,319,013 - 
 3 - 6 เดือน 1,568,747 7,799,240 
 6 - 12 เดือน 18,561,694 - 
เกินกว่า 12 เดือน 3,331,096 - 

รวม 193,113,232 122,128,073 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (2,095,187) - 

รวมลูกหน้ีการคา้ 191,018,045 122,128,073 

10. รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชําระ/ รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า 

10.1 รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ 

 บาท 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

ตน้ทุนงานโครงการจนถึงปัจจบุนั 1,789,724,207 1,237,204,311 

กาํไรท่ีรับรู้จนถึงปัจจบุนั 376,674,900 265,297,175 
ตน้ทุนงานโครงการท่ีเกิดขึ้น   
   ปรับปรุงดว้ยกาํไรท่ีรับรู้จนถึงปัจจุบนั 2,166,399,107 1,502,501,486 
หกั เงินงวดท่ีเรียกเก็บจากผูว่้าจา้ง (1,840,586,655) (1,352,771,202) 

รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ 325,812,452 149,730,284 

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 
     ตามสัญญา 80,156,409 43,940,893 

เงินรับล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 48,073,303 27,154,833 
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10.2   รายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้ 

 บาท 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 
ตน้ทุนงานโครงการจนถึงปัจจบุนั 75,787,648 2,378,808 

กาํไรท่ีรับรู้จนถึงปัจจบุนั 13,371,955 452,348 

ตน้ทุนงานโครงการท่ีเกิดขึ้น   
   ปรับปรุงดว้ยกาํไรท่ีรับรู้จนถึงปัจจุบนั 89,159,603 2,831,156 
หกั เงินงวดท่ีเรียกเก็บจากผูว่้าจา้ง (91,748,523) (4,175,853) 

รายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้ (2,588,920) (1,344,697) 

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญา 3,812,388 - 

เงินรับล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง - 1,000,000 

รายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้ยกมาตน้ปีท่ีนาํมารับรู้เป็นรายไดใ้นปีปัจจุบนั 1,344,697 17,373,771 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จาํนวนรวมของรายไดต้ามสัญญาก่อสร้างท่ีไดปั้นส่วนให้กบัภาระการปฏิบติังานก่อสร้างท่ียงัไม่เสร็จส้ิน 
มีจํานวนประมาณ 687 ล้านบาท ซ่ึงผู ้บริหารคาดการณ์ว่าจะสามารถรับรู้รายได้ตามมูลค่าสินค้าหรือบริการท่ีกลุ่มบริษัท 
ไดมี้การส่งมอบอาํนาจควบคุมให้กบัลูกคา้ภายในปี 2563 และ 2564 จาํนวนประมาณ 674 ลา้นบาท และ 13 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

11. สินค้าคงเหลือ 

 บาท 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

สินคา้สาํเร็จรูป 1,667,959 267,955 
วตัถุดิบ 1,352,513 1,160,238 

วสัดุประกอบ - 691,653 

รวมสินคา้คงเหลือ 3,020,472 2,119,846 
   

ตน้ทุนสินคา้คงเหลือท่ีกลุ่มบริษทัรับรู้เป็นตน้ทุนขายสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีจาํนวน 74.55 ลา้นบาท 
และ 37.40 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

12.    เงินฝากสถาบันการเงินทีใ่ช้เป็นหลักประกัน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีเงินฝากประจาํจาํนวน 6.20 ลา้นบาท ท่ีใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัวงเงินกูย้ืมระยะ
ส้ันจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 18) และหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคาร (หมายเหตุ 32.2) 
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13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

  

ทุนชาํระแลว้  
(ลา้นบาท) 

สัดส่วนการถือหุน้ 
(ร้อยละ) ราคาทุน (บาท) 

31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  

2562 2561 2562 2561 2562 2561 

บริษทั ไทย อิงเกอร์ จาํกดั รับเหมาก่อสร้าง 150 150 100 100 202,740,000 202,740,000 
 

         การเปล่ียนแปลงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2561 ท่ีประชุมได้มีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนในบริษัท ไทย อิงเกอร์ จํากัด  
ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย จากเดิม 30 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญั 300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็น 66 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุ้น
สามญั 660,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 36 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญั 360,000 หุ้นมูลค่า
หุ้นละ 100 บาท) ภายหลงัการเพ่ิมทุนดงักล่าว สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัในบริษทัย่อยดงักล่าวยงัคงเดิมท่ีร้อยละ 100 บริษทั
ยอ่ยดงักล่าวจดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2561 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 ท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติัการเพ่ิมทุนในบริษทั ไทย อิงเกอร์ จาํกดั 
ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย จากเดิม 66 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญั 660,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็น 150 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญั 
1,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 84 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 840,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 
100 บาท) ภายหลงัการเพ่ิมทุนดงักล่าว สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัในบริษทัย่อยดงักล่าวยงัคงเดิมท่ีร้อยละ 100 บริษทัย่อยดงักล่าว
จดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 ท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติัการเพ่ิมทุนในบริษทั ทีอีจี อลูมินัม่ จาํกดั 
ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางอ้อม จากเดิม 3 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 30,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็น 20 ล้านบาท (แบ่งเป็น 
หุ้นสามญั 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 17 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญั 170,000 หุ้นมูลค่า
หุ้นละ 100 บาท) ภายหลงัการเพ่ิมทุนดังกล่าว สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมของบริษทัในบริษทัย่อยดังกล่าวยงัคงเดิมท่ีร้อยละ 100 
บริษทัยอ่ยดงักล่าวจดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2561 

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2561 ไดมี้มติอนุมติัการจาํหน่าย 
เงินลงทุนในบริษทั ไทยอิงเกอร์ เทคโนโลยี จาํกดั ทั้งหมด ให้กบันายบริพนัธ์ุ วรรณขจรกิจ และนายวินยั วรรณขจรกิจ จาํนวน 
5,234,799 หุ้น และ 3,377,199 หุ้น ตามลาํดบั โดยมีราคาขายหุ้นละ 10 บาท  

ในเดือนมีนาคม 2561 บริษทั ไทย อิงเกอร์ จาํกดั ไดล้งทุนในหุ้นสามญัของบริษทั ทีอี แมค จาํกดั จาํนวน 70,000 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไว ้
10 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นจาํนวนเงิน 0.70 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 70 บริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าวจดทะเบียนจดัตั้ง
บริษทักบักรมพฒันาธุรกิจการคา้เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2561 

การจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย 

มติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ไทย อิงเกอร์ จาํกดั เม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2562 ไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
เป็นจํานวนทั้ งส้ิน 36 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นจาํนวน 1,500,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 24 บาท บริษัทย่อยจ่าย 
เงินปันผลแลว้ในเดือนมีนาคม 2562  
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มติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ไทย อิงเกอร์ จาํกดั เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2561 ไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผลเป็นจาํนวน
ทั้งส้ิน 36 ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นจาํนวน 300,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 120 บาท บริษทัย่อยจ่ายเงินปันผลแลว้ 
เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2561 

มติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ไทยอิงเกอร์ เทคโนโลยี จาํกดั (ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนัตั้งแต่วนัท่ี 27 มิถุนายน 2561 เป็นตน้ไป 
(หมายเหตุ 5)) เม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2561 ไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจาํปี 2561 เป็นจาํนวนทั้งส้ิน 29 ลา้นบาท โดยกาํหนด
จ่ายให้แก่ผูถื้อหุน้จาํนวน 8,612,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 3.37 บาท บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผลแลว้ในเดือนมิถุนายน 2561 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ไทย อิงเกอร์ จาํกดั เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2561 ไดมี้มติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลประจําปี  2561 เป็นจํานวนทั้ งส้ิน 52 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายให้ แก่ผู ้ถือหุ้ นจํานวน  660,000 หุ้ น ในอัตรา 
หุ้นละ 78.79 บาท บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผลแลว้ในเดือนสิงหาคม 2561 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ทีอี แมค จาํกดั (บริษทัย่อยทางออ้ม) เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2561 ไดมี้มติอนุมติัการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 2 ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นจาํนวน 100,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 20 บาท 
บริษทัยอ่ยทางออ้มจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในเดือนมกราคม 2562 

14. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทั 

 สัดส่วนการถือหุน้  
ทุนชาํระแลว้ (ลา้นบาท) (ร้อยละ) มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย (บาท) 

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 

2562 2561 2562 2561 2562 2561 

บริษทั ออปติไวส์ จาํกดั 5.00 - 40 - 1,947,444 - 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั 

 สัดส่วนการถือหุน้  
ทุนชาํระแลว้ (ลา้นบาท) (ร้อยละ) ราคาทนุ (บาท) 

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 

2562 2561 2562 2561 2562 2561 

บริษทั ออปติไวส์ จาํกดั 5.00 - 40 - 2,000,000 - 
 

เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2562 บริษทัไดล้งทุนในบริษทั ออปติไวส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นใหม่ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อดาํเนินธุรกิจ
ให้บริการจดัการขอ้มูลและการส่ือสารองคก์ร บริษทัดงักล่าวมีทุนจดทะเบียน 5 ลา้นบาท (ประกอบดว้ยหุ้นสามญั จาํนวน 500,000 หุ้น 
มูลค่า 10 บาท ต่อหุ้น) และไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2562 โดยบริษทัไดล้งทุนในหุ้นสามญั
ของบริษทัร่วมดงักล่าวจาํนวน 200,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท ต่อหุ้น รวมจาํนวนเงิน 2 ลา้นบาท ทั้งน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัเม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 ไดรั้บทราบการลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวแลว้ 
 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษทัร่วมจาํนวน 0.05 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัร่วมดงักล่าว 
มีผลขาดทุนสาํหรับงวดจาํนวน 0.13 ลา้นบาท และยงัไม่มีธุรกรรมการดาํเนินงานท่ีมีสาระสําคญัแต่อยา่งใด 
 
 



บริษัท ไทย องิเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ่) 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

หนา้ 39 
 

 

15. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 งบการเงินรวม 

 บาท 

 
ท่ีดิน อาคาร 

เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช ้

เคร่ืองตกแต่งและ
อุปกรณ์สาํนกังาน ยานพาหนะ 

เคร่ืองจกัร 
ระหว่างติดตั้ง 

งานระหว่าง
ก่อสร้าง รวม 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2560         
ราคาทุน 10,620,100    18,566,178  16,392,524   3,208,455  29,066,712  1,001,250    10,332,221    89,187,440  
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (5,281,537)  (7,814,132)   (1,594,767) (13,168,873) - -  (27,859,309) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 10,620,100    13,284,641  8,578,392   1,613,688  15,897,839  1,001,250    10,332,221    61,328,131  

รายการระหว่างปีส้ินสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2561        
มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี 10,620,100 13,284,641 8,578,392 1,613,688 15,897,839 1,001,250 10,332,221 61,328,131 
ซ้ือสินทรัพย ์ 3,000,000 40,450 16,563,681 2,229,969 3,723,412 - 4,733,537 30,291,049 
รับโอน (โอนออก) - 15,065,758 1,001,250            - - (1,001,250) (15,065,758) - 
จาํหน่าย/ ตดัจาํหน่าย - - - (3) - - - (3) 
ค่าเส่ือมราคา - (1,148,496) (3,980,169) (542,910) (4,547,891) - - (10,219,466) 
หกั มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์         

    ของบริษทัยอ่ยท่ีจาํหน่าย (หมายเหตุ 5.1) - (493,671) (69,972) (580,005) (4,502,502) - - (5,646,150) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีส้ินปี 13,620,100 26,748,682 22,093,182 2,720,739 10,570,858 - - 75,753,561 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561         
ราคาทุน 13,620,100 33,065,758 33,879,849 4,618,806 26,013,341 - - 111,197,854 
หกั  คา่เส่ือมราคาสะสม - (6,317,076) (11,786,667) (1,898,067) (15,442,483) - - (35,444,293) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 13,620,100 26,748,682 22,093,182 2,720,739 10,570,858 - - 75,753,561 
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 บาท 

 
ท่ีดิน อาคาร 

เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช ้

เคร่ืองตกแต่งและ
อุปกรณ์สาํนกังาน ยานพาหนะ 

เคร่ืองจกัร
ระหว่างติดตั้ง 

งานระหว่าง
ก่อสร้าง รวม 

รายการระหว่างปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562        
มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี 13,620,100 26,748,682 22,093,182 2,720,739 10,570,858 - - 75,753,561 
ซ้ือสินทรัพย ์ 953,093 - 19,264,796 887,604 4,101,729 - - 25,207,222 
จาํหน่าย/ ตดัจาํหน่าย - - - (2) (1) - - (3) 

ค่าเส่ือมราคา - (1,653,287) (7,989,685) (815,151) (4,585,644) - - (15,043,767) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีส้ินปี 14,573,193 25,095,395 33,368,293 2,793,190 10,086,942 - - 85,917,013 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562         
ราคาทุน 14,573,193 33,065,758 53,144,645 5,456,010 29,805,070 - - 136,044,676 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม - (7,970,363) (19,776,352) (2,662,820) (19,718,128) - - (50,127,663) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 14,573,193 25,095,395 33,368,293 2,793,190 10,086,942 - - 85,917,013 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัไดจ้ดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ซ่ึงมีราคาตามบญัชีสุทธิเป็นจาํนวนเงิน 39.67 ลา้นบาท และ 37.37 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไวก้บัสถาบนัการเงิน
ในประเทศแห่งหน่ึง เพื่อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 18) และหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคาร (หมายเหตุ 32.2) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพยภ์ายใตสั้ญญาเช่าการเงินท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่าไดร้วมแสดงในรายการขา้งตน้ประกอบดว้ยยานพาหนะและเคร่ืองมือเคร่ืองใชมี้มูลค่าสุทธิตามบญัชี
เป็นจาํนวนเงิน 18.28 ลา้นบาท และ 14.25 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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16.    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยไ์มมี่ตวัตนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม 

 2562 2561 

ณ วันที่ 1 มกราคม    
ราคาทุน 1,323,180 1,641,239 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (619,235) (413,001) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 703,945 1,228,238 

รายการระหว่างปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม   
มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี 703,945 1,228,238 
ซ้ือสินทรัพย ์ 673,000     - 
ค่าตดัจาํหน่าย (326,987) (247,458) 
หกั มูลค่าตามบญัชีของบริษทัยอ่ยท่ีจาํหน่าย  

(หมายเหตุ 5.1)     - (276,835) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีส้ินปี 1,049,958 703,945 

ณ วันที ่31 ธนัวาคม   
ราคาทุน 1,996,180 1,323,180 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (946,222) (619,235) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 1,049,958 703,945 
   

17.    สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 
ภาษีเงินไดร้อขอคนื 11,584,028 6,932,385 229,579 - 

เงินประกนัอื่นๆ 2,256,082 2,796,121 - - 

รวม 13,840,110 9,728,506 229,579 - 

18.    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารในงบการเงินรวมจาํนวน 6.19 ลา้นบาท มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR ต่อปี 
ซ่ึงเป็นการใชว้งเงินสินเช่ือท่ีมีหลกัประกนั (หมายเหตุ 32.3)  
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19. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

 เจา้หน้ีการคา้     
   เจา้หน้ีการคา้ 104,496,003 32,789,180 - - 

   เชค็คา้งจ่าย - 2,477,594 - 84,000 

   รวมเจา้หน้ีการคา้ 104,496,003 35,266,774 - 84,000 

เจา้หน้ีอ่ืน     
 เจา้หน้ีกรมสรรพากร 1,376,099 1,460,025 - 882 
 ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 3,476,194 5,184,839 597,000 603,610 

 อื่นๆ 642,204 798,391 - - 

 รวมเจา้หน้ีอืน่ 5,494,497 7,443,255 597,000 604,492 

    รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 109,990,500 42,710,029 597,000 688,492 

20.    หนีสิ้นภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 

กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาเช่าการเงินสําหรับยานพาหนะและเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ซ่ึงมีกาํหนดระยะเวลาเช่า 4 - 5 ปี โดยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่า
ท่ีตอ้งจ่ายสาํหรับสัญญาเช่าการเงินและมูลค่าปัจจุบนัสาํหรับหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

งบการเงนิรวม 

 บาท 

 
จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีจะตอ้งจ่าย 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงิน 
ขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 

 2562 2561 2562 2561 

ภายใน 1 ปี 4,935,595 4,384,837 4,552,520 3,987,103 
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 9,341,112 6,258,092 8,996,547 5,880,359 

 14,276,707 10,642,929 13,549,067 9,867,462 
หกั ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย (727,640) (775,467) - - 
 13,549,067 9,867,462 13,549,067 9,867,462 
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21. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

การเคล่ือนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานเม่ือเกษียณอายุซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงานสําหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
     

ยอดคงเหลือตน้ปี 4,236,762 4,256,345 40,229 - 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:     

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  858,886 1,335,891 34,671 39,938 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 144,948 112,390 1,376 291 
หกั ภาระหน้ีสินของบริษทัยอ่ยท่ีจาํหน่าย  
    (หมายเหตุ 5.1) - (2,250,554) - - 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น:     
ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ 

 ประกนัภยั    
      ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้น     

- ทางการเงิน 1,078,414 797,071 - - 

- ทางประชากร - (521,620) - - 

ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 308,416 507,239 - - 

ยอดคงเหลือปลายปี 6,627,426 4,236,762 76,276 40,229 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัคาดว่าจะไมมี่การจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุ่มบริษทั
ประมาณ 17  ปี และ 23 ปี ตามลาํดบั 

สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 2562 2561 

อตัราคิดลด ร้อยละ 1.90 - 3.42 ต่อปี ร้อยละ 3.20 - 3.42 ต่อปี 
อตัราการขึ้นเงินเดือน ร้อยละ 5.00 ร้อยละ 5.00 - 6.00  
อตัราการหมนุเวียนพนกังาน  ผนัแปรตามอายพุนกังานร้อยละ 1.91 - 22.92 ผนัแปรตามอายพุนกังานร้อยละ 1.91 - 22.92 
อตัราการเสียชีวิตและทุพพลภาพ อตัราตามตารางมรณะไทยปี 2560 

แยกเกณฑต์ามเพศชายและหญิง 
อตัราตามตารางมรณะไทยปี 2560 
แยกเกณฑต์ามเพศชายและหญิง 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 และ 2561 

อตัราคิดลด 3.42 ต่อปี 
อตัราการขึ้นเงินเดือน ร้อยละ 5.00  
อตัราการหมนุเวียนพนกังาน  ผนัแปรตามอายพุนกังานร้อยละ 1.91 - 22.92 
อตัราการเสียชีวิตและทุพพลภาพ อตัราตามตารางมรณะไทยปี 2560 

แยกเกณฑต์ามเพศชายและหญิง 

 คา่ใชจ้่ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

 ตน้ทุนขายและบริการ 403,319 571,704 - - 

คา่ใชจ้่ายในการบริหาร 600,515           876,577 36,047 40,229 

รวม 1,003,834 1,448,281 36,047 40,229 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานท่ีเก่ียวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีอาจเป็นไปได้อย่าง
สมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติฐานอื่นๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  
ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนเงินดงัต่อไปน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม 
 2562 2561 
 เพ่ิมขึ้น ลดลง เพ่ิมขึ้น ลดลง 

อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (424,468) 461,462  (275,402) 299,375 
อตัราการขึ้นเงินเดือน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 904,225 (783,410) 304,251 (263,099) 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 20) (510,855) 581,661 (336,687) 379,549 

 

 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 

 เพ่ิมขึ้น ลดลง เพ่ิมขึ้น ลดลง 

อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (6,100) 6,704 (3,423) 3,784 
อตัราการขึ้นเงินเดือน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 14,565 (12,213) 3,879 (3,245) 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 20) (9,334) 11,664 (5,033) 6,348 

แม้ว่าการวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้าํนึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการดงักล่าว แต่ไดแ้สดง
ประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานต่างๆ 
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เม่ือวันท่ี  5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี  7) พ.ศ. 2562 ซ่ึงได้กําหนดอัตราค่าชดเชยเพ่ิมเติมกรณี 
นายจา้งเลิกจา้ง สําหรับลูกจ้างซ่ึงทาํงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอตัราสุดท้าย 400 วนั  
ไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยกฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้เม่ือพน้กาํหนด 30 วนั นับจากวนัท่ีประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา โดยกลุ่มบริษทัไดรั้บรู้ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงดงักล่าวในงบการเงินสําหรับปี 2561 แลว้ 

22. ทุนเรือนหุ้น 

ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัคร้ังท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2561 ท่ีประชุมไดมี้มติดงัน้ี 

อนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้น จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ซ่ึงจะทาํให้จาํนวนหุ้นท่ีออก
และเรียกชาํระแลว้ของบริษทัเปล่ียนแปลงจากเดิม 16,886,000 หุ้น เป็น 337,720,000 หุ้น บริษทัจดทะเบียนการเปล่ียนแปลงมูลค่า
หุ้นท่ีตราไวด้งักล่าวกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2561 

อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 168.86 ล้านบาท (หุ้นสามัญจํานวน 337.72 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท)  
เป็น 230 ลา้นบาท (หุ้นสามัญจาํนวน 460 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 61.14 ล้านบาท  
(หุ้นสามญัจาํนวน 122.28 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) เพื่อจดัสรรและเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป (Initial Public Offering) 

ในระหว่างปี 2561 บริษทัไดเ้สนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดงักล่าวจาํนวน 122.28 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ในราคา
เสนอขายหุ้นละ 3.65 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บจากการเสนอขายหุ้นดงักล่าวจาํนวนทั้งส้ิน 429.02 ลา้นบาท (สุทธิจาก
ตน้ทุนในการจาํหน่ายหุ้นสามญัจาํนวน 17.31 ลา้นบาท) บริษทัไดรั้บชาํระเงินค่าหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวนเม่ือวนัท่ี  
16 ตุลาคม 2561 ทั้งน้ีหุ้นสามัญของบริษทัได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและไดเ้ร่ิมซ้ือขายหลกัทรัพย ์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ เม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม 2561 ภายหลงัการเพ่ิมทุน บริษทัมีทุนท่ีชาํระแลว้เป็นจาํนวนเงิน 
230 ลา้นบาท (หุ้นสามญัจาํนวน 460,000,000 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 0.50 บาท) และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัจาํนวน 367.88 ลา้นบาท 
และบริษทัไดจ้ดทะเบียนการรับชาํระค่าหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าวแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2561 

23.    เงินปันผลจ่าย 

มติท่ีประชุมกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2561 ไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั
เป็นจาํนวนทั้งส้ิน 29 ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นจาํนวน 337.72 ลา้นหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.086 บาท บริษทัจ่ายเงินปันผล
แลว้เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2561 

มติท่ีประชุมกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2561 ไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัเป็น
จาํนวนทั้งส้ิน 80 ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นจาํนวน 337.72 ลา้นหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.236 บาท บริษทัจ่ายเงินปันผล
แลว้ในเดือนสิงหาคม 2561 

มติท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นของบริษัทเม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจาํปีให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษัท 
เป็นจํานวนทั้ งส้ิน 155 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นจํานวน 460 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.337 บาท บริษัทได้จ่าย 
เงินปันผลระหว่างกาลแล้วในระหว่างปี 2561 จํานวนรวม 109 ล้านบาท ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทเม่ือวนัท่ี  
19 มิถุนายน 2561 และ 10 สิงหาคม 2561 ท่ีไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จาํนวน 29 ลา้นบาท และ 80 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
เงินปันผลส่วนท่ีเหลือจํานวน 46 ล้านบาท ได้จ่ายให้แก่ผู ้ถือหุ้นจํานวน 460 ล้านหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ในเดือน  
พฤษภาคม 2562 
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24.    ทุนสํารองตามกฎหมาย 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัจะตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี ส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุน
สํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมี
จาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนและทุนสาํรองน้ี จะนาํมาจดัสรรปันผลไมไ่ด ้

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัจดัสรรสํารองตามกฏหมายเพ่ิมเติมในระหว่างปีจาํนวน 2.00 ลา้นบาท  
และ 6.80 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

25.    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จาํนวน 0.42 ล้านบาท และ 0.40 ล้านบาท ตามลาํดับ  
เกิดจากบริษทั ทีอี แมค จาํกดั ท่ีมีสัดส่วนของส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในสัดส่วน
ร้อยละ 30 ของหุ้นท่ีออกและชาํระแลว้ 

ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม ซ่ึงเป็นขอ้มูลก่อนการตดัรายการระหว่างกนั มีดงัน้ี 

          25.1  สรุปรายการฐานะทางการเงินของบริษทั ทีอี แมค จาํกดั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 บาท 

 2562 2561 

สินทรัพยห์มนุเวียน 7,977,393 5,658,194 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 455,337 177,936 
หน้ีสินหมุนเวียน 6,951,560 4,509,809 
หน้ีสินไม่หมนุเวียน 89,748             - 

25.2  สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษทั ทีอี แมค จาํกดั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 บาท 

 2562 2561 

 รายได ้ 24,764,729 19,487,852 
 กาํไร  565,101 2,326,321 

25.3  สรุปรายการกระแสเงินสดของบริษทั ทีอี แมค จาํกดั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 บาท 

 2562 2561 

กระแสเงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน  (894,861) 761,012 
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน - (149,195) 
กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 1,000,000 1,000,000 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้นสุทธิ 105,139 1,611,817 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีเงินปันผลค้างจ่ายให้กับส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมจาํนวน 150,000 บาท  
และ 600,000 บาท ตามลาํดบั 

 



บริษัท ไทย องิเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ่) 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

หนา้ 47 

 

26.    การบริหารจัดการทุน 

วตัถุประสงค์ของกลุ่มบริษทัในการบริหารทุนของบริษทันั้นเพ่ือดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ืองของ
บริษทัเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ี
เหมาะสมเพือ่ลดตน้ทุนทางการเงินของทุน  

ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน บริษทัอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น การคืนทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น 
การออกหุ้นใหม่ หรือการขายสินทรัพยเ์พ่ือลดภาระหน้ีสิน 

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสําคญัของกลุ่มบริษทัคือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสมและการดาํรงไวซ่ึ้ง
ความสามารถในการดาํรงธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนในงบการเงินรวมเท่ากบั 0.32 : 1 และ 0.17 : 1 ตามลาํดบั 

27.     ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 คา่ใชจ้่ายตามลกัษณะท่ีสาํคญัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

     
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป (1,400,004) 10,996,918 - - 
ซ้ือสินคา้สาํเร็จรูป 45,300,322 22,155,827 - - 
วตัถุดิบ และวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 294,756,729 262,861,763 - - 
ค่าจา้งผูรั้บเหมา 425,884,993 296,574,603 - - 
ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังาน 64,540,267 34,628,782 2,596,524 1,785,419 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 15,370,754 10,466,924 - - 
ค่าท่ีปรึกษาและค่าบริการวิชาชีพ 3,426,048 2,790,653 1,263,818 1,036,653 
ค่าเช่าอุปกรณ์และยานพาหนะ 16,781,152 10,978,786 - - 
หน้ีสงสัยจะสูญ 2,095,187 - - - 
ประมาณการหน้ีสินคดีความ  1,750,000 - - - 
คา่สาธารณูปโภค 8,972,618 4,514,621 - - 

28. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

กลุ่มบริษทัและพนกังานของกลุ่มบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามพระราชบญัญติักองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 
ซ่ึงประกอบดว้ย เงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 - 10 ของเงินเดือน และเงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบให้ในอตัราร้อยละ  
3 - 10 ของเงินเดือนซ่ึงขึ้นอยู่กบัระยะเวลาการทาํงาน สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัจ่ายเงินสมทบ 
เข้ากองทุนสํารองเล้ียงชีพจาํนวน 1.52 ล้านบาท และ 1.16 ล้านบาท ตามลาํดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2562 : 0.11 ล้านบาท  
ปี 2561 : 0.03 ลา้นบาท) 
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29.    ภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้าํหรับส่วนงานดาํเนินงานต่อเน่ืองสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงินไดปี้ปัจจบุนั 21,092,604 16,624,724 411,473 29,378 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี:     

 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีซ่ึงเกิดผลแตกต่างชัว่คราว 
    และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (969,803) (270,790) (7,208) (8,046) 

รวมค่าใชจ้่ายภาษเีงินได ้ 20,122,801 16,353,934 404,265 21,332 

รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบัผลคูณของกาํไรทางบัญชีกับอตัราภาษีท่ีใช้สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี        
31 ธนัวาคม สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

กาํไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 99,535,949 99,054,795 38,018,116 134,349,725 

ภาษีคาํนวณจากอตัราภาษีร้อยละ 0-20 19,816,928 19,649,443 7,603,623 26,869,945 
ผลกระทบ:     

คา่ใชจ้่ายท่ีไม่สามารถใชเ้ป็นค่าใชจ้่ายทางภาษีได ้ 1,577,099 754,845 7,850 20,815 
รายการท่ีถือเป็นค่าใชจ้่ายทางภาษี/     
   รายการท่ีไม่ถือเป็นรายไดท้างภาษี (301,423) (3,779,564) (7,200,000) (26,861,382) 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดปั้จจุบนั 21,092,604 16,624,724 411,473 29,378 

การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว (969,803) (270,790) (7,208) (8,046) 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทนุ 
เบด็เสร็จ 20,122,801 16,353,934 404,265 21,332 
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ยอดเคล่ือนไหวสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

งบการเงินรวม 

 บาท 
 ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 
 2562 

รับรู้ใน ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2562 รายการ 
กาํไรหรือ
ขาดทนุ 

กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีการคา้ 
  และเงินประกนัผลงาน 570,140 141,669 - 711,809 
ประมาณการหน้ีสินคดีความ - 350,000 - 350,000 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 847,351 478,134 277,366 1,602,851 
   รวม 1,417,491 969,803 277,366 2,664,660 

 

บาท 

ณ วนัท่ี  
1 มกราคม 

2561 

รับรู้ใน 

มูลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพย์
ของบริษทัยอ่ย 

ท่ีจาํหน่าย  
(หมายเหตุ 5.1) 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2561 รายการ 
กาํไรหรือ
ขาดทนุ 

กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีการคา้ 
  และเงินประกนัผลงาน 570,140 - - - 

 
570,140 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 851,267 289,657 156,538 (450,111) 847,351 

   รวม 1,421,407 289,657 156,538 (450,111) 1,417,491 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  บาท 

รายการ 

ณ วนัท่ี   
1 มกราคม 

2562 

รับรู้ใน 
กาํไรหรือ 
ขาดทุน 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 

2562 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 8,046 7,208 15,254 
 

  บาท 

รายการ 

ณ วนัท่ี   
1 มกราคม  

2561 

รับรู้ใน 
กาํไรหรือ 
ขาดทุน 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม  

2561 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - 8,046 8,046 
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30.    ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกลุ่มบริษทัท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน
ไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของ
ส่วนงาน โดยรายงานภายในท่ีผูบ้ริหารใช้ แบ่งส่วนดาํเนินงานตามการประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจรับเหมาติดตั้ง
และวางระบบเทคโนโลยีท่ีเก่ียวกบัการคมนาคมและความปลอดภยัทางการจราจร อย่างไรก็ตาม ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 5 ในระหว่างปี 2561 บริษทัได้จาํหน่ายหุ้นสามัญในบริษัท ไทยอิงเกอร์ เทคโนโลยี จาํกัด ซ่ึงดาํเนินธุรกิจวางระบบ
เทคโนโลยีท่ีเก่ียวกบัการคมนาคมและความปลอดภยัทางการจราจร ส่งผลให้งบการเงินรวมน้ีไดน้าํเสนอผลรวมสุทธิจากการดาํเนินงาน
ของส่วนงานธุรกิจเทคโนโลยีคมนาคมไวภ้ายใตก้าํไรจากการดาํเนินงานท่ียกเลิกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และไดเ้ปิดเผยรายการเพ่ิมเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5.2 ผลการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่ม
บริษทัท่ีนาํเสนอในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 2562 และ 2561 จึงเหลือแต่ส่วนงานธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเพียงอยา่งเดียว 
ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่ได้มีการเสนอข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานสําหรับปี 2562 และ 2561 ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไม่มี
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินจาํแนกตามส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจเทคโนโลยีคมนาคมรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินรวม  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 

กลุ่มบริษทัประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์
เดียวกบัที่ใช้ในการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้กาํไรจากการดาํเนินงาน 
และสินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดาํเนินงานแลว้ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ส่วนธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสามารถแยกรายไดอ้อกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือรายได้
จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง และรายไดจ้ากการจาํหน่ายอุปกรณ์และวสัดุก่อสร้าง ซ่ึงสามารถแยกรายการดงักล่าวไดด้งัน้ี  
 บาท 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 บริการรับเหมา

ก่อสร้าง 
จาํหน่ายอุปกรณ์
และวสัดุก่อสร้าง  

ตดัรายการ 
ระหว่างกนั รวม 

รายได ้ 916,764,208 85,784,790 (13,190,444) 989,358,554 
ตน้ทุน (774,204,003) (74,551,971) 13,190,444 (835,565,530) 

กาํไรขั้นตน้ 142,560,205 11,232,819 - 153,793,024 
 

 

 บาท 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 บริการรับเหมา

ก่อสร้าง 
จาํหน่ายอุปกรณ์
และวสัดุก่อสร้าง  

ตดัรายการ      
ระหว่างกนั  รวม 

รายได ้ 746,950,335 51,008,319 (17,500,330) 780,458,324 
ตน้ทุน (618,847,019) (37,401,634) 17,500,330 (638,748,323) 
กาํไรขั้นตน้ 128,103,316 13,606,685 - 141,710,001 
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ข้อมลูเกี่ยวกับเขตภูมศิาสตร์ 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการจากลูกคา้ภายนอกกาํหนดขึ้นตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้ของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี รายไดท้ั้งหมดของกลุ่ม
บริษทัที่เกิดจากลูกคา้ภายนอกเป็นรายไดท่ี้เกิดขึ้นในประเทศไทยทั้งหมด 

ข้อมูลเกีย่วกับลกูค้ารายใหญ่ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 3 ราย คิดเป็นยอดรวมร้อยละ 51 ของรายได้
จากการขายและบริการ (2561 : จาํนวน 2 ราย ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นร่วมกนัทั้ง 2 ราย คิดเป็นยอดรวมร้อยละ 56 ของรายไดจ้ากการขายและ
ให้บริการ) 

การรับรู้รายไดต้ามการเสร็จส้ินของภาระท่ีตอ้งปฏิบติัของกลุ่มบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 2562 2561 

เม่ือปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน (point in time) 72.60 33.51 
ตลอดช่วงเวลาท่ีปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติั (over time) 916.76 746.95 

รวมรายไดจ้ากการขายและให้บริการ 989.36 780.46 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการแยกตามลกัษณะลูกคา้สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 
รายไดจ้าก 
ภาครัฐบาล 

รายไดจ้าก 
ภาคเอกชน รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

รายได ้        423.34  291.17         566.02  489.29       989.36  780.46 

ตน้ทุน (368.92) (247.38) (466.65) (391.37) (835.57) (638.75) 

กาํไรขั้นตน้  54.42  43.79 99.37  97.92        153.79  141.71 

31.    เคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษทัตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงทางการเงินท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือและมูลค่ายติุธรรม 
กลุ่มบริษทัมีนโยบายบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

31.1 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องหรือความเส่ียงในการระดมทุน คือ ความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัจะเผชิญความยุ่งยากในการระดมทุน  
ให้เพียงพอและทนัเวลาต่อการปฏิบติัตามภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทางการเงิน ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องอาจเกิด
จากการท่ีกิจการไม่สามารถขายสินทรัพยท์างการเงินไดท้นัเวลาดว้ยราคาท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรม กลุ่มบริษทัมีการ
ควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการ
ดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั รวมทั้งจดัหาวงเงินสินเช่ือระยะส้ันจากธนาคารต่างๆ เพื่อสาํรองในกรณีท่ีมีความจาํเป็นและเพื่อ
ลดผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสด 
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31.2  ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกคา้ ฝ่ายบริหารควรคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดให้มีนโยบาย
ท่ีจะให้บริการแก่ลูกคา้ท่ีมีประวติัดา้นสินเช่ือท่ีดี ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายอยา่งเป็นสาระสาํคญัจาก
การเก็บหน้ีจากลูกหน้ีเหล่านั้น กลุ่มบริษทัไดป้ระมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยอาศยัการประเมินผลของฝ่ายบริหาร
เก่ียวกบัความสามารถในการจ่ายชาํระหน้ีของลูกหน้ีท่ีคงคา้งอยู ่ณ วนัส้ินงวด/ ปี 

31.3   มูลค่ายติุธรรม 

ราคาตามบัญชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน อนัไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ เงินประกนัผลงาน เงินให้กูย้ืมระยะส้ัน เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร เจา้หน้ีการคา้และเงินประกนัผลงาน
ผูรั้บเหมา มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรมเน่ืองจากมีระยะเวลาครบกาํหนดท่ีส้ัน 

   ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีเงินลงทุนชัว่คราวท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์พื่อคา้จาํนวน 52.36 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงมีการวดัมูลค่ายติุธรรมตามลาํดบัชั้นท่ี 2 (31 ธนัวาคม 2561 : ไม่มี) 

32. ภาระผูกพนัและหนังสือคํา้ประกนั 

32.1 ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน - กรณีท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่า 

กลุ่มบริษทัทาํสัญญาเช่าพ้ืนท่ีสําหรับเป็นอาคารสํานักงาน เก็บสินคา้ เศษวสัดุ และเป็นท่ีจอดรถ ระยะเวลาของสัญญาเช่า 3 ปี  
ยอดรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

งบการเงินรวม 
 บาท 

 2562 2561 

ภายใน 1 ปี 181,667 850,000 
เกินกว่า  1 ปี แต่ไมเ่กิน 5 ปี - 30,000 

 181,667 880,000 

32.2  หนงัสือคํ้าประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ2561 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีธนาคารออกให้เพื่อคํ้าประกนัการซ้ือสินคา้และคํ้าประกนั
โครงการงานก่อสร้างของกลุ่มบริษัท จํานวน 67.62 ล้านบาท และ 39.90 ล้านบาท ตามลาํดับ หนังสือคํ้ าประกันดังกล่าว 
คํ้าประกนัโดยเงินฝากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 12) การจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกลุ่ม
บริษทั (หมายเหตุ 15) ร่วมกบัการคํ้าประกนัโดยกรรมการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการของกลุม่บริษทั 

32.3  วงเงินสินเช่ือ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือระยะส้ันเพ่ือการคา้จากสถาบนัการเงินตามสัญญาเงินกูย้ืม
ในวงเงินสูงสุดรวม 442 ลา้นบาท และ 297 ลา้นบาท ตามลาํดบั วงเงินสินเช่ือเพื่อการคา้ดงักล่าวประกอบดว้ย เงินเบิกเกิน
บญัชี ตัว๋สัญญาใชเ้งิน เงินกูยื้มระยะส้ัน และหนงัสือคํ้าประกนัธนาคาร โดยวงเงินสินเช่ือดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
MOR ต่อปี สําหรับเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินสินเช่ืออื่นมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ MLR ลบร้อยละ 1.00 ถึง 1.25 ต่อปี  
ตัว๋สัญญาใชเ้งินและหนงัสือคํ้าประกนัมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.00 ถึง 1.25 ต่อปี 
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วงเงินสินเช่ือระยะส้ันจากสถาบนัการเงินดงักล่าว คํ้าประกนัโดยเงินฝากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 12) การจดจาํนอง
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกลุม่บริษทั (หมายเหตุ 15) ร่วมกบัการคํ้าประกนัโดยกรรมการและ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการของกลุม่บริษทั 

33.  คดีฟ้องร้อง 

ในปี 2557 บริษทัย่อยมีคดีความจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในคดีความแพ่งจากเจา้ของโรงแรมแห่งหน่ึง จากความเสียหาย

และผลกระทบท่ีทาํให้โจทยสู์ญเสียลูกคา้และโอกาสทางธุรกิจจากการท่ีบริษทัย่อยดาํเนินการก่อสร้างในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงกบัโครงการ

ของโจทย ์เป็นจาํนวนทุนทรัพย ์29.91 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยบริษทัย่อยถูกฟ้องเป็นจาํเลยท่ี 2 ต่อมา  

เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2559 และ 27 มิถุนายน 2560 ทั้ งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิจารณายกฟ้องคดีดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตาม  

เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2560 โจทยด์าํเนินการยื่นฎีกาเพือ่พิจารณาคดีดงักล่าว ต่อมาในปี 2562 ศาลฏีกาพิจารณาตดัสินให้บริษทัยอ่ย

ร่วมกบัจาํเลยท่ี 1 และจาํเลยท่ี 2 ร่วมกนัชาํระค่าเสียหายให้กบัโจทยเ์ป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 2 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 

ต่อปี ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินคดีความดงักล่าวจาํนวน 1.75 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ย

มูลหน้ีตามทุนทรัพยร์วมดอกเบ้ียในส่วนท่ีบริษทัยอ่ยจะร่วมรับผิดชอบ และประมาณการค่าใชจ้่ายทางคดีท่ีเก่ียวขอ้ง 

34.    เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

34.1  เงินปันผลจ่าย  

มติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2563 ไดอ้นุมติัการเสนอจ่ายเงินปันผลประจาํปีให้แก่ผูถื้อหุ้น
ของบริษทัเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 82.80 ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นจาํนวน 460 ลา้นหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.18 บาท ทั้งน้ี 
มติดงักล่าวจะนาํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

34.2  เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย  

มติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ไทย อิงเกอร์ จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2563 ได้อนุมัติการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่บริษทั เป็นจาํนวนทั้งส้ิน 74 ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นจาํนวน 1.50 ลา้นหุ้น 
ในอตัราหุ้นละ 49.33 บาท เงินปันผลดงักล่าวมีกาํหนดจ่ายภายในวนัท่ี 13 มีนาคม 2563 

35. การอนุมัตงิบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2563 
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