
บริษทั ไทย อิงเกอร์ โฮลดิง้ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินระหวา่งกาล

   และรายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 (ไม่ไดต้รวจสอบ)
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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถื้อหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) 

 
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดง                
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลแบบยอ่ของบริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และไดส้อบทาน
ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกว่า “ขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาล”)  ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ี 
ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุป
เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ี
มีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมี
นยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
ท่ีสอบทานได ้ 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

ข้อมูลและเหตกุารณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ขอ้ 3.2 ซ่ึงอธิบายถึงการน าแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีออก
โดยสภาวิชาชีพบญัชีเก่ียวกบัขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาถือปฏิบติั ทั้งน้ี ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองน้ี 
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เร่ืองอ่ืน 

เน่ืองดว้ยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นเหตุให้บริษทั
ตอ้งเล่ือนการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี ส่งผลให้ยงัไม่มีมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั เร่ือง การแต่งตั้งผูส้อบบญัชี
ส าหรับรอบบญัชีปี 2563 อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัไดม้ีมติอนุมตัิให้แต่งตั้งขา้พเจา้เป็นผูส้อบบญัชี
ส าหรับรอบบญัชีปี 2563 และให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัถดัไป ขา้พเจา้จึงไดเ้ขา้ปฏิบติังานสอบทาน
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ฉบบัท่ี ทจ. 28/2563 ลงวนัท่ี 27 มีนาคม 2563 
 
 
 
 
พรทิพย ์เลิศทนงศกัด์ิ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 7633 
 
บริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั 
วนัท่ี  11  พฤษภาคม 2563 



 

31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

หมายเหตุ (ไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) (ไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 183,230,934     4,970,595        178,351           211,272           

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 6 216,323,327     263,609,287    7,824,835        6,255,337        

รายไดท่ี้ยงัไมไ่ดเ้รียกช าระ 7.1 254,577,772     325,812,452    -                   -                   

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.2 5,000,000         -                   472,950,000    355,050,000    

สินคา้คงเหลือ 8 4,101,242         3,020,472        -                   -                   

สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 9 7,426,657         52,356,781      7,426,657        52,356,781      

เงินประกนัผลงานถึงก าหนดภายใน 1 ปี 14,782,960       46,702,543      -                   -                   

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 2,407,708         3,432,768        -                   -                   

รวมสินทรัพยห์มนุเวียน 687,850,600     699,904,898    488,379,843    413,873,390    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 10 6,231,867         6,200,100        -                   -                   

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                    -                   202,740,000    202,740,000    

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 1,653,642         1,947,444        2,000,000        2,000,000        

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 87,784,943       85,917,013      -                   -                   

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 14 960,531            1,049,958        -                   -                   

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 20 2,726,654         2,664,660        17,178             15,254             

เงินประกนัผลงาน 65,993,147       47,474,003      -                   -                   

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 15 17,959,494       13,840,110      229,579           229,579           

รวมสินทรัพยไ์มห่มนุเวียน 183,310,278     159,093,288    204,986,757    204,984,833    
รวมสินทรัพย์ 871,160,878     858,998,186    693,366,600    618,858,223    

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

บริษทั ไทย องิเกอร์ โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันที่ 31 มนีำคม 2563

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์

หนา้ 4



31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

หมายเหตุ (ไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) (ไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้)

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 16 5,033,311         6,190,108        -                   -                   

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 17 107,557,050     109,990,500    816,013           597,000           

เงินรับล่วงหนา้คา่ก่อสร้าง 7 48,918,968       48,073,303      -                   -                   

รายไดค้า่ก่อสร้างรับล่วงหนา้ 7.2 -                    2,588,920        -                   -                   

หน้ีสินตามสญัญาเช่า

     ส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 5,418,127         4,552,520        -                   -                   

เงินปันผลคา้งจ่าย -                    150,000           -                   -                   

เงินประกนัผลงานผูรั้บเหมา 22,307,451       20,014,942      -                   -                   

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 64,479              34,602             64,479             34,602             

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 189,299,386     191,594,895    880,492           631,602           

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 18 8,893,369         8,996,547        -                   -                   

ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียน

ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 19 6,937,398         6,627,426        85,892             76,276             

ประมาณการหน้ีสินคดีความ 24 1,750,000         1,750,000        -                   -                   

รวมหน้ีสินไมห่มนุเวียน 17,580,767       17,373,973      85,892             76,276             

รวมหนีสิ้น 206,880,153     208,968,868    966,384           707,878           

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ไทย องิเกอร์ โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มนีำคม 2563

บาท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนา้ 5



31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

หมายเหตุ (ไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) (ไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 

ทุนจดทะเบียน - มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท
หุ้นสามญั 460,000,000 หุ้น 230,000,000     230,000,000    230,000,000    230,000,000    

ทุนท่ีออกและช าระแลว้ - มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท

           หุ้นสามญั 30,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาทหุ้นสามญั 460,000,000 หุ้น 230,000,000     230,000,000    230,000,000    230,000,000    

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 367,875,089     367,875,089    367,875,089    367,875,089    

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

ก าไรสะสม

จดัสรรส ารองตามกฎหมาย 10,800,000       10,800,000      10,800,000      10,800,000      

ส่วนท่ียงัไมไ่ดจ้ดัสรร 69,189,768       54,774,989      83,725,127      9,475,256        

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 664,026,670     649,611,891    692,400,216    618,150,345    

ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 254,055            417,427           -                   -                   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 664,280,725     650,029,318    692,400,216    618,150,345    
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 871,160,878     858,998,186    693,366,600    618,858,223    

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษทั ไทย องิเกอร์ โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มนีำคม 2563

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนา้ 6



(ไมไ่ดต้รวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 21 237,306,812   185,761,762   -                 -                

ตน้ทุนขายและบริการ 21 (204,992,613) (159,089,781) -                 -                

ก ำไรขั้นต้น 21 32,314,199     26,671,981     -                 -                

เงินปันผลรับ 4.3 และ 11 -                 -                 74,000,000     36,000,000   

รายไดอ่ื้น 226,708          728,930          1,602,876       2,138,487     

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 32,540,907     27,400,911     75,602,876     38,138,487   

คา่ใชจ่้ายในการขาย (890,272)        (581,975)        -                 -                

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (12,904,341)   (12,057,697)   (1,290,450)     (1,790,861)    

ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงิน ส่วนแบ่งขำดทุน

   จำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 18,746,294     14,761,239     74,312,426     36,347,626   

ตน้ทุนทางการเงิน (260,799)        (142,111)        -                 -                

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 (293,802)        -                 -                 -                

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 18,191,693     14,619,128     74,312,426     36,347,626   

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 20 (3,940,286)     (3,014,344)     (62,555)          (69,526)         

ก ำไรส ำหรับงวด 14,251,407     11,604,784     74,249,871     36,278,100   

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                 -                 -                 -                

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 14,251,407     11,604,784     74,249,871     36,278,100   

กำรแบ่งปันก ำไรและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 14,414,779     11,560,481     74,249,871     36,278,100   

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (163,372)        44,303            -                 -                
ก าไรและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 14,251,407     11,604,784     74,249,871     36,278,100   

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน

ส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.03                0.03                0.16                0.08              

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั

    ส าหรับงวด (หุ้น) 460,000,000   460,000,000   460,000,000   460,000,000 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

บริษทั ไทย องิเกอร์ โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2563
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนต่างจากการรวม ส่วนไดเ้สีย

ทุนท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า ธุรกิจภายใตก้าร จดัสรรส ารอง ส่วนท่ียงัไม่ได้ รวมส่วนของ ท่ีไม่มีอ  านาจ รวม

 และช าระแลว้  หุน้สามญั  ควบคุมเดียวกนั  ตามกฎหมาย  จดัสรร  บริษทัใหญ่  ควบคุม  ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 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       
ก าไรส าหรับงวด -                   -                   -                       -                   11,560,481      11,560,481      44,303              11,604,784         
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                   -                   -                       -                   -                   -                   -                   -                      
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                   -                   -                       -                   11,560,481      11,560,481      44,303              11,604,784         

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 230,000,000    367,875,089    (13,838,187)         8,800,000        36,201,316      629,038,218    442,200           629,480,418       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 230,000,000    367,875,089    (13,838,187)         10,800,000      54,774,989      649,611,891    417,427           650,029,318       
ก าไรส าหรับงวด -                   -                   -                       -                   14,414,779      14,414,779      (163,372)          14,251,407         
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                   -                   -                       -                   -                   -                   -                   -                      
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                   -                   -                       -                   14,414,779      14,414,779      (163,372)          14,251,407         

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 230,000,000    367,875,089    (13,838,187)         10,800,000      69,189,768      664,026,670    254,055           664,280,725       

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษทั ไทย องิเกอร์ โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2563

บาท 

ก าไรสะสม
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(ไมไ่ดต้รวจสอบ)

ทุนท่ีออก ส่วนเกินมลูคา่ จดัสรรส ารอง ส่วนท่ียงัไมไ่ด้ รวม
 และช าระแลว้  หุ้นสามญั  ตามกฎหมาย  จดัสรร  ส่วนของผูถื้อหุ้น

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

ก าไรส าหรับงวด -                 -               -                  36,278,100   36,278,100         

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                 -               -                  -                -                     

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                 -               -                  36,278,100   36,278,100         
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 230,000,000  367,875,089 8,800,000        56,139,505   662,814,594       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 230,000,000  367,875,089 10,800,000      9,475,256     618,150,345       
ก าไรส าหรับงวด -                 -               -                  74,249,871   74,249,871         
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                 -               -                  -                -                     
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                 -               -                  74,249,871   74,249,871         

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 230,000,000  367,875,089 10,800,000      83,725,127   692,400,216       

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

บริษทั ไทย องิเกอร์ โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพำะกจิกำร

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2563

บาท 

ก าไรสะสม
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(ไมไ่ดต้รวจสอบ)

2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก ำไรก่อนคำ่ใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 18,191,693    14,619,128    74,312,426    36,347,626    
รายการปรับกระทบก าไรเป็นเงินสดสุทธิ
ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน

คำ่เผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิต 1,350,000      -                 -                 -                 
คำ่เส่ือมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย 4,459,874      3,341,508      -                 -                 
ก ำไรจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยถ์ำวร -                 (19,998)          -                 -                 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม 293,802         -                 -                 -                 
คำ่ใชจ่้ำยประมำณกำรหน้ีสินไมห่มนุเวียน

ผลประโยชน์พนกังำน 309,972         228,522         9,616             9,012             

เงินปันผลรับจำกบริษทัยอ่ย -                 -                 (74,000,000)   (36,000,000)   

ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในกองทุนเปิด (44,533)          -                 (44,533)          -                 

ก ำไรท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริงจำกกำรเปล่ียนแปลง

มลูคำ่ยติุธรรมของเงินลงทุนในกองทุนเปิด (25,343)          (338,487)        (25,343)          (338,487)        

รำยไดด้อกเบ้ียรับ (32,088)          -                 (1,533,000)     (1,800,000)     
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 260,799         142,111         -                 -                 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน
ก่อนกำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน 24,764,176    17,972,784    (1,280,834)     (1,781,849)     

สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 46,596,138    75,032,365    (36,498)          21,427,816    
รำยไดท่ี้ยงัไมไ่ดเ้รียกช ำระ 71,234,680    (84,985,629)   -                 -                 
สินคำ้คงเหลือ (1,080,770)     827,714         -                 -                 
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 1,025,060      (321,717)        -                 1,133,190      
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำน 12,438,806    (9,428,337)     -                 -                 
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (360,000)        (114,000)        -                 -                 

หนีสิ้นด าเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน (2,433,450)     22,540,602    219,013         93,778           
เงินรับล่วงหนำ้คำ่ก่อสร้ำง 845,665         (10,466,730)   -                 -                 
รำยไดค้ำ่ก่อสร้ำงรับล่วงหนำ้ (2,588,920)     (1,344,697)     -                 -                 
เงินประกนัผลงำนผูรั้บเหมำ 2,292,509      191,001         -                 -                 
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน (34,602)          (2,035)            (34,602)          (2,035)            
เงินสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน 152,699,292  9,901,321      (1,132,921)     20,870,900    

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ี

บริษทั ไทย องิเกอร์ โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2563

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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(ไมไ่ดต้รวจสอบ)

2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน (ต่อ)

จ่ำยตน้ทุนทำงกำรเงิน (260,799)        (142,111)        -                 -                 

รับดอกเบ้ีย 32,088           -                 -                 -                 

จ่ำยภำษีเงินได ้ (7,395,730)     (4,246,017)     -                 (641,042)        

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 145,074,851  5,513,193      (1,132,921)     20,229,858    

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ำยซ้ือเงินลงทุนในกองทุนเปิด -                 (200,000,000) -                 (200,000,000) 

เงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทุนในกองทุนเปิด 45,000,000    -                 45,000,000    -                 

เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัเพ่ิมข้ึน (31,767)          (3,200,000)     -                 -                 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (5,000,000)     -                 (117,900,000) (15,000,000)   

เงินปันผลรับ -                 -                 74,000,000    36,000,000    

เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์

    (ขอ้มลูกระแสเงินสดเพ่ิมเติม) (3,671,812) (5,603,323) -                 -                 

เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน -                 (673,000)        -                 -                 

เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ -                 20,000           -                 -                 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 36,296,421    (209,456,323) 1,100,000      (179,000,000) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรลดลง (1,156,797)     -                 -                 -                 

เงินสดจ่ำยหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ (1,804,136)     (1,660,961)     -                 -                 

เงินสดจ่ำยปันผลใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ ำนำจควบคุม (150,000)        (600,000)        -                 -                 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (3,110,933)     (2,260,961)     -                 -                 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)  - สุทธิ 178,260,339  (206,204,091) (32,921)          (158,770,142) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัตน้งวด 4,970,595      259,515,927  211,272         203,701,163  
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัส้ินงวด 183,230,934  53,311,836    178,351         44,931,021    

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเตมิ 

เงินสดจ่ำยซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีไดม้ำในระหว่ำงงวด (6,238,377)     (7,368,583)     -                 -                 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำเพ่ิมข้ึน 2,566,565      -                 -                 -                 

เจำ้หน้ีซ้ือสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึน -                 1,765,260      -                 -                 
เงินสดจ่ำยซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (3,671,812)     (5,603,323)     -                 -                 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ี

บริษทั ไทย องิเกอร์ โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2563
บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

หนา้ 12 
 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

บริษทั ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษทัจาํกดั ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2559 และมีท่ีอยู่จดทะเบียนอยู่ท่ีเลขท่ี 88 หมู่ท่ี 4 ตาํบลบางสีทอง อาํเภอบางกรวย จงัหวดั
นนทบุรี ประเทศไทย 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเป็นบริษทัลงทุน โดยลงทุนในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและงานตกแต่งภายใน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563  
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัไดแ้ก่ นายจตุรงค ์ศรีกุลเรืองโรจน์ และนายกิตติ ดุษฏีพฤฒิพนัธ์ุ ซ่ึงถือหุ้นบริษทัในสัดส่วนร้อยละ 
43.85 และ 28.16 ตามลาํดับ (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บุคคลดังกล่าวถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 43.23 และ 28.78 
ตามลาํดบั) 

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคไรนา 2019 

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ท่ีปัจจุบนัยงัคงขยายวงกวา้งขึ้น 
ส่งผลให้รัฐบาลออกมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เช่น การออกประกาศใชพ้ระราชกาํหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน การส่ังปิดสถานท่ีเป็นการชั่วคราว การระงบัการให้บริการของสถานบริการต่างๆ 
และการงดกิจกรรมต่างๆ เป็นตน้ เร่ืองเหล่าน้ี ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวม อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั 
มีการเฝ้าติดตามเหตุการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 และประเมินผลกระทบต่อการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
ทั้งน้ี ผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งใชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่างๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

2. เกณฑ์ในการจัดทําและนําเสนองบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล โดยบริษทั 
เลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจาํปี  
และบริษทัไดเ้ปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ิมเติมตามขอ้กาํหนดของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 งบการเงินน้ี 
มิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้กาํหนดสาํหรับงบการเงินประจาํปี แต่เนน้การให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์
และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั้น การอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ี 
จึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 

ผลการดาํเนินงานซ่ึงยงัไม่ไดต้รวจสอบท่ีปรากฏในงวดสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ไม่เป็นขอ้บ่งช้ี
และไม่ใช่การคาดการณ์ถึงผลการดาํเนินงานของทั้งปี 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการจดัทาํประมาณการและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบาย 
การบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใช้จ่าย ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจาก 
ท่ีประมาณการไว ้

เพื่อความสะดวกของผูใ้ชง้บการเงินจึงไดม้ีการแปลงบการเงินระหว่างกาลเป็นภาษาองักฤษจากงบการเงินระหว่างกาล
ตามกฎหมายท่ีจดัทาํเป็นภาษาไทย 
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เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวมระหว่างกาล 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นโดยรวมขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของบริษทั บริษทัย่อยและส่วนไดเ้สียของ
กลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม และไดจ้ดัทาํขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างท่ีเป็นสาระสาํคญัเก่ียวกบับริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในระหว่างงวด 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีไดร้วมบญัชีต่างๆ ของบริษทั บริษทัย่อยและส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม (“กลุ่ม
บริษทั”) ดงัน้ี 

  จดัตั้งขึ้น 

สัดส่วนการถือหุ้น 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
 และ 31 ธนัวาคม 2562 

ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ ในประเทศ (ร้อยละ) 

บริษทัยอ่ย    
บริษทั ไทย อิงเกอร์ จาํกดั รับเหมาก่อสร้าง ไทย 100.00 
บริษทั ทีอีจี อลูมินัม่ จาํกดั* ติดตั้งอลูมิเนียม ไทย 100.00 

บริษทั ทีอี แมค จาํกดั * จาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง ไทย  70.00 

บริษทัร่วม    
บริษทั ออปติไวส์ จาํกดั  ให้บริการจดัการขอ้มูล ไทย 40.00 

 และการส่ือสารองคก์ร   

* เป็นการถือหุ้นทางออ้มผา่นบริษทั ไทย อิงเกอร์ จาํกดั ในสัดส่วนร้อยละ 100 และ 70 ตามลาํดบั 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทาํขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ในงบการเงินสําหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี เน่ืองจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
และแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีมาถือปฏิบติั (หมายเหตุ 3) 

3. การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีมาถือปฏิบัติ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจบุนั 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) จาํนวนหลายฉบบั รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 
โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 
การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงิน
ระหว่างกาลของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ึงได้มีการเปล่ียนแปลง
หลกัการสาํคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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3.1.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จาํนวนรวม 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที่ 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัที่ 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที่ 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที่ 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัที่ 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร
ทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการ
เก่ียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล
เคร่ืองมือทางการเงิน  

การนํามาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบัติมีผลกระทบต่องบการเงินระหว่างกาลของกลุ่มบริษทัจากรายการ
ดงัต่อไปน้ี 

ก. วิธีการวดัมูลค่ารายการดอ้ยค่าสินทรัพยท์างการเงิน  

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์างการเงินโดยไม่จําเป็นต้องรอ 
ให้เหตุการณ์ท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน โดยผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัพิจารณาว่าการรับรู้
รายการผลขาดทุนดา้นเครดิตขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัให้มีการปรับปรุงกาํไรสะสม 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

ข.   การจดัประเภทและวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทและวดัมูลค่า และมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามท่ีกาํหนด  
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 และมูลค่าตามหลกัการบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 
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 บาท 
 งบการเงินรวม 
  การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 
 

มูลค่าตาม
หลกัการ
บญัชีเดิม 

มูลค่า
ยติุธรรม
ผา่นกาํไร

หรือขาดทุน 
ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,970,595 - 4,970,595 4,970,595 
ลูกหน้ีการคา้ 191,018,045 - 191,018,045 191,018,045 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

- เงินคํ้าประกนัซองประมูลโครงการ 15,820,882 - 15,820,882 15,820,882 
รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ 325,812,452 - 325,812,452 325,812,452 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น 52,356,781 52,356,781 - 52,356,781 
เงินประกนัผลงาน 94,176,546 - 94,176,546 94,176,546 
เงินฝากสถาบนัการเงิน 

ท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 6,200,100 - 6,200,100 6,200,100 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 690,355,401 52,356,781 637,998,620 690,355,401 
 

 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 
 

มูลค่าตาม
หลกัการ
บญัชีเดิม 

มูลค่า
ยติุธรรม
ผา่นกาํไร

หรือขาดทุน 
ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 211,272 - 211,272 211,272 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น  

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,150,000 - 6,150,000 6,150,000 
เงินให้กูยื้มระยะส้ัน 

แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 355,050,000 - 355,050,000 355,050,000 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น 52,356,781 52,356,781 - 52,356,781 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 413,768,053 52,356,781 361,411,272 413,768,053 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดก้าํหนดให้หน้ีสินทางการเงินใดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 
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การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน มีดงัน้ี 

- การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่า 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน หรือราคาทุน
ตดัจาํหน่าย การจดัประเภทดงักล่าวจะขึ้นอยู่กบัแผนธุรกิจของกลุ่มบริษทัในการจดัการสินทรัพย ์และลกัษณะ
ของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น 

เงินลงทุนในกองทุนเปิดวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย กลุ่มบริษทัเลือกวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเขา้เง่ือนไขท่ีกาํหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

- การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นต่อสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วย 
วิธีราคาทุนตัดจําหน่ายโดยไม่จําเป็นต้อง รอให้เหตุการณ์ท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้ นก่อน 
กลุ่มบริษัทพิจารณาการเปล่ียนแปลงในความเส่ียงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงิ นเป็นระดับ 
และกําหนดวิธีการวดัค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตและการคาํนวณดอกเบ้ียท่ีแท้จริงท่ีแตกต่างกัน 
ในแต่ละระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้สาํหรับลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยต์ามสัญญาท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบั
การจดัหาเงินท่ีมีนยัสําคญั ซ่ึงกลุ่มบริษทัใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้นตลอดอายุ 

3.1.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการตีความ
มาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวข้อง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดง
รายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสําหรับสัญญาเช่า 
ทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า 

การบัญชีสําหรับผู ้ให้เช่าภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 ไม่มีการเปล่ียนแปลง 
อย่างมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่า
ดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน โดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 17 

การนาํมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินระหว่างกาลของกลุ่มบริษทั
อยา่งเป็นสาระสาํคญัแต่อย่างใด สาํหรับสัญญาเช่าเดิมท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บรู้เป็นสัญญาเช่าการเงินนั้น ไดรั้บรู้ดว้ย
มูลค่าคงเหลือของสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงินและหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 
โดยจดัประเภทเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (นาํเสนอรวมกบัสินทรัพยอ์้างอิง) (หมายเหตุ 13) และหน้ีสินตาม
สัญญาเช่า (หมายเหตุ 18) นอกจากนั้น ในการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก
กบัสัญญาเช่าท่ีกลุ่มบริษทัมีอยู่ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกใช้วิธีผ่อนปรนในทางปฏิบติั
ตามมาตรฐาน ดงัน้ี 

- ถือว่าสัญญาเช่าดาํเนินงานที่มีอายสุัญญาเช่าคงเหลือน้อยกว่า 12 เดือนนบัจากวนัที่ 1 มกราคม 2563 
เป็นสัญญาเช่าระยะส้ัน 
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- เลือกท่ีจะไม่พิจารณาใหม่ว่าสัญญาต่างๆ เขา้เง่ือนไขของสัญญาเช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 16 หรือไม่ โดยยึดตามการพิจารณาของมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชี
ฉบับเดิมคือ มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 17 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 4  
เร่ือง การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เร่ือง สัญญาเช่า 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้สัญญาเช่าเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย์
ท่ีระบุสําหรับช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทนเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้(นาํเสนอรวมกบั
สินทรัพยอ์า้งอิงในงบแสดงฐานะการเงิน) และหน้ีสินตามสัญญาเช่า โดยค่าเช่าท่ีชาํระจะปันส่วนเป็นการจ่ายชาํระ
หน้ีสินและตน้ทุนทางการเงิน โดยตน้ทุนทางการเงินจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนตลอดระยะเวลาสัญญาเช่า
ดว้ยอตัราดอกเบ้ียคงท่ีจากยอดหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีคงเหลืออยู ่กลุ่มบริษทัคิดค่าเส่ือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิ
การใชต้ามวิธีเส้นตรงตามอายท่ีุส้ันกว่าระหว่างอายุการใชสิ้นทรัพยแ์ละระยะเวลาการเช่า ในกรณีท่ีสัญญาเช่า
มีการโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยใ์ห้แก่กลุ่มบริษทั ณ วนัท่ีส้ินสุดสัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะคิดค่าเส่ือม
ราคาดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้รับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าบวกดว้ยตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกและหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่ารับรู้เร่ิมแรกดว้ยค่าเช่าจ่ายตามสัญญาคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียโดยนยัตามสัญญา หากไม่สามารถ
หาอตัราดอกเบ้ียโดยนยัได ้กลุ่มบริษทัจะคิดลดดว้ยอตัราการกูยื้มส่วนเพ่ิมของผูเ้ช่า ซ่ึงก็คืออตัราท่ีสะทอ้นถึง
การกูย้ืม เพื่อให้ไดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าใกลเ้คียงกนัในสภาวะเศรษฐกิจ อายสัุญญาและเง่ือนไขท่ีใกลเ้คียงกนั 

ค่าเช่าท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าตํ่าจะรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายในกาํไรหรือขาดทุน
ตามวิธีเส้นตรง สัญญาเช่าระยะส้ันคือสัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่าน้อยกว่าหรือเท่ากบั 12 เดือน สินทรัพยท่ี์มี
มูลค่าตํ่าประกอบดว้ยเคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์สาํนกังานขนาดเลก็ 

3.2 แนวปฏิบัติทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสําหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบ 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวสําหรับทางเลือกเพ่ิมเติม
ทางบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพื่อให้เกิด
ความชดัเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผลบงัคบัใชส้าํหรับ 
การจดัทาํงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธนัวาคม 2563  

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวสาํหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีดงัต่อไปน้ี 

-    เลือกท่ีจะไม่นาํขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (forward-looking information) มาใชใ้นการวดัมูลค่าผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นสําหรับวิธีการคาํนวณอย่างง่ายสําหรับลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยต์ามสัญญาท่ีไม่มี
องคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัสาํคญั 

- เลือกท่ีจะไม่นําสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นข้อบ่งช้ีของการด้อยค่า ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36  
เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
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4.  รายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

4.1 ลกัษณะความสัมพนัธ์และนโยบายในการกาํหนดราคา 

ลกัษณะความสัมพนัธ์และนโยบายในการกาํหนดราคาระหว่างบริษทักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

ช่ือบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ ์

บริษัทย่อย  

 บริษทั ไทย อิงเกอร์ จาํกดั บริษทัถือหุ้นในอตัราร้อยละ 100 

 บริษทั ทีอีจี อลูมินัม่ จาํกดั ถือหุ้นทางออ้มโดยผา่นบริษทั ไทย อิงเกอร์ จาํกดั ในอตัราร้อยละ 100 

 บริษทั ทีอี แมค จาํกดั ถือหุ้นทางออ้มโดยผา่นบริษทั ไทย อิงเกอร์ จาํกดั ในอตัราร้อยละ 70 
 บริษัทร่วม  
 บริษทั ออปติไวส์ จาํกดั บริษทัร่วมจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัเม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2562  

โดยบริษทัถือหุ้นในอตัราร้อยละ 40 และมีกรรมการร่วมกนั 
 บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกนั   

 นายจตุรงค ์ศรีกุลเรืองโรจน ์ ผูถื้อหุ้นและกรรมการ  

 นายกิตติ ดุษฏีพฤฒิพนัธ์ุ  ผูถื้อหุ้นและกรรมการ  

   นโยบายการกาํหนดราคาระหว่างกนั มีดงัน้ี 

 นโยบายราคา 

 รายไดจ้ากการให้บริการ ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 

 รายไดค้่าบริหารจดัการ เรียกเก็บตามตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจริงบวกกาํไร  

 จาํหน่ายสินทรัพย ์ ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 

 การจาํหน่ายเงินลงทุน ในราคาใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทนุ ณ วนัขาย 

 การซ้ือเงินลงทุน ในราคาใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทนุ ณ วนัซ้ือ 

 เงินให้กูย้ืม/ เงินกูย้ืม อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.50 - 2.50 ต่อปี 

 การคํ้าประกนั  ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม 

4.2   ยอดคงเหลือท่ีสาํคญักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

    ยอดคงเหลือท่ีสาํคญักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

 ลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน (หมายเหตุ 6)     
 บริษทัยอ่ย - - 7,683,000 6,150,000 
 บริษทัร่วม 6,000 - - - 

 รวม 6,000 - 7,683,000 6,150,000 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ต่อ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

หนา้ 19 

 

 ยอดคงเหลือและรายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

 เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน     
บริษัทย่อย     
ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด/ ปี - - 355,050,000 198,250,000 
เพ่ิมขึ้นระหว่างงวด/ ปี - - 124,000,000 174,000,000 
จ่ายชาํระระหว่างงวด/ ปี - - (6,100,000) (17,200,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด/ ปี - - 472,950,000 355,050,000 
บริษัทร่วม     
ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด/ ปี - - - - 
เพ่ิมขึ้นระหว่างงวด/ ปี 5,000,000 - - - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด/ ปี 5,000,000 - - - 
รวมเงินให้กูยื้มระยะส้ัน 5,000,000 - 472,950,000 355,050,000 

เงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.50 ต่อปี 
และ 2.50 ต่อปี ตามลาํดบั ไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั และมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม  

4.3   รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายท่ีสาํคญักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

  รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายท่ีสาํคญักบับคุคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
บริษัทย่อย     
    รายไดเ้งินปันผลรับ - - 74,000,000 36,000,000 
    ดอกเบ้ียรับ - - 1,527,000 1,800,000 
บริษัทร่วม     
    ดอกเบ้ียรับ 6,000 - 6,000 - 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 
 

 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 2,099,700 1,733,700 270,000 195,000 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 233,367 57,745 13,436 5,001 

รวม 2,333,067 1,791,445 283,436 200,001 
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5.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม  
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

เงินฝากสถาบนัการเงิน     
 - ประเภทกระแสรายวนั 38,273,091 4,938,213 136,654 196,641 
 - ประเภทออมทรัพย ์ 65,716,888 32,382 41,697 14,631 
เช็คท่ีถึงกาํหนดชาํระแต่ยงัไม่ไดน้าํฝาก 79,240,955 - - - 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 183,230,934 4,970,595 178,351 211,272 

6. ลูกหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม  
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอื่น 21,188,342 4,882,356 - - 
เช็ครับลงวนัท่ีล่วงหนา้ 22,714,810 105,899,244 - - 

รายไดค้า้งรับ 113,711,034 82,331,632 - - 
    รวมรวม 157,614,186 193,113,232 - - 

  หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต  (2,785,009) (2,095,187) - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ 154,829,177 191,018,045 - - 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(หมายเหตุ 4.2) 6,000 - 7,683,000 6,150,000 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้และค่าแรง 
   เหมาจ่ายล่วงหนา้ 56,895,711 49,831,758 - - 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 1,304,594 3,007,032 126,835 105,337 
เงินคํ้าประกนัซองประมูลโครงการ  - 15,820,882 - - 
เงินทดรองจ่าย 3,264,845 3,931,570 - - 

อื่นๆ 23,000 - 15,000 - 

รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 61,494,150 72,591,242 7,824,835 6,255,337 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 216,323,327 263,609,287 7,824,835 6,255,337 
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ลูกหน้ีการคา้จาํแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้ง ไดด้งัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 
31 มีนาคม  

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอื่น   

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 125,246,143 116,332,682 
เกินกาํหนดชาํระ   
   นอ้ยกว่า 3 เดือน 18,372,757 53,319,013 

 3 - 6 เดือน 10,702,904 1,568,747 
 6 - 12 เดือน - 18,561,694 

มากกว่า 12 เดือน 3,292,382 3,331,096 

รวม 157,614,186 193,113,232 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต (2,785,009) (2,095,187) 

รวมลูกหน้ีการคา้ 154,829,177 191,018,045 

7. รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชําระ/ รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า 

7.1 รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ 

 บาท 

 งบการเงินรวม 

 
31 มีนาคม  

2563 
31 ธนัวาคม  

2562 
ตน้ทุนงานโครงการจนถึงปัจจบุนั 1,698,197,589 1,789,724,207 

กาํไรท่ีรับรู้จนถึงปัจจบุนั 349,601,661 376,674,900 
ตน้ทุนงานโครงการท่ีเกิดขึ้น   
   ปรับปรุงดว้ยกาํไรท่ีรับรู้จนถึงปัจจุบนั 2,047,799,250 2,166,399,107 

หกั เงินงวดท่ีเรียกเก็บจากผูว่้าจา้ง (1,793,221,478) (1,840,586,655) 

รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ 254,577,772 325,812,452 

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญา 62,927,508 80,156,409 

เงินรับล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 48,918,968 48,073,303 
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7.2 รายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้ 

 บาท 
 งบการเงินรวม 

 
31 มีนาคม  

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
ตน้ทุนงานโครงการจนถึงปัจจบุนั - 75,787,648 
กาํไรท่ีรับรู้จนถึงปัจจบุนั - 13,371,955 

ตน้ทุนงานโครงการท่ีเกิดขึ้น 
ปรับปรุงดว้ยกาํไรท่ีรับรู้จนถึงปัจจุบนั - 89,159,603 

หกั เงินงวดท่ีเรียกเก็บจากผูว่้าจา้ง - (91,748,523) 

รายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้ - (2,588,920) 

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญา - 3,812,388 

8. สินค้าคงเหลือ 
 บาท 
 งบการเงินรวม 

 
31 มีนาคม  

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
สินคา้สาํเร็จรูป 654,340 1,667,959 
วตัถุดิบ 2,132,404 1,352,513 

วสัดุประกอบ 1,314,498 - 
รวมสินคา้คงเหลือ 4,101,242 3,020,472 

 

 

ตน้ทุนสินคา้คงเหลือท่ีกลุ่มบริษทัรับรู้เป็นตน้ทุนขายสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีจาํนวน 
6.11 ลา้นบาท และ 2.16 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

9. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น ประกอบดว้ย เงินลงทุนในกองทุนเปิดท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
 บาท 
 งบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
ราคาทุน 7,290,073 51,569,858 
กาํไรท่ียงัไม่เกิดขึ้น 136,584 786,923 

มูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินงวด/ ปี 7,426,657 52,356,781 
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เงินลงทุนในกองทุนเปิด มีรายการเคล่ือนไหวสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ดงัน้ี 

 บาท 

 

งบการเงินรวม 
และงบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด 52,356,781 
 ขายเงินลงทุน (45,000,000) 
 กาํไรจากการขายเงินลงทุน 44,533 
 กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 25,343 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด 7,426,657 

10.    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีเงินฝากประจาํจาํนวน 6.23 ลา้นบาท และ 6.20 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั ท่ีใช้เป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร (หมายเหตุ 16) หนังสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคาร 
(หมายเหตุ 23.1) และวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 23.2) 

 
 

 
 
 
 

 
 

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี  

ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ 
ทุนชาํระแลว้  
(ลา้นบาท) 

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ) ราคาทุน (บาท) 

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

บริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงในเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 
 

การจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

มติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ไทย อิงเกอร์ จาํกดั เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2563 ไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ให้แก่ผูถ้ือหุ้นจาํนวน 1.50 ลา้นหุ้น ในอตัราหุ้นละ 49.33 บาท เป็นจาํนวนทั้งส้ิน 74 ลา้นบาท บริษทัย่อยจ่ายเงินปันผล
ในเดือนมีนาคม 2563  

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

มติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ไทย อิงเกอร์ จาํกดั เม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2562 ไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
ให้แก่ผูถื้อหุ้นจํานวน 1.50 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 24 บาท เป็นจํานวนทั้งส้ิน 36 ล้านบาท บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผล 
ในเดือนมีนาคม 2562  
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12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทั 
ทุนชาํระแลว้ 
(ลา้นบาท) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
(บาท) 

31 มีนาคม 
2563  

31 ธนัวาคม 
2562 

บริษทั ออปติไวส์ จาํกดั 5.00 40 1,653,642 1,947,444 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั 
ทุนชาํระแลว้ 
(ลา้นบาท) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ราคาทุน (บาท) 
31 มีนาคม 

2563  
31 ธนัวาคม 

2562 
บริษทั ออปติไวส์ จาํกดั 5.00 40 2,000,000 2,000,000 
 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมจาํนวน 0.29 ลา้นบาท 
ทั้งน้ี บริษทัร่วมดงักล่าวมีผลขาดทุนสาํหรับงวดจาํนวน 0.73 ลา้นบาท  

13.  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 2563 2562 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม   
 มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัตน้งวด 85,917,013 75,753,561 
 ซ้ือเพ่ิมระหว่างงวด 6,238,377 7,368,583 
 จาํหน่ายระหว่างงวด - (2) 
 ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (4,370,447) (3,272,171) 
 มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัส้ินงวด 87,784,943 79,849,971 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัไดจ้ดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ซ่ึงมีราคาตามบญัชีสุทธิ
เป็นจํานวนเงิน 39.26 ล้านบาท และ 39.67 ล้านบาท ตามลาํดับ ไวก้ับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหน่ึง เพื่อเป็น
หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร (หมายเหตุ 16) หนังสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคาร (หมายเหตุ 23.1)  
และวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 23.2) 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ท่ีไดร้วมแสดงในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ขา้งตน้ 
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 บาท 

 เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ ยานพาหนะ รวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562    
ราคาทุน          16,779,721       15,124,523       31,904,244  
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม  (3,555,445)  (10,066,054)  (13,621,499) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี  13,224,276   5,058,469   18,282,745  
    

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัตน้งวด  13,224,276   5,058,469   18,282,745  
สัญญาเช่าสินทรัพยเ์พ่ิมในระหว่างงวด  2,566,565   -     2,566,565  
โอนสินทรัพยจ์ากการท่ีสัญญาเช่าครบกาํหนด -  (1,800,888)  (1,800,888) 
ค่าเส่ือมราคา  (932,318)  (460,461)  (1,392,779) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัส้ินงวด  14,858,523   2,797,120   17,655,643  
    

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563     
ราคาทุน   19,346,286   13,323,635   32,669,921  
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม  (4,487,763)  (10,526,515)  (15,014,278) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี  14,858,523   2,797,120   17,655,643  

14.    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 บาท 
 งบการเงินรวม 
 2563 2562 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม   
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัตน้งวด 1,049,958 703,945 
ซ้ือเพ่ิมระหว่างงวด - 673,000 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (89,427) (69,337) 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัส้ินงวด 960,531 1,307,608 

 

15.    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม  

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
31 มีนาคม  

2563 
31 ธนัวาคม  

2562 
ภาษีเงินไดร้อคืน 15,343,412 11,584,028 229,579 229,579 

เงินประกนัอื่นๆ 2,616,082 2,256,082 - - 

รวม 17,959,494 13,840,110 229,579 229,579 
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16. เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารในงบการเงินรวมจาํนวน 5.03 ลา้นบาท  และ 6.19 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR ต่อปี ซ่ึงเป็นการใชว้งเงินสินเช่ือท่ีมีหลกัประกนั (หมายเหตุ 23.2)  

17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม  

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
31 มีนาคม  

2563 
31 ธนัวาคม  

2562 
เจา้หน้ีการคา้ 90,141,106 104,496,003 - - 

เช็คคา้งจ่าย 6,385,942 - - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้ 96,527,048 104,496,003 - - 

เจา้หน้ีกรมสรรพากร 6,408,208 1,376,099 12,987 - 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 4,180,334 3,476,194 803,026 597,000 

อื่นๆ 441,460 642,204 - - 

รวมเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น 11,030,002 5,494,497 816,013 597,000 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น 107,557,050 109,990,500 816,013 597,000 

18. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาเช่าสําหรับยานพาหนะและเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ซ่ึงมีกาํหนดระยะเวลาเช่า 4 - 5 ปี โดยมีจาํนวนเงิน 
ขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายสาํหรับสัญญาเช่าและมูลค่าปัจจุบนัสาํหรับหน้ีสินตามสัญญาเช่า ประกอบดว้ย 

 

งบการเงินรวม 

 บาท 

 จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีจะตอ้งจ่าย 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงิน 

ขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 

 
31 มีนาคม  

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
31 มีนาคม  

2563 
31 ธนัวาคม  

2562 
ภายใน 1 ปี 5,840,098 4,935,595 5,418,127 4,552,520 
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 9,094,898 9,341,112 8,893,369 8,996,547 

รวม 14,934,996 14,276,707 14,311,496 13,549,067 
หกั ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย (623,500) (727,640) - - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 14,311,496 13,549,067 14,311,496 13,549,067 
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รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินตามสัญญาเช่าสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 แสดงไดด้งัน้ี 
งบการเงินรวม  
 บาท 

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด 13,549,067 
เพ่ิมขึ้นจากสัญญาเช่าท่ีเพ่ิมในระหว่างงวด 2,566,565 
เพ่ิมขึ้นจากดอกเบ้ีย 104,140 
จ่ายชาํระ (1,908,276) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด 14,311,496 
หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี (5,418,127) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี 8,893,369 

ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัสัญญาเช่า สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม รับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

งบการเงินรวม  
 บาท 

 2563 2562 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 1,392,779 1,226,003 
ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า 104,140 118,471 
ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าระยะส้ัน 895,504 734,777 
ค่าเช่าสินทรัพยอ์า้งอิงท่ีมีมูลค่าตํ่า 176,206 96,050 

รวม 2,568,629 2,175,301 

19.    ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

การเคล่ือนไหวของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือเกษียณอายุ 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 บาท 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด 6,627,426 76,276 
ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:   

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  277,410 8,964 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 32,562 652 

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด 6,937,398 85,892 
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20. ภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 
 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

 ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 4,002,280 3,060,048 64,479 71,328 
 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี:     

 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีซ่ึงเกิดผล
แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ 
ผลแตกต่างชัว่คราว (61,994) (45,704) (1,924) (1,802) 

 รวมค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 3,940,286 3,014,344 62,555 69,526 
     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีแสดงยอดคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงินดงัน้ี   
 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม  

2563 
31 ธนัวาคม  

2562 
31 มีนาคม  

2563 
31 ธนัวาคม  

2562 
 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี     
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตสาํหรับ 

 ลูกหน้ีการคา้และเงินประกนัผลงาน 989,175 711,809 - - 
 ประมาณการหน้ีสินคดีความ 350,000 350,000 - - 
 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน 

สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,387,479 1,602,851 17,178 15,254 

รวม 2,726,654 2,664,660 17,178 15,254 
 

21.    ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานท่ีนําเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษทัท่ีผูมี้อาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผล
การดาํเนินงานของส่วนงาน โดยรายงานภายในท่ีผูบ้ริหารใช้ ประกอบดว้ยส่วนดาํเนินงานประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
เพียงอยา่งเดียว 

กลุ่มบริษทัประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้
เกณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้กาํไรจากการ
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สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 ส่วนธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสามารถแยกรายไดอ้อกเป็น 2 ประเภทใหญ ่
คือรายไดจ้ากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง และรายไดจ้ากการจาํหน่ายอุปกรณ์และวสัดุก่อสร้าง ซ่ึงสามารถแยกรายการดงักล่าว
ไดด้งัน้ี  

 บาท 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

 บริการรับเหมา
ก่อสร้าง 

จาํหน่ายอปุกรณ์
และวสัดุก่อสร้าง  

ตดัรายการ  
ระหว่างกนั รวม 

รายได ้ 228,080,458 16,172,378 (6,946,024) 237,306,812 
ตน้ทุน (198,884,675) (13,053,962) 6,946,024 (204,992,613) 
กาํไรขั้นตน้ 29,195,783 3,118,416 - 32,314,199 

 

 บาท 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

 บริการรับเหมา
ก่อสร้าง 

จาํหน่ายอปุกรณ์
และวสัดุก่อสร้าง  

ตดัรายการ      
ระหว่างกนั  รวม 

รายได ้ 181,872,969 7,952,950 (4,064,157) 185,761,762 
ตน้ทุน (156,928,793) (6,225,145) 4,064,157 (159,089,781) 
กาํไรขั้นตน้ 24,944,176 1,727,805 - 26,671,981 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมศิาสตร์ 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการจากลูกคา้ภายนอกกาํหนดขึ้นตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้ของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี รายไดท้ั้งหมด
ของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดจากลูกคา้ภายนอกเป็นรายไดท่ี้เกิดขึ้นในประเทศไทยทั้งหมด 

ข้อมูลเกี่ยวกับลกูค้ารายใหญ่ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 3 ราย คิดเป็นยอดรวมร้อยละ 
72 ของรายได้จากการขายและบริการ (31 มีนาคม 2562 : จาํนวน 2 ราย คิดเป็นยอดรวมร้อยละ 41 ของรายได้จากการขาย 
และให้บริการ) 

การรับรู้รายไดต้ามการเสร็จส้ินของภาระท่ีตอ้งปฏิบติัของกลุ่มบริษทัในงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม มีดงัน้ี 

 ลา้นบาท 

 2563 2562 
เม่ือปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน (point in time) 9.23 3.89 
ตลอดช่วงเวลาท่ีปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติั (over time) 228.08 181.87 

รวมรายไดจ้ากการขายและให้บริการ 237.31 185.76 
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รายไดจ้ากการขายและให้บริการแยกตามลกัษณะลูกคา้ในงบการเงินรวมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 

 ลา้นบาท 

 
รายไดจ้าก 
ภาครัฐบาล 

รายไดจ้าก 
ภาคเอกชน รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รายได ้ 96,821,423 75,654,793 140,485,389 110,106,969 237,306,812 185,761,762 

ตน้ทุน (84,461,262) (64,169,908) (120,531,351) (94,919,873) (204,992,613) (159,089,781) 

กาํไรขั้นตน้  12,360,161 11,484,885 19,954,038 15,187,096 32,314,199 26,671,981 

22.    เคร่ืองมือทางการเงิน 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคญัของกลุ่มบริษทัตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 “การเปิดเผยขอ้มูล
เคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้ รายไดที้่ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระคํ้าประกนั เงินเบิกเกินบญัชี
ธนาคาร เจา้หน้ีการคา้และเงินประกนัผลงานผูรั้บเหมา กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว 
และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

22.1     ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องหรือความเส่ียงในการระดมทุน คือ ความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัจะเผชิญความยุง่ยากในการระดมทนุ 
ให้เพียงพอและทนัเวลาต่อการปฏิบติัตามภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทางการเงิน ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
อาจเกิดจากการท่ีกลุ่มบริษทัไม่สามารถขายสินทรัพยท์างการเงินไดท้นัเวลาดว้ยราคาท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรม  
กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ให้เพียงพอต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั รวมทั้งจดัหาวงเงินสินเช่ือระยะส้ันจากธนาคารต่างๆ เพ่ือสาํรองในกรณี 
ท่ีมีความจาํเป็นและเพื่อลดผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสด 

22.2     ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกคา้  ฝ่ายบริหารควรคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนด 
ให้มีนโยบายท่ีจะให้บริการแก่ลูกคา้ท่ีมีประวติัดา้นสินเช่ือท่ีดี ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหาย
อย่างเป็นสาระสําคญัจากการเก็บหน้ีจากลูกหน้ีเหล่านั้น จาํนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการ 
ให้สินเช่ือ คือ มูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้ รายไดที้่ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระและลูกหน้ีเงินประกนัผลงานซ่ึงได้
หักดว้ยค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต ตามท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

22.3     มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงิน อันได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการค้า 
รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระคํ้าประกนั เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 
เจา้หน้ีการคา้และเงินประกนัผลงานผูรั้บเหมา ซ่ึงแสดงดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563  และ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีเงินลงทุนในกองทุนเปิดท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดขึ้นประจาํ
ผ่านกาํไรหรือขาดทุนจาํนวน 7.43 ลา้นบาท และ 52.36 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ซ่ึงมีการวดัมูลค่ายติุธรรมตามลาํดบัชั้นท่ี 2 โดยคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 
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23.   ภาระผูกพนั 

23.1 หนงัสือคํ้าประกนั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีธนาคารออกให้เพื่อคํ้าประกนั
โครงการงานก่อสร้างของกลุ่มบริษทัและคํ้าประกนัการซ้ือสินค้า จาํนวน 69.32 ลา้นบาท และ 67.62 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั หนงัสือคํ้าประกนัดงักล่าวเป็นการใชว้งเงินสินเช่ือท่ีมีหลกัประกนั (หมายเหตุ 23.2) 

23.2 วงเงินสินเช่ือ  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีวงเงินสินเช่ือระยะส้ันเพ่ือการคา้จากสถาบนัการเงินตาม
สัญญาเงินกูย้ืมในวงเงินสูงสุดรวม 442 ลา้นบาท วงเงินสินเช่ือเพื่อการคา้ดงักล่าวประกอบดว้ย เงินเบิกเกินบญัชี
ธนาคาร ตั๋วสัญญาใช้เงิน เงินกู้ยืมระยะส้ันและหนังสือคํ้ าประกันธนาคาร โดยวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 
มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR ต่อปี หนงัสือคํ้าประกนัมีค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 1.00 ถึง 1.25 ต่อปี และวงเงิน
สินเช่ืออ่ืนมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR ลบร้อยละ 1.00 ถึง 1.25 ต่อปี 

วงเงินสินเช่ือระยะส้ันดงักล่าว คํ้าประกนัโดยเงินฝากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 10) การจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก
สร้างบนที่ดินที่เป็นกรรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั (หมายเหตุ 13) ร่วมกบัการคํ้ าประกนัโดยบริษทั กรรมการ 
และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการของกลุ่มบริษทั 

24.  คดีฟ้องร้อง 
ในปี 2557 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีคดีความจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในคดีความแพ่งจากเจา้ของโรงแรมแห่งหน่ึง  
จากความเสียหายและผลกระทบท่ีทาํให้โจทยสู์ญเสียลูกคา้และโอกาสทางธุรกิจจากการท่ีบริษทัย่อยดาํเนินการก่อสร้าง 
ในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงกบัโครงการของโจทย ์เป็นจาํนวนทุนทรัพย ์29.91 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี  
โดยบริษทัย่อยถูกฟ้องเป็นจาํเลยร่วมท่ี 1 ต่อมา เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2559 และ 27 มิถุนายน 2560 ทั้งศาลชั้นต้นและ 
ศาลอุทธรณ์พิจารณายกฟ้องคดีดงักล่าว อย่างไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2560 โจทยด์าํเนินการยื่นฎีกาเพื่อพิจารณา
คดีดงักล่าว ต่อมาในปี 2562 ศาลฏีกาพิจารณาตดัสินให้บริษทัยอ่ยร่วมกบัจาํเลยท่ี 1 และจาํเลยท่ี 2 ร่วมกนัชาํระค่าเสียหาย
ให้กบัโจทยเ์ป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 2 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
และ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินคดีความดงักล่าวจาํนวน 1.75 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ย
มูลหน้ีตามทุนทรัพยร์วมดอกเบ้ียในส่วนท่ีกลุ่มบริษทัจะร่วมรับผิดชอบและประมาณการค่าใชจ้่ายทางคดีท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

25.  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 6 เมษายน 2563 ไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั 
จาํนวน 460 ลา้นหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.18 บาท เป็นจาํนวนทั้งส้ิน 82.80 ลา้นบาท บริษทัจ่ายเงินปันผลในเดือนเมษายน 2563 

26. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2563 
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