รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผูถือหุนและคณะกรรมการ
บริษัท ที เอ็นจิเนียรริ่ง คอรเปอรเรชั่น จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จํากัด (มหาชน))
ความเห็น
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ที เอ็นจิเนียรริ่ง คอรเปอรเรชั่น จํากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท
ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จํากัด (มหาชน)) และบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) และ งบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัท ที เอ็นจิเนียรริ่ง คอรเปอรเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม
และเฉพาะกิจการ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสด
รวมและเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ
รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้ แสดงฐานะการเงินของบริษัท ที เอ็นจิเนียรริ่ง
คอรเปอรเรชั่น จํากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จํากัด (มหาชน)) และ
บริ ษั ทย อย และของบริ ษั ท ที เอ็ นจิ เนี ยร ริ่ง คอรเปอร เรชั่น จํ ากั ด (มหาชน) (เดิ ม ชื่ อ บริ ษั ท ไทยบริ ก าร
อุตสาหกรรมและวิศวกรรม จํากัด (มหาชน)) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑในการแสดงความเห็น
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไว
ในวรรคความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการใน
รายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกลุมบริษัทตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบ
วิช าชีพ บัญชีที่กํา หนดโดยสภาวิช าชีพ บัญชีใ นสวนที่เกี่ย วของกับ การตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ และขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเปนไปตาม
ขอกําหนดเหลานี้ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑ
ในการแสดงความเห็นของขาพเจา
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ขอมูลและเหตุการณที่เนน
ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 40 บริษัทมีคดีความฟองรองหลายคดีซึ่งปจจุบันอยูในระหวาง
การพิจารณาของศาล ขาพเจามิไดแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขในเรือ่ งนี้
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตางๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาใน
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเรื่องเหลานี้มา
พิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเรื่องเหลานี้
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบที่สําคัญ

การรับรูรายไดตามสัญญากอสรางและตนทุนการ
กอสรางตามสัญญา
กลุมบริษัทและบริษัทมีรายไดตามสัญญากอสรางซึ่ง วิธีการตรวจสอบที่สําคัญรวมถึง
รับรูตามสัดสวนของขั้นความสําเร็จของงานกอสราง • ทําความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและการควบคุม
ตามวิธี อัตราสวนของตนทุนการก อสรางที่ เกิ ดขึ้ น
ภายในที่ เ กี่ ย วกั บ การประมาณการต น ทุ น การก อ สร า งทั้ ง สิ้ น
ของงานที่ ทํ า เสร็ จ จนถึ งป จ จุ บั นกั บ ประมาณการ
การคํานวณขั้นความสําเร็จของงานกอสราง และการรับรูรายได
ตนทุนการกอสรางทั้งสิ้น ดังนั้นเรื่องสําคัญในการ
คากอสราง
ตรวจสอบ คือ ความถูกตองของการรับรูรายไดตาม • ทดสอบการออกแบบและการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน และ
สัญญากอสรางตามขั้นความสําเร็จของงานกอสราง
ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของการปฏิ บั ติ ต ามการควบคุ ม ภายในที่
และความถูกตองของการรับรูตนทุนการกอสรา ง
เกี่ยวกับการประมาณการตนทุนการกอสรางทั้งสิ้น การคํานวณ
ขั้นความสําเร็จของงานกอสราง และการรับรูรายไดคากอสราง และ
ที่เกี่ยวของทั้งสิ้น
• ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่งประกอบดวย
ทั้งนี้นโยบายการบัญชีสําหรับการรับรูรายไดตาม
- ตรวจสอบเงื่อนไขของสัญญากอสราง ตรวจสอบเอกสารและ
สัญญากอสรางและตนทุนการกอสรางตามสัญญา
ขอสมมติที่ใชสําหรับประมาณการตนทุนการกอสรางทั้งสิ้น
และรายละเอี ย ดของรายได สั ญ ญาก อ สร า งตาม
- ทดสอบการคํานวณขั้นความสําเร็จของงาน และการคํานวณ
สัญญาและตนทุนการกอสรางตามสัญญาไดเปดเผย
รายไดคากอสราง
ไว ใ นหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ข อ 3.17 และ
- เข า ร ว มสั ง เกตการณ โ ครงการก อ สร า งเพื่ อ ใช ป ระกอบการ
ขอ 33 ตามลําดับ
พิจารณาความคืบหนาของโครงการกอสรางตามรายงานความ
คืบหนาของโครงการ
- ตรวจสอบรายการต น ทุ นการก อ สร างที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระหว า งป
และชวงใกลวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีกับเอกสารประกอบรายการ
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เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบที่สําคัญ

คดี ฟ อ งร อ งและประมาณการหนี้ สิ น สํ า หรั บ ผล
เสียหายจากคดีฟองรอง
กลุมบริษัทและบริษัทมีขอพิพาททางกฎหมายหลาย วิธีการตรวจสอบที่สําคัญรวมถึง
กรณี ซึ่ ง อยู ใ นขั้ น ตอนของการดํ า เนิ น การทาง • ทําความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนการพิจารณาผลกระทบของคดี
กฎหมาย ทํ า ให กลุมบริ ษั ทและบริ ษัทต อ งใช ดุ ล ย
ฟ อ งร อ งและประมาณการหนี้ สิ น สํ า หรั บ ผลเสี ย หายจากคดี
พิ นิ จ ของผู บ ริ ห ารและที่ ป รึ ก ษากฎหมายในการ
ฟองรองดังกลาว ซึ่งรวมถึงวิธีการตอไปนี้
พิจารณาผลกระทบของคดีฟ องรอ งและประมาณ
- สอบทานรายงานความคืบหนาของคดีฟองรองแตละคดีและ
การหนี้สินสําหรับผลเสียหายจากคดีฟองรอง ดังนั้น
หนังสือที่ทําการติดตอระหวางกลุมบริษัทและบริษัทและที่
เรื่ อ งสํ า คั ญ การตรวจสอบคื อ ความถู ก ต อ งและ
ปรึกษากฎหมายภายนอก
ครบถวนของประมาณการหนี้สินสําหรับผลเสียหาย
- สอบถามผูบริหารและฝายกฎหมายของกลุมบริษัทและบริษัท
จากคดีฟองรองวาไดมีการรับรูและเปดเผยขอมูลที่
เกี่ยวกับความคืบหนาของขอพิพาททางการคาและคดีความที่
เกี่ยวของตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สําคัญ
• ขอจดหมายยื น ยั น สถานะของคดี ค วามกั บ ที่ ป รึ ก ษากฎหมาย
ทั้งนี้นโยบายการบัญชีสําหรับประมาณการหนี้สิน
ภายนอกของกลุมบริษัทและบริษัท
ได เป ดเผยไว ในหมายเหตุป ระกอบงบการเงิ นข อ • ประเมินความเหมาะสมของขอสมมติที่สําคัญที่ผูบริหารของกลุม
3.13 และคดี ฟ อ งร อ งและประมาณการหนี้ สิ น
บริ ษั ท และบริ ษั ท นํ า มาใช ใ นการพิ จ ารณาผลกระทบของคดี
สําหรับผลเสียหายจากคดีฟองรองไดเปดเผยไวใน
ฟ อ งร อ งและประมาณการหนี้ สิ น สํ า หรั บ ผลเสี ย หายจากคดี
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 40
ฟ อ งร อ ง ประกอบกั บ ความเห็ น ของที่ ป รึ ก ษาทางกฎหมาย
ภายนอก
• ขอคํารับรองจากผูบริหารเกี่ยวกับความเหมาะสมของขอสมมติที่
สําคัญที่ผูบริหารนํามาใชการพิจารณาผลกระทบของคดีฟองรอง
และประมาณการหนี้สินสําหรับผลเสียหายจากคดีฟองรอง
• สอบทานการเปดเผยขอมูลวาเปนไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน

ขอมูลอื่น
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวยขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป ซึ่งคาดวาจะถูก
จัดเตรียมใหขาพเจาภายหลังวันทีใ่ นรายงานของผูสอบบัญชี
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดให
ความเชื่อมั่นตอขอมูลอื่น
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ความรั บผิดชอบของข าพเจ าที่ เกี่ยวเนื่ องกั บการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการคื อ
การอานและพิ จารณาวาข อมูลอื่ นมีความขั ดแยงที่ มี สาระสํ าคั ญกั บงบการเงิ นหรือกั บความรูที่ ได รับจาก
การตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
หรือไม
เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญ ขาพเจาตองสื่อสารเรื่องดังกลาวกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลและฝายบริหารของบริษัท
ความรั บผิดชอบของผู บริหารและผูมี หนาที่ใ นการกํ ากับดูแลตองบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ
ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลานี้
โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่
ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการ
แสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุม บริ ษั ท และบริ ษั ท ในการดํ า เนิน งานต อเนื่ อ ง เปด เผยเรื่องที่เกี่ย วกับ การดํา เนินงานตอ เนื่อ ง
(ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องเวนแตผูบริหารมีความ
ตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได
ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท
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ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจา
อยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวา การ
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวา
มีสาระสําคัญเมื่อคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการ
รวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช
งบการเงินเหลานี้
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงาน
ตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด
เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวน
การแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของกลุมบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร
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• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหาร
และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ
หรือสถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกลุมบริษัทและ
บริษัท ในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ
ข าพเจ าต องกล าวไว ใ นรายงานของผู ส อบบั ญ ชี ข องข า พเจ า โดยให สั ง เกตถึ ง การเป ด เผยข อ มู ล
ที่เกี่ยวของในงบการเงิน หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลง
ไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชี
ของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกลุมบริษัทและบริษัท
ตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง
• ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ
ในรูปแบบที่ทาํ ใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม
• ไดรับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินของกิจการภายใน
กลุมบริษัทหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุมบริษัทเพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจา
รับผิดชอบตอการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมบริษัทและ
บริษัท ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา
ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลในเรื่องตาง ๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลา
ของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่
มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาไดใ หคํารับรองแกผูมีหนาที่ใ นการกํากับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณ
ที่เกี่ยวของกับความเปนอิสระและไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธทั้งหมด
ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขาพเจาเชื่อวามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของ
ขาพเจาและมาตรการที่ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ
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จากเรื่องที่สื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญมากที่สุด
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคัญ
ในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเรื่องเหลานี้ในรายงานของผูสอบบัญชีเวนแตกฎหมายหรือขอบังคับ
ไมใหเปดเผยตอสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว หรือในสถานการณที่ยากที่จะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไมควร
สื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวา
จะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนตอสวนไดเสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกลาว

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 22 กุมภาพันธ 2561

ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301
บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด

บริษัท ที เอ็นจิเนียรริ่ง คอรเปอรเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชื่อ บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จํากัด (มหาชน))
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หนวย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2559

20,638,581
8,486,554
109,406,227
16,504,736
16,160,969

184,843,962

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
เงินมัดจําเพื่อซื้อกิจการ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระหลักประกัน
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในการรวมการงาน
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้ไมหมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

4.2
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17

21,633,197
8,486,554
109,406,227
16,504,736
16,160,978
-

-

-

109,352,117
9,915,225
9,422,507
-

4,940,615
177,132,307

4,940,615
176,137,682

3,110,751
316,644,562

84,881,872
53,325,002

84,881,872
53,325,002
999,970

90,166,697
76,725,240

-

11,111,115
463,936,433
45,722,060
4,003,289
66,022,445
729,002,216
906,134,523

-

11,111,115
463,936,433
45,722,060
4,003,289
66,022,445
730,002,186
906,139,868

-

28,886,849
474,067,174
75,657,813
2,676,373
57,134,094
805,314,240
1,121,958,802

บริษัท ที เอ็นจิเนียรริ่ง คอรเปอรเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชื่อ บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จํากัด (มหาชน))
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หนวย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น
สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สวนของหนี้สินระยะยาวภายใตสัญญาเชาการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะสั้นอื่น
เจาหนี้เงินประกันผลงานหมุนเวียน
เงินรับลวงหนาคากอสราง
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้เงินประกันผลงานไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวอื่น
หนี้สินระยะยาวภายใตสัญญาเชาการเงิน
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินสําหรับผลเสียหายจากคดีฟองรอง
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

18
19

21,926,033
216,019,268

21,926,033
215,944,268

21,815,231
216,580,290

20

40,171,401

40,171,401

69,000,000

21
23

420,278
12,235,690
8,024,605
9,113,376
361,281
851,267
14,638,292
323,761,491

420,278
12,235,690
8,024,605
9,113,376
361,281
851,267
14,638,292
323,686,491

895,301
16,353,682
7,269,498
3,734,025
14,708,892
350,356,919

31,776,056
593,833
97,064,000
4,701,468
134,135,357
457,896,848

31,776,056
593,833
97,064,000
4,701,468
134,135,357
457,821,848

40,171,401
31,769,513
12,235,690
1,014,111
97,064,000
5,048,656
187,303,371
537,660,290

33
25
22

20
23
21
24
40
25

บริษัท ที เอ็นจิเนียรริ่ง คอรเปอรเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชื่อ บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จํากัด (มหาชน))
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หนวย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2559

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 13,035,049,764 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท

27
13,035,049,764

13,035,049,764

หุนสามัญ 41,294,049,764 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 10,114,930,520 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
ชําระครบแลว
สวนต่ํากวามูลคาหุนสามัญ
สวนทุนจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
กําไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแลว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
รวมสวนของบริษัทใหญ
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

41,294,049,764

28
29

31

10,114,930,520
(8,500,747,796)
7,594,702

10,114,930,520
(8,500,747,796)
7,594,702

10,114,930,520
-8,500,747,796
6,756,156

5,526,839
(1,420,283,513)
241,216,893
448,237,645
30
448,237,675
906,134,523
-

5,526,839
(1,420,203,138)
241,216,893
448,318,020
448,318,020
906,139,868
-

5,526,839
-1,302,253,624
260,086,417
584,298,512
584,298,512
1,121,958,802
-

บริษัท ที เอ็นจิเนียรริ่ง คอรเปอรเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชื่อ บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จํากัด (มหาชน))
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หนวย : บาท
หมายเหตุ
รายไดคากอสราง
ตนทุนการกอสราง
กําไรขั้นตน
รายไดอื่น
คาใชจายในการบริหาร
หนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการประมาณการหนี้สิน
สําหรับผลเสียหายจากคดีฟองรอง
ขาดทุนจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
ตนทุนทางการเงิน
ขาดทุนกอนคาใชจายภาษีเงินได
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได
ขาดทุนสําหรับป

33
33, 35
34
35

35, 40
5

24

งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

519,389,160
-505,500,082
13,889,078
14,704,589
-129,469,708
-359,205

519,389,160
-505,500,082
13,889,078
14,703,664
-129,388,408
-359,205

354,906,370
-327,258,194
27,648,176
23,546,969
-116,002,628
-131,940,434

-13,512,426
-114,747,672
-4,430,348
-119,178,020

-13,512,426
-114,667,297
-4,430,348
-119,097,645

-97,064,000
-23,702,689
-18,704,146
-336,218,752
37,231,101
-298,987,651

บริษัท ที เอ็นจิเนียรริ่ง คอรเปอรเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชื่อ บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จํากัด (มหาชน))
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หนวย : บาท
หมายเหตุ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหมไวในกําไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
ภาษีเงินไดของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม
ไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหมไวในกําไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
รายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหมไวในกําไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไรจากการตีมูลคาสินทรัพยใหม
ผลกําไรจากการวัดมูลคาใหมของ
ผลประโยชนพนักงานที่กําหนดไว
ภาษีเงินไดของรายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหม
ไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหมไวในกําไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป - สุทธิจากภาษี
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

10

(23,586,905)

(23,586,905)

-3,269,832

24

4,717,381

4,717,381

653,966

-18,869,524

-18,869,524

-2,615,866

14

-

-

155,401,527

25

1,435,164

1,435,164

24

(287,033)

(287,033)

-31,080,306

1,148,131
-17,721,393
-136,899,413

1,148,131
-17,721,393
(136,819,038)

124,321,221
121,705,355
-177,282,296

-

บริษัท ที เอ็นจิเนียรริ่ง คอรเปอรเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชื่อ บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จํากัด (มหาชน))
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หนวย : บาท
หมายเหตุ
การแบงปนขาดทุน
สวนที่เปนของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)
ขาดทุนตอหุนปรับลด
ขาดทุนตอหุนปรับลด (บาท)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักปรับลด (หุน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

(119,178,020)
(119,178,020)

(119,097,645)
(119,097,645)

(298,987,651)
(298,987,651)

(136,899,413)
(136,899,413)

(136,819,038)
(136,819,038)

(177,282,296)
(177,282,296)

30

(0.0118)

(0.0118)

(0.0296)

30

10,114,930,520

10,114,930,520

10,114,930,520

30

(0.0118)

(0.0118)

(0.0296)

30

10,114,930,520

10,114,930,520

10,114,930,520

การแบงปนขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐาน
ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)

งบการเงินรวม
2560

บริษัท ที เอ็นจิเนียรริ่ง คอรเปอรเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชื่อ บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จํากัด (มหาชน))
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หนวย : บาท
งบการเงินรวม
กําไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแลว
ทุนสํารองตาม

ยังไมไดจัดสรร

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือตนป ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

สวนต่ํากวา

สวนทุนจากการจาย

และชําระแลว

มูลคาหุนสามัญ

โดยใชหุนเปนเกณฑ

10,114,930,520

(8,500,747,796)

6,756,156

5,526,839

ผลขาดทุน

รวม
องคประกอบอื่นของ

จากการตีมูลคา

จากการวัดมูลคา

สวนของผูถือหุน

สินทรัพยใหม

เงินลงทุนเผื่อขาย

ผลกําไร

กฎหมาย
ทุนที่ออก

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

(1,302,253,624)

262,702,283

(2,615,866)

สวนไดเสียที่
ไมมีอํานาจควบคุม
260,086,417

-

รวม
สวนของผูถือหุน
584,298,512

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
จากการลงทุนในบริษัทยอย
สวนทุนจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ

29.1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

838,546

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

30

-

1,148,131

-

-

-

-

1,148,131

-

(119,178,020)

-

(18,869,524)

(18,869,524)

-

(138,047,544)

(21,485,390)

241,216,893

838,546

ผลกําไรจากการวัดมูลคาใหม
ผลประโยชนพนักงานที่กําหนดไว
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

10,114,930,520

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(8,500,747,796)

7,594,702

5,526,839

(1,420,283,513)

262,702,283

30

448,237,675

บริษัท ที เอ็นจิเนียรริ่ง คอรเปอรเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชื่อ บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จํากัด (มหาชน))
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หนวย : บาท
งบเฉพาะกิจการ
กําไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแลว

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือตนป ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

ทุนที่ออก

สวนต่ํากวา

สวนทุนจากการจาย

และชําระแลว

มูลคาหุนสามัญ

โดยใชหุนเปนเกณฑ

10,114,930,520

(8,500,747,796)

5,778,577

ยังไมไดจัดสรร

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

รวม

ทุนสํารอง

ผลกําไร

ผลขาดทุน

องคประกอบอื่นของ

ตามกฎหมาย

จากการตีมูลคา

จากการวัดมูลคา

สวนของผูถือหุน

สินทรัพยใหม

เงินลงทุนเผื่อขาย

รวม
สวนของผูถือหุน

5,526,839

(1,003,265,973)

138,381,062

-

138,381,062

760,603,229

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สวนทุนจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ

29.1

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

-

-

-

-

977,579
-

-

-

-

(298,987,651)

-

124,321,221

-

(2,615,866)

121,705,355

(177,282,296)

977,579

ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

10,114,930,520

(8,500,747,796)

6,756,156

5,526,839

(1,302,253,624)

262,702,283

(2,615,866)

260,086,417

584,298,512

ยอดคงเหลือตนป ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

10,114,930,520

(8,500,747,796)

6,756,156

5,526,839

(1,302,253,624)

262,702,283

(2,615,866)

260,086,417

584,298,512

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สวนทุนจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ

29.1

ผลกําไรจากการวัดมูลคาใหมผลประโยชนพนักงานที่กําหนดไว
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

-

-

-

-

-

-

10,114,930,520

(8,500,747,796)

838,546

-

-

-

-

-

838,546

-

1,148,131

-

-

-

1,148,131

-

(18,869,524)

(18,869,524)

(137,967,169)

(21,485,390)

241,216,893

448,318,020

7,594,702

5,526,839

(119,097,645)
(1,420,203,138)

262,702,283

บริษัท ที เอ็นจิเนียรริ่ง คอรเปอรเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชื่อ บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จํากัด (มหาชน))
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หนวย : บาท
งบการเงินรวม
2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ขาดทุนกอนคาใชจายภาษีเงินได
รายการปรับปรุง
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
หนี้สงสัยจะสูญ - ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
คาใชจายพนักงานจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น (กลับรายการ)
หนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสูญ
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
ประมาณการหนี้สินสําหรับผลเสียหาย
จากคดีฟองรอง
กลับรายการเจาหนี้เงินประกันผลงาน
กําไรจากการจําหนายอุปกรณ
ขาดทุนจากการตัดจําหนายอุปกรณ
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนชั่วคราว
ขาดทุนจากการเปลี่ยนประเภทของเงินลงทุน
กําไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
กําไรจากการขายเงินลงทุนเพื่อคา
กลับรายการดอกเบี้ยคางจาย
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจาย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2559

(114,747,672)

(114,667,297)

(336,218,752)

13,327,548
-

13,327,548
-

1,939,243
838,546
(819,628)
3,166,433
5,000,000
(4,640,795)

1,939,243
838,546
(819,628)
3,166,433
5,000,000
(4,640,795)

14,633,052
3,846,374
1,506,920
977,579
2,717,092
-

-

-

(2,757,068)
(1,306,002)
86,473
7,669,805
-

(2,757,068)
(1,306,002)
86,473
7,669,805
-

(21,739)
(434,333)
(2,912,440)
(762,620)
6,623,418
(89,750,831)

(21,739)
(434,333)
(2,912,440)
(761,695)
6,623,418
(89,669,531)

131,940,434
97,717,571
(6,670,255)
(112,149)
372,855
23,702,689
(8,139,285)
12,457,053
(61,268,822)

บริษัท ที เอ็นจิเนียรริ่ง คอรเปอรเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชื่อ บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จํากัด (มหาชน))
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หนวย : บาท
งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ตอ)
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระหลักประกัน
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้ไมหมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น
เจาหนี้เงินประกันผลงานหมุนเวียน
เงินรับลวงหนาคากอสราง
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เจาหนี้เงินประกันผลงานไมหมุนเวียน
เงินสดจายจากการดําเนินงาน
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดรับจากภาษีเงินไดขอคืน
เงินสดจายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน

(15,722,026)
(3,248,705)
(6,589,511)
(1,829,864)
5,284,825
17,416,529
29,935,753
534,156

(15,722,026)
(3,248,735)
(6,589,511)
(1,829,864)
5,284,825
17,416,529
29,935,753
534,156

2,675,271
(48,577,203)
(6,436,217)
1,743,411
(55,612,198)
(8,774,071)
(10,517,162)
(520,141)

2,351,418
(8,329,077)
1,843,878
(2,623,716)
2,763,611
(67,963,560)
790,812
-

2,276,418
(8,329,077)
1,843,878
(2,553,116)
(70,600)
2,763,611
(67,957,290)
789,887
-

(34,105,069)
1,005,273
1,455,160
(1,678,539)
1,502,121
(7,623,995)

(16,160,978)
(83,333,726)

(16,160,969)
(83,328,372)

(226,732,181)
8,215,107
30,751,285
(9,422,507)
(197,188,296)

บริษัท ที เอ็นจิเนียรริ่ง คอรเปอรเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชื่อ บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จํากัด (มหาชน))
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หนวย : บาท
งบการเงินรวม
2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินสดจายเพื่อการลงทุนในบริษัทยอย
เงินสดจายเพื่อซื้ออุปกรณ
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ
เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน

(186,667)
21,739

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(186,667)
21,739

(5,978,273)
7,672,658

(2,471,226)

(999,970)
(2,471,226)

1,342,382
(2,175,350)
(3,469,122)

1,342,382
(2,175,350)
(4,469,092)

(61,694,977)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

110,802
(69,000,000)
(895,301)
(6,623,418)
(76,407,917)

110,802
(69,000,000)
(895,301)
(6,623,418)
(76,407,917)

(15,752,077)
(69,000,000)
(1,838,047)
(11,659,554)
(98,249,678)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(163,210,765)
184,843,962
21,633,197

(164,205,381)
184,843,962
20,638,581

(357,132,951)
541,976,913
184,843,962

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดจายชําระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจายชําระหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน
จายดอกเบี้ย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

-

(63,501,509)
112,147
-

บริษัท ที เอ็นจิเนียรริ่ง คอรเปอรเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชื่อ บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จํากัด (มหาชน))
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
1.

การดําเนินงานและขอมูลทั่วไปของบริษัทและบริษัทยอย
บริ ษั ท ที เอ็ น จิ เนี ย ร ริ่ง คอร เปอร เรชั่ น จํ า กั ด (มหาชน) (เดิ ม ชื่ อ บริ ษั ท ไทยบริ ก ารอุ ต สาหกรรม
และวิศวกรรม จํากั ด (มหาชน)) (“บริษั ท”) จดทะเบียนเป นนิติบุค คลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตาม
ประมวลกฎหมายแพ งและพาณิ ช ย เมื่ อ วั น ที่ 10 เมษายน 2524 โดยประกอบธุ รกิ จรั บ เหมาก อสร า ง
โรงงานและอาคาร และบริการที่เกี่ยวของอื่นๆ
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2548 บริษัทไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจํากัด
และเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2549 ไดจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในตลาดหลักทรัพย
เอ็ม เอ ไอ (“MAI”)
บริษัทมีที่อยูจดทะเบียนตั้งอยูชั้น 15 อาคารรัจนาการ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติใหจดทะเบียนตั้งบริษัทยอย 2 บริษัท
บริษัทไดดําเนินการจัดตั้งบริษัทยอยแลว 1 แหง โดยจดทะเบียนเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 โดยประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย
และบริหารสินทรัพย
รายละเอียดของบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้
บริษัทยอย

บริษัท ที แอสเซท แมเนจเมนท จํากัด

จัดตั้งขึ้นในประเทศ

ประเภทธุรกิจ

ไทย

พัฒนาอสังหาริมทรัพย
และบริหารสินทรัพย

สัดสวนเงินลงทุน (%)
31 ธันวาคม 2560
99.99%

ผู ถื อหุ น ของบริ ษั ท ได อนุ มั ติ ให เปลี่ ย นชื่ อ บริ ษั ท จากเดิ ม ชื่อ “บริ ษั ท ไทยบริ ก ารอุ ตสาหกรรมและ
วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)” เปน “บริษัท ที เอ็นจิเนียรริ่ง คอรเปอรเรชั่น จํากัด (มหาชน)” ตามมติของที่ประชุม
ผู ถื อหุ น เมื่ อวั นที่ 27 เมษายน 2560 โดยบริ ษั ทได จดทะเบี ยนการเปลี่ ยนชื่ อกั บกรมพั ฒนาธุ รกิ จการค า
กระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560
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2. เกณฑการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2.1 บริษัทและบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) จัดทําบัญชีเปนเงินบาทและจัดทํางบการเงินตามกฎหมาย
เปนภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปใน
ประเทศไทย
2.2 งบการเงินของกลุมบริษัทและบริษัทไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง “การนําเสนองบการเงิน” ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เปนตนไป และตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 เรื่อง การจัดทํ าและส งงบการเงินและรายการเกี่ยวกับฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544 และตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันที่
11 ตุลาคม 2559 เรื่อง “กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2559” (ดูหมายเหตุขอ 41)
กลุมบริษั ทและบริษัทจัดทํ าและนํ าเสนองบการเงินรวมโดยไม รวมสวนไดเสียของบริษั ทในการ
ดํ าเนิ นงานร วมกั นในกิ จการร วมค าไทยบริ การอุ ตสาหกรรมและเรื องณรงค ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง “การรวมการงาน” เนื่ องจากการรวมการงาน
ดังกลาวไดหยุดดําเนินงานตั้งแตป 2557 และเงินลงทุนในการรวมการงานดังกลาวไมมีสาระสําคัญ
ตองบการเงินรวม (ดูหมายเหตุขอ 3.7 และ 12)
2.3 งบการเงินรวมจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชี เดียวกั นสํ าหรับรายการบัญชี หรือเหตุการณทาง
บัญชีที่เหมือนกันหรือที่คลายคลึงกัน และรายการบัญชีระหวางกลุมบริษัทที่เปนสาระสําคัญไดถูก
ตัดออกในการจัดทํางบการเงินรวม
2.4 งบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิจ การนี้ไ ดจัด ทํา ขึ้น โดยใชเกณฑร าคาทุน เดิม ในการ
วัดมูล คาขององคประกอบของงบการเงิน ยกเวนตามที่ไดเปดเผยในนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
(ดูหมายเหตุขอ 3)
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2.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลตอการรายงานและการเปดเผยขอมูลในงบการเงินสําหรับ
ปปจจุบัน
1)

ในระหวางงวด กลุมบริษัทและบริษัท ไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง
และฉบั บ ใหมรวมถึงแนวปฏิ บั ติท างบั ญ ชีที่ ออกโดยสภาวิชาชีพ บั ญ ชี ซึ่ งมี ผลบั งคั บ ใช
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบัติ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ดั ง กล า วได รั บ การปรั บ ปรุ ง หรื อ จั ด ให มี ขึ้ น เพื่ อ ให มี เ นื้ อ หา
เท า เที ย มกั บ มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการ
ปรับ ปรุง ถอ ยคํ า และคํ า ศัพ ท การตีค วามและการใหแ นวปฏิบ ัติท างการบัญ ชีก ับ ผู ใ ช
มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบ
อยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของกลุมบริษัทและบริษัท

2)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว แตยังไมมีผล
บังคับใช
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินจํานวน 56 ฉบับ
ที่ จะมี ผ ลบั ง คั บ ใช สํ า หรั บ งบการเงิ น ที่ มี ร อบระยะเวลาบั ญ ชี ที่ เริ่ ม ในหรื อ หลั ง วั น ที่ 1
มกราคม 2561 เป นตนไป ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวเมื่อวันที่ 26 กันยายน
2560 ทั้ งนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล าวไดรับ การปรับ ปรุงหรือจัดให มีขึ้ น
เพื่ อให มี เนื้ อหาเท าเทียมกับ มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยส วน
ใหญเปนการปรับปรุงถอยคําและคําศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชี
กับผูใชมาตรฐาน
ผูบริหารของกลุมบริษัทและบริษัท จะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของมาเริ่ม
ถือปฏิบั ติกับงบการเงินของกลุมบริษัทและบริษัท เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกลาวมีผลบังคับใช โดยผูบริหารของกลุมบริษัทและบริษัท ไดประเมินผลกระทบของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดั งกล าว และเห็ นว าการนํ ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น ดั ง กล า วมาถื อ ปฏิ บั ติ ไ ม มี ผ ลกระทบอย า งเป น สาระสํ า คั ญ ต อ งบการเงิ น ของ
กลุมบริษัทและบริษัทในงวดที่จะเริ่มถือปฏิบัติ
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3.

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาของ
องคประกอบของงบการเงิน ยกเวนตามที่ไดเปดเผยในนโยบายการบัญชีที่สําคัญดังตอไปนี้
3.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ไดแก เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยและ
กระแสรายวัน และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูงในการเปลี่ยนมือซึ่งจะถึงกําหนดภายในสามเดือน
ทั้งนี้ไมรวมเงินฝากธนาคารทีต่ ิดภาระหลักประกัน
3.2 เงินลงทุนชั่วคราว
หลักทรัพยเพื่อคาแสดงตามมูลคายุติธรรม มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนประเภทหลักทรัพยหุนทุน
ที่เป นหลักทรัพยจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพยใชราคาเสนอซื้ อครั้งสุ ดทายของตลาดหลั กทรัพย
แหงประเทศไทย ณ สิ้นวันทําการสุดทายของป
กําไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยเพื่อคารับรูเปนรายการกําไร
หรือรายการขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
3.3 เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุ นเผื่ อขายแสดงตามมู ลค ายุ ติธรรมและหั กค าเผื่อการด อยค า (ถ ามี ) มู ลคายุติธรรมของเงิ น
ลงทุนเผื่อขายประเภทหลักทรัพยหุนทุนที่เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใชราคาเสนอ
ซื้อครั้งสุดทายของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ สิ้นวันทําการสุดทายของงวด
กําไรหรือขาดทุนที่ ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายแสดงเปนรายการ
แยกต างหากในส วนของผู ถื อหุ น การเปลี่ ยนแปลงในกํ าไรหรื อขาดทุ นที่ ยั งไม เกิ ดขึ้ นรั บรู เป น
สวนหนึ่งในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะโอนไป
รับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุนเมื่อไดจําหนายเงินลงทุนนั้นออกไป
ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากเงินลงทุนเพื่อคาเปนเงินลงทุนเผื่อขาย บริษัทจะปรับ
มูล คาของเงินลงทุนดังกลา วใหมโดยใชมูล คายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ย นประเภทเงินลงทุน
ผลแตกตางระหวางราคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในงบกําไรขาดทุน
และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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3.4 ลูกหนี้การคาและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ การคาแสดงตามมู ลค าสุ ทธิ ที่ จะได รับ กลุ มบริษั ทและบริษัทบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไมได จํานวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ประมาณขึ้นจากประสบการณในการเก็บเงินในอดีต และตามสถานะปจจุบันของลูกหนี้คงคาง
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
3.5 สินคาคงเหลือ
วัตถุดิบสําหรับงานกอสรางแสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา
ราคาทุ นคํานวณตามวิธีถัวเฉลี่ ยถ วงน้ํ าหนั ก มูลคาสุ ทธิ ท่ีจะไดรับเป นราคาโดยประมาณที่ คาดวา
จะขายไดตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติหักดวยประมาณการตนทุ นที่จําเป นตองจายไป
เพื่อใหขายสินคานั้นได
กลุมบริษัทและบริษัทบันทึกคาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือเมื่อสินคาเสียหายหรือสินคา
ลาสมัย
งานระหวางกอสรางรับรูตามที่ระบุในขอ 3.17
3.6 เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทยอย แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยวิธีราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
ในกรณี ที่ มี การดอยค าของเงินลงทุ น ผลขาดทุ นจากการดอยคาของเงินลงทุนจะถูก บันทึ ก ใน
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
3.7 เงินลงทุนในการรวมการงาน
เงินลงทุนในการรวมการงาน แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชวิธีราคาทุนหักคาเผื่อการ
ดอยคา (ถามี) (ดูหมายเหตุขอ 2.2 และ 12)
3.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ที่ ดิ นแสดงในราคาที่ ตี ใหม ตามการประเมิ นราคาของผูประเมิ นอิ สระ โดยกลุมบริษัทและบริษั ท
มีนโยบายในการจัดใหมีการประเมินราคาของที่ดินทุก 3 ป หรือเมื่อมูลคายุติธรรมของที่ดินที่เคย
ตีราคาใหมตางไปจากมูลคาตามบัญชีอยางมีสาระสําคัญ
อาคารและอุปกรณแสดงในราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
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คาเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพยดังตอไปนี้
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ

5 - 20
5 - 20
5
5

ป
ป
ป
ป

สําหรับสินทรัพยที่ตีราคาใหม ราคาที่ตีใหม หมายถึง มูลคายุติธรรมซึ่งกําหนดจากเกณฑราคาตลาด
ณ วันที่มีการตีราคาใหม
กลุมบริษัทและบริษัทบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพยที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหมในบัญชี
“ผลกําไรจากการตีมูลคาสินทรัพยใหม” โดยแสดงเปนองคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุนใน
งบแสดงฐานะการเงิน อยางไรก็ตาม หากสินทรัพยน้ันเคยตีราคาลดลงและกลุมบริษัทและบริษัท
ไดรับรูราคาที่ลดลงเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแลว สวนที่เพิ่ม
จากการตีราคาใหมนี้จะถูกรับรูเปนรายไดไมเกินจํานวนที่เคยลดลงและไดรับรูเปนคาใชจายใน
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นปกอนๆ แลว
กลุมบริษัทและบริษัทรับรูราคาตามบัญชีของสินทรัพยที่ลดลงจากการตีราคาใหมเปนคาใชจายใน
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น อยางไรก็ตาม หากสินทรัพยนั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้น
และยังมียอดคงคางของบัญชี “ผลกําไรจากการตีมูลคาสินทรัพยใหม” อยูในองคประกอบอื่นของ
สวนของผูถือหุนส วนที่ลดลงจากการตีราคาใหมจะถูกนําไปหักออกจาก “สวนเกินทุนจากการตี
ราคาสินทรัพย” ไมเกินจํานวนซึ่งเคยตีราคาเพิ่มขึ้นของสินทรัพยชนิดเดียวกัน และสวนที่เกินจะ
รับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลกําไรจากการตีมูลคาสินทรัพยใหมดังกลาวไมสามารถจายเปนเงินปนผลได
คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน และไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดิน
และสินทรัพยระหวางกอสราง
การซอมแซมและบํารุงรักษาจะรับรูเ ปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ในปที่เกิดรายการ ตนทุนของการปรับปรุงใหดีขึ้นที่สําคัญจะบันทึกรวมไวในราคาตามบัญชีของ
สินทรัพยหากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาการปรับปรุงนั้ นจะทําใหกลุมบริษัทและบริษัทได
ประโยชนกลับคืนมาเกินกวาหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี สินทรัพยที่ไดมาจากการปรับปรุงหลักจะตัด
คาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชประโยชนที่เหลืออยูของสินทรัพยที่เกี่ยวของ
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กําไรและขาดทุนจากการจําหนายกําหนดโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนที่ไดรับกับราคาตามบัญชี
และรวมไวอยูในกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงาน
3.9 สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมมีตัวตน คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร แสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและหัก
คาเผื่อการดอยคา (ถามี) คาตัดจําหนายคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณ
ของสินทรัพย 5 ป
3.10 การดอยคาของสินทรัพย
กลุมบริษัทและบริษัทจะพิจารณาการดอยคาของสินทรัพย เมื่อมีเหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอมที่มีขอบงชี้วามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน (มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการจําหนายของ
สินทรัพยนั้นๆ หรือมูลคาจากการใชแลวแตราคาใดจะสูงกวา) ต่ํากวาราคาตามบัญชีของสินทรัพย
ดังกล าว การสอบทานจะพิจารณาสินทรัพ ยแตล ะรายการหรือพิ จารณาจากหน วยสิน ทรัพ ย ที่
กอใหเกิดเงินสดแลวแตกรณี ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับ
คืน กลุมบริษัทและบริษัทจะรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
กลุมบริษัทและบริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาซึ่งไดบันทึกไวในปกอนๆ
เมื่อมีขอบงชี้วาการดอยคาดังกลาวหมดไปหรือลดลง ทั้งนี้ มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่เพิ่มขึ้น
จากการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาตองไมสูงกวามูลคาตามบัญชีที่ควรจะเปน (สุทธิจาก
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย) หากกลุมบริษัทและบริษัทไมเคยรับรูผลขาดทุนจากการดอยคา
ของสินทรัพยในปกอนๆ
3.11 สัญญาเชา
สัญญาเชาดําเนินงาน
สัญญาเชาระยะยาวเพื่อเชาสินทรัพยโดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญ
อยูกับผูใหเชาจะจัดเปนสัญญาเชาดําเนินงาน เงินที่ตองจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน (สุทธิจาก
สิ่งตอบแทนจูงใจที่ไดรับจากผูใหเชา) จะบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชานั้น
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เบี้ยปรับที่ตอง
จายใหกับผูใหเชา เปนตน จะบันทึกเปนคาใชจายในระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
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สัญญาเชาการเงิน
สัญญาเชาซึ่งกลุมบริษัทและบริษัทไดรับโอนผลตอบแทนและความเสี่ยงสวนใหญของการเปน
เจาของสิ นทรัพยยกเวนกรรมสิทธิ์ท างกฎหมายถือเปนสั ญญาเชาทางการเงิน กลุม บริษั ทและ
บริษัทบันทึกสินทรัพยและหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินของผูเชาดวยจํานวนเงินเทากับมูลคา
ยุติธรรม ณ วันเริ่ม ตนของสั ญญาเชาหรือมูลคาป จจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ จะตองจายตาม
สัญญาเชาแลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา คาเสื่อมราคาของสินทรัพยที่เชาคํานวณโดยวิธีเสนตรงตลอด
อายุ การให ประโยชน โดยประมาณของสิ นทรัพ ย ค าใช จายทางการเงินคํานวณโดยใช วิธีอั ตรา
ดอกเบี้ ยที่ แท จริ งตลอดระยะเวลาของสั ญญา ค าใชจ ายทางการเงิน และค าเสื่ อ มราคารั บ รูเป น
คาใชจายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
3.12 รายการที่เกี่ยวกับเงินตราตางประเทศ
รายการบั ญ ชี ที่ เป น เงิ น ตราต า งประเทศที่ เกิ ด ขึ้ น ระหว า งป แปลงค า เป น เงิ น บาทตามอั ต รา
แลกเปลี่ ย น ณ วั น ที่ เกิ ดรายการ สิ น ทรัพ ย และหนี้ สิ น ที่ เป น ตั วเงิน ที่ เป น เงิ น ตราต างประเทศ
คงเหลือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแปลงคาเปนเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้ น
ซึ่งกําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย กําไรหรือขาดทุนจากการรับหรือจายชําระและการแปลง
คาดังกลาวรวมไวเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
3.13 ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรูก็ตอเมื่อกลุมบริษัทและบริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นใน
ป จจุ บั น หรื อที่ ก อ ตั วขึ้ น อั น เป น ผลมาจากเหตุ ก ารณ ใ นอดี ต และมี ค วามเป น ไปได ค อนข า ง
แนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจายไปเพื่อชําระภาระหนี้สินดังกลาว และสามารถ
ประมาณจํานวนภาระหนี้สินไดอยางนาเชื่อถือ
3.14 ผลประโยชนพนักงาน
3.14.1 ผลประโยชนระยะสั้น
กลุมบริษัทและบริษัทรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง
3.14.2

ผลประโยชนหลังออกจากงาน - โครงการสมทบเงินที่กําหนดไว
กลุมบริษัทและบริษัทดําเนินการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพโดยสินทรัพยของกองทุน
แยกออกจากสินทรัพยของกลุมบริษัทและบริษัท กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกลาวไดรับ
เงินสมทบเขากองทุนจากพนักงานและกลุมบริษัทและบริษัท เงินจายสมทบกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพในสวนของกลุมบริษัท และบริษัท จะบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไร
ขาดทุนและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกีย่ วของ
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3.14.3

ผลประโยชนหลังออกจากงาน - โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว
หนี้สินสําหรับผลประโยชนพนักงานสวนที่เปนเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบันทึก
เปนคาใชจายตลอดอายุการทํางานของพนักงาน โดยการประมาณจํานวนเงินผลประโยชน
ในอนาคตที่ พ นั ก งานจะได รั บ จากการทํ า งานให กั บ กลุ ม บริ ษั ท และบริ ษั ท ตลอด
ระยะเวลาทํ า งานถึ งป ที่ เกษี ยณอายุ โดยผลประโยชน ดั งกล าวได ถู กคิ ดลดเป นมู ลค า
ปจจุบัน อัตราคิดลดใชอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเปนอัตราอางอิงเริ่มตน
การประมาณการหนี้สินดังกลาวคํานวณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยโดยใชวิธีคิดลด
แตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method)
เมื่อขอสมมติที่ใชในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลง
กลุมบริษัทและบริษัทรับรูผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัยที่เกิดขึ้นในรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

3.15 การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
กลุม บริษั ท และบริษัทดํ าเนิ นโครงการผลตอบแทนพนัก งานโดยใช หุนเปนเกณฑ ที่ ชําระด วย
ตราสารทุน โดยทีก่ ลุมบริษัทและบริษัทไดรับบริการจากพนักงานเปนสิ่งตอบแทน สําหรับตราสาร
ทุน (สิทธิซื้ อหุ น) ที่กลุ มบริษั ท และบริษัท ออกให มูล คายุติธ รรมของบริการของพนัก งานเพื่ อ
แลกเปลี่ยนกับการใหสิทธิซื้อหุนจะรับรูเปนคาใชจาย จํานวนรวมที่ตัดเปนคาใชจายจะอางอิงจาก
มูลคาของยุติธรรมของสิทธิซื้อหุนที่ออกให
เมื่อมีการใชสิทธิ กลุมบริษัทและบริษัทจะออกหุนใหม สิ่งตอบแทนที่ไดรับสุทธิของตนทุนใน
การทํารายการทางตรงจะเครดิตไปยังทุนเรือนหุน (มูลคาที่ตราไว) และสวนเกินมูลคาหุนเมื่อมี
การใชสิทธิ
กรณี ที่กลุมบริษัทและบริษัทใหสิทธิซื้อตราสารทุนแกพนักงานของบริษัท จะปฏิบัติเหมือนการเพิ่มทุน
อยางหนึ่ง กลุมบริษั ทและบริษัทตองวัดมูลคายุติธรรมของบริการของพนักงาน โดยอางอิงกับ
มูลคายุติธรรมของตราสารทุน ณ วันที่ใหสิทธิ ซึ่งจะรับรูตลอดระยะเวลาที่ไดรับสิทธิ
3.16 การรับรูรายไดและคาใชจาย
รายไดที่รับรูไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มหรือภาษีขายอื่น ๆ และแสดงสุทธิจากสวนลดการคา
รายไดตามสัญญากอสรางรับรูตามที่ระบุในขอ 3.17
ดอกเบี้ยรับ รายไดอื่น และคาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง
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3.17 สัญญากอสราง
รายไดตามสัญญากอสราง
รายได ตามสั ญญาก อสร างประกอบด วยจํ านวนเมื่ อเริ่ มแรกตามที่ ตกลงไว ในสั ญญาบวกจํ านวน
ที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสัญญาอันเกิดจากการดัดแปลงงาน การเรียกรองคาเสียหาย หรือการ
จายเงินเพื่อจูงใจหากมีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะกอใหเกิดรายไดและสามารถวัดมูลคาไดอยาง
นาเชื่อถือ
เมื่อสามารถประมาณผลของงานกอสรางตามสัญญาไดอยางนาเชื่อถือ รายไดตามสัญญาจะถูก
รับรูในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามขั้นความสําเร็จของงาน ขั้นความสําเร็จ
ของงานกอสรางตามสัญญาประมาณโดยอางอิงกับอัตราสวนของตนทุนคากอสรางที่เกิดขึ้นของ
งานที่ทําเสร็จจนถึงปจจุบันกับประมาณการตนทุนคากอสรางทั้งสิ้น
หากไมสามารถประมาณผลของงานกอสรางตามสัญญาไดอยางนาเชื่อถือ รายไดตามสัญญากอสราง
จะถู กรับรู ได ไม เกิ นกว าต นทุ นคากอสรางตามสัญญาที่ เกิดขึ้นและมีความเปนไปได ค อนข างแน
ที่จะไดรับตนทุนนั้นคืน
ผลขาดทุนสําหรับโครงการกอสราง
เมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนที่ตนทุนคากอสรางทั้งสิ้นจะสูงกวารายไดตามสัญญากอสราง
ทั้งสิ้น กลุมบริษัทและบริษัทจะรับรูผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากงานกอสรางตามสัญญาใน
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
มูลคางานที่ทําเสร็จแลวแตยังไมไดเรียกเก็บเงินและเงินรับลวงหนาคากอสราง
จํานวนรวมของต นทุ นที่ เกิ ดขึ้ นจนถึงป จจุบันและกําไรหรือขาดทุนที่รับรูแลวของแตละสัญญา
จะนําไปเปรียบเทียบกับเงินงวดที่เรียกเก็บจากผูจางถึงวันสิ้นป
หากตนทุนของงานระหวางกอสรางที่เกิดขึ้นรวมกับกําไรหรือขาดทุนที่รับรูแลวของแตละสัญญา
มี จํานวนสู งกว างวดที่ เรี ยกเก็ บ ผลต างที่ เกิ ดขึ้ นจะแสดงเป นยอดสิ นทรั พยในบั ญชี มู ลค างานที่
ทําเสร็จแลวแตยังไมไดเรียกเก็บเงิน
หากจํานวนเงินงวดที่เรียกเก็บสูงกวาตนทุนของงานระหวางกอสรางที่เกิดขึ้นรวมกับกําไรขาดทุน
ที่ รั บ รู แล วของแต ล ะสั ญ ญา ผลต างที่ เกิ ดขึ้ นจะแสดงเป น ยอดหนี้ สิ น ในบั ญ ชี เงิ น รั บ ล วงหน า
คากอสราง
งานระหวางกอสราง
ตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวของกับกิจกรรมการกอสรางที่ตองทําในอนาคตรับรูเปนงาน
ระหวางกอสรางหากมีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับตนทุนนั้นคืน
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3.18 ภาษีเงินได
ภาษีเงินประกอบดวยภาษีเงินไดในงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
3.18.1

ภาษีเงินไดในงวดปจจุบัน
ภาษีเงินไดในงวดปจจุบันคือ จํานวนภาษีเงินไดที่ตองชําระโดยคํานวณจากกําไรทาง
ภาษี สํ าหรับ ป กํ าไรทางภาษี แตกต างจากกํ าไรที่ แสดงในงบกํ าไรขาดทุ น และกํ าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเนื่องจากกําไรทางภาษีไมไดรวมรายการที่สามารถถือเปนรายได
หรือคาใชจายทางภาษีในปอื่นๆ และไมไดรวมรายการที่ไมสามารถถือเปนรายไดหรือ
คาใชจายทางภาษี ภาษีเงินไดในงวดปจจุบั นคํานวณโดยใชอัตราภาษี ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน

3.18.2

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษี เงินได รอการตั ดบั ญชี เป นการรั บรู ผลแตกต างชั่ วคราวระหว างมู ลค าทางบั ญชี ข อง
สินทรัพยและหนี้สินในงบการเงินกับมูลคาของสินทรัพยและหนี้สิน ที่ใชในการคํานวณ
กําไรทางภาษี (ฐานภาษี) บริษัทรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตาง
ชั่ วคราวทุ กรายการ และรับรู สิ นทรั พย ภ าษี เงิ น ได รอการตั ด บั ญ ชี สํ า หรั บ ผลแตกต า ง
ชั่วคราวเทาที่มีความเปนไปไดคอนขางแนวากําไรทางภาษีจะมีจํานวนเพียงพอ ที่จะนําผล
แตกตางชั่วคราวนั้น มาใชประโยชนไดโดยมีการทบทวนมูลคาตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกปรับลดลง เมื่อกําไรทางภาษีที่
จะนํามาใชประโยชนลดลงการกลับรายการจะทําเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวาจะมี
กําไรทางภาษีเพียงพอที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบางสวนหรือทั้งหมดมา
ใชประโยชนได
มูลคาสิ นทรั พยและหนี้ สิ นภาษี เงินได รอการตัดบั ญชีคํานวณด วยอัตราภาษี ที่ คาดวาจะ
ไดรับประโยชน จากสิ นทรัพยภาษี เงินไดรอการตัดบั ญชีหรือในงวดที่ คาดวาจะจายชํ าระ
หนี้สินภาษี โดยใชอัตราภาษีที่มีผลบังคับใชอยู หรือที่คาดไดคอนขางแนวาจะมีผลบังคับ
ใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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รายการสินทรัพ ยและหนี้ สินภาษีเงินไดในงวดปจจุบันจะหักกลบกันไดเมื่อบริษัท มี
สิทธิตามกฎหมายในการนําสินทรัพยและหนี้สินดังกลาวมาหักกลบกันและกลุมบริษัท
และบริษัทตั้งใจจะชําระหนี้สินดังกลาวดวยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับชําระสินทรัพยและ
หนี้สินในเวลาเดียวกันและทั้งสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงิน
ไดรอการตัดบัญชีเกี่ยวของกับหนวยงานการจัดเก็บภาษีเดียวกัน
กลุมบริษัทและบริษัทแสดงรายการคาใชจายภาษีเงินไดหรือรายไดภาษีเงินไดที่เกี่ยวของ
กับกําไรหรือขาดทุนไวในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น รายการภาษีเงินได
ในงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกโดยตรงไปยังองคประกอบอื่นของ
สวนของผูถือหุน ถาภาษีเงินไดที่เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวของกับรายการที่ไดบันทึกโดยตรงไปยัง
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุนในงวดบัญชีเดียวกันหรือตางงวด
3.19 การวัดมูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรมเปนราคาที่จะไดรับจากการขายสินทรัพย หรือจะจายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่
เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูรวมตลาด ณ วันที่ วัดมูลค า ไมวาราคานั้ นจะสามารถสั งเกตได
โดยตรงหรือประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลคา ในการประมาณมูลคายุติธรรมของรายการ
สิ น ทรั พ ย หรื อหนี้ สิ น รายการใดรายการหนึ่ ง กลุ ม บริ ษั ท และบริ ษั ท พิ จารณาถึ งลั ก ษณะของ
สินทรัพยหรือหนี้สินนั้นซึ่งผูรวมตลาดจะนํามาพิจารณาในการกําหนดราคาของสินทรัพยหรือ
หนี้สิน ณ วันที่วัดมูลคา โดยการวัดมูลคายุติธรรมและ/หรือการเปดเผยขอมูลในงบการเงินนี้ใช
ตามเกณฑตามที่กลาว
นอกจากนี้ การวั ดมู ลค ายุ ติ ธรรมได จัดลํ าดั บชั้ นเป นระดั บที่ 1 ระดั บที่ 2 และระดั บที่ 3 โดยแบ ง
ตามลํ าดั บขั้ นของข อมู ลที่ สามารถสั งเกตได และตามลํ าดั บความสํ าคั ญของข อมู ลที่ ใช วัดมู ลค า
ยุติธรรม ซึ่งมีดังตอไปนี้
- ระดับที่ 1 เป นราคาเสนอซื้อขาย (ไม ตองปรับปรุง) ในตลาดที่ มี สภาพคลองสําหรับสิ นทรัพย
หรือหนี้สินอยางเดียวกันและกิจการสามารถเขาถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลคา
- ระดับที่ 2 เปนขอมูลอื่นที่สังเกตไดไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออมสําหรับสินทรัพยนั้น
หรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในขอมูลระดับ 1
- ระดับที่ 3 เปนขอมูลที่ไมสามารถสังเกตไดสําหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้น
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3.20 ขาดทุนตอหุน
ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารขาดทุนสุทธิสําหรับปที่เปนของผูถือหุนสามัญดวย
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหวางป ในกรณีที่มีการเพิ่มทุน
ใชจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักตามระยะเวลาการรับชําระคาหุนเพิ่มทุน และในกรณีที่
ลดทุนใชจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักตามระยะเวลาการจดทะเบียนการลดทุน ขาดทุนตอหุน
ปรับลดคํานวณจากจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่รวมสมมติฐานวาหุนสามัญเทียบเทาได
ถูกแปลงเปนหุนสามัญทั้งหมด
3.21 การใชดุลยพินิจของผูบริหารและการประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ
ในการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัทและบริษัทตามที่กลาวมาขางตน ผูบริหารตอง
ใชดุลยพิ นิจในการประมาณการ และตั้งสมมติฐานหลายประการซึ่ งมีผลกระทบตอการแสดง
จํานวนสินทรัพย หนี้สินและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่
ในงบแสดงฐานะการเงินรวมทั้งการแสดงรายได และคาใชจายของงวดบั ญชี ประมาณการและ
สมมติ ฐานที่ เกี่ ยวข องขึ้ นอยู กั บ ประสบการณ ใ นอดี ต และป จ จัย ที่ เกี่ ย วข อ งอื่ น ถึ ง แม วา การ
ประมาณการของผูบริหารไดพิจารณาอยางสมเหตุสมผลภายใตเหตุการณ ณ ขณะนั้นผลที่เกิดขึ้น
จริ ง อาจมี ค วามแตกต า งไปจากประมาณการนั้ น โดยประมาณการทางการบั ญ ชี ที่ สํ า คั ญ มี
ดังตอไปนี้
3.21.1 ประมาณการตนทุนโครงการกอสรางและประมาณการผลขาดทุนสําหรับโครงการกอสราง
กลุ ม บริ ษั ท และบริ ษั ท ประมาณการต น ทุ น การก อ สร า งของแต ล ะโครงการจาก
รายละเอียดของแบบกอสรางและนํามาคํานวณจํานวนและมูลคาวัสดุกอสรางที่ตองใช
ในโครงการดังกลาว รวมถึงคาแรง คาใชจายอื่นๆ ที่ตองใชในการใหบริการกอสรางจนเสร็จ
ประกอบกับการพิจารณาถึงแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุกอสราง คาแรง และ
ค าใช จ ายอื่ นๆ กลุ ม บริ ษั ท และบริ ษั ท จะทํ า การทบทวนประมาณการต น ทุ น อย า ง
สม่ําเสมอ และทุกคราวที่ตนทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกตางจากประมาณการตนทุนอยางเปน
สาระสํ าคั ญ นอกจากนี้ กลุม บริษั ท และบริษั ท พิ จารณาผลขาดทุ นสํ าหรับ โครงการ
กอสรางแตละโครงการ โดยเปรียบเทียบตนทุนโครงการกอสรางทั้งหมดกับมูลคาตาม
สัญญากอสรางของแตละโครงการ
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3.21.2

ผลกระทบของคดีฟองรอง
กลุมบริษัทและบริษัทมีขอพิพาททางการคาและการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซึ่งฝาย
บริหารได ใช ดุลยพิ นิจในการประเมิ นผลของข อพิ พาททางการคาและคดี ที่ถู กฟ องรอง
โดยพิจารณาถึงมูลเหตุแหงพิพาททางการคาและการถูกฟองรอง เอกสารหลักฐานประกอบ
อื่นๆ รวมทั้งการปรึกษาที่ปรึกษากฎหมายสําหรับขอพิพาททางการคาและการถูกฟองรอง
ที่สําคัญ

3.21.3

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
กลุมบริษัทและบริษัทไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยฝายบริหารไดใชดุลยพินิจใน
การประมาณ ผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได โดยพิจารณาจาก
สถานะการเงินของลูกหนี้ และผลของการฟองรองดําเนินในคดีกับลูกหนี้แตละราย

3.21.4

แหลงขอมูลสําคัญเกี่ยวกับความไมแนนอนของการประมาณการ
กลุ ม บริ ษั ท และบริ ษั ท มี ป ระมาณการทางบั ญ ชี ซึ่ ง ใช ขอ สมมติ ฐ านที่ เกี่ ย วข อ งกั บ
เหตุ ก ารณ ใ นอนาคต ถึ ง แม ว า การประมาณการของผู บ ริ ห ารได พิ จ ารณาอย า ง
สมเหตุสมผลภายใตเหตุการณ ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกตางไปจาก
ประมาณการนั้ น ประมาณการทางการบั ญชีที่ สํ าคั ญและขอสมมติฐานที่มี ความเสี่ ยง
อยางเปนสาระสําคัญที่อาจเปนเหตุใหเกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยและ
หนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหนา มีดังนี้
- การวัดมูลคายุติธรรมและกระบวนการประเมินมูลคา
- รายละเอียดของการวัดมูลคายุติธรรมและกระบวนการประเมินมูลคา ไดอธิบาย
ไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 37.5
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4. ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
4.1 รายการที่ไมใชเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย

เงินลงทุนชั่วคราวลดลงจากการเปลี่ยนประเภท
เงินลงทุน
เงินลงทุนเผื่อขายเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนประเภท
เงินลงทุน
ผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคา
เงินลงทุนเผื่อขาย
ผลกําไรจากการตีมูลคาสินทรัพยใหม
ผลกําไรจากการวัดมูลคาใหมของผลประโยชน
พนักงานที่กําหนดไว

งบการเงินรวม
2560
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
บาท
บาท

-

-

(81,689,457)

-

-

81,689,457

23,586,905
-

23,586,905
-

3,269,832
155,401,527

1,435,164

1,435,164

-

4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร
- ประเภทกระแสรายวัน
- ประเภทออมทรัพย
- ประเภทเงินฝากประจํา (อายุไมเกิน 3 เดือน)
รวม

งบการเงินรวม
2560
บาท
733,726
15,332,376
5,361,113
205,982
21,633,197

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
บาท
บาท
733,726
622,189
15,332,376
4,366,497
205,982
20,638,581

168,513,076
14,941,654
767,043
184,843,962

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพ ยมี อัตราดอกเบี้ ยรอยละ
0.38 ถึงรอยละ 0.40 ตอปและรอยละ 0.38 ตอป ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจํา (อายุไมเกิน 3 เดือน) มี
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.73 ถึงรอยละ 1.38 ตอป และรอยละ 0.80 ถึงรอยละ 1.38 ตอป ตามลําดับ
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5.

เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย
งบการเงินรวม
2560
บาท
เงินลงทุนชั่วคราว
หลักทรัพยเพื่อคา - ตราสารทุน
16,156,359
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้น
(7,669,805)
รวม
8,486,554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
บาท
บาท
16,156,359
(7,669,805)
8,486,554

-

ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพยเพื่อคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคายุติธรรมเงินลงทุนชั่วคราวใน
หลักทรัพยเพื่อคาจํานวน 7.67 ลานบาท โดยรับรูขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคายุติธรรมของ
เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพยเพื่อคา เปนสวนหนึ่งของคาใชจายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทไดมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การลงทุ นในหลัก ทรัพ ยข องบริษั ท โดยเปลี่ ย นประเภทเงิน ลงทุน ดัง กลาวจากเงิน ลงทุ น เพื่ อค าเป น
เงินลงทุ นเผื่อขาย บริษั ทไดรับ รูขาดทุนจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2559
จํานวน 23.70 ลานบาท เปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559
การซื้อขายเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพยเพื่อคา
สํ าหรับ ป สิ้ นสุ ดวั นที่ 31 ธั นวาคม 2560 และ 2559 บริษัท ซื้ อเงินลงทุ น ชั่วคราวในหลัก ทรั พ ยเพื่อคา
จํ านวน 100.80 ล านบาท และ 31.55 ล านบาท ตามลํ าดั บ และขายเงิ น ลงทุ น ชั่ วคราวในหลั ก ทรั พ ย
เพื่อคาจํานวน 84.65 ลานบาท แล 34.22 ลานบาท ตามลําดับ
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6.

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2560
2559
บาท
บาท
บาท
ลูกหนี้การคา
- กิจการอื่น
37,336,463
37,336,463
43,315,998
ลูกหนี้การคา
37,336,463
37,336,463
43,315,998
มูลคาของงานที่ทําเสร็จแลวแต
ยังไมไดเรียกเก็บ (ดูหมายเหตุขอ 33)
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
- กิจการอื่น
- กรมสรรพากร
เงินจายลวงหนาคากอสราง
เงินทดรองจาย
คาใชจายจายลวงหนา
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
รวม

62,980,320

62,980,320

53,119,899

559,696
5,782,894
308,401
2,438,453
9,089,444
109,406,227

559,696
5,782,894
308,401
2,438,453
9,089,444
109,406,227

1,477,763
1,054,485
8,027,266
187,296
2,169,410
12,916,220
109,352,117

อายุของลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม แยกไดดังนี้

ยังไมถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
นอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน
รวม

งบการเงินรวม
2560
บาท
37,336,463
37,336,463

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
บาท
บาท
37,336,463
24,250,808
37,336,463

19,065,190
43,315,998
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7. สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย

วัสดุกอสราง
งานระหวางกอสราง
รวม
8.

งบการเงินรวม
2560
บาท
2,181,792
14,322,944
16,504,736

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
บาท
บาท
2,181,792
9,915,225
14,322,944
16,504,736
9,915,225

เงินมัดจําเพื่อซื้อกิจการ
เมื่ อวันที่ 9 เมษายน 2558 บริษั ท ได จายเงินมัดจําให แก คูสัญ ญารายหนึ่งจํานวน 10 ลานบาท เพื่ อเข า
ตรวจสอบสถานะธุรกิจโรงแรมในประเทศแหงหนึ่ง อยางไรก็ตาม เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 ที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษั ท มี มติ เห็ นควรไม เข าลงทุ น ในธุ ร กิ จ โรงแรมดั ง กล า ว ต อ มาบริ ษั ท ได ฟ อ งร อ ง
ดําเนินคดีกับคูสัญญาเพื่อเรียกคืนเงินมัดจําดังกลาว และเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ศาลชั้นตนไดอาน
คําพิพากษายกฟองและใหคูสัญญามีสิทธิยึดเงินมัดจําดังกลาว ทั้งนี้ บริษัทดําเนินการยื่นอุทธรณคดีตาม
กระบวนการทางกฎหมายเมื่อ วัน ที่ 9 มกราคม 2560 ศาลนัดฟงคําพิพากษาในวันที่ 24 ตุลาคม 2560
ต อ มาศาลอุ ท ธรณ มี ห นั ง สื อ เลื่ อ นนั ด ฟ ง คํ า พิ พ ากษาเป น วั น ที่ 27 ธั น วาคม 2560 โดยเมื่ อ วั น ที่
27 ธันวาคม 2560 ศาลอุทธรณไดมีคําพิพากษายืนตามศาลชั้นตน
บริ ษั ท อยู ร ะหว า งพิ จ ารณาการยื่ น ฎี ก า โดยบริษ ัท ไดบ ัน ทึก คา เผื ่อ หนี ้ส งสัย จะสูญ ณ วั น ที่
31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เปนจํานวน 10 ลานบาท
นอกจากนั้น เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 บริษัทไดจายเงินมัดจําใหแกคูสัญญาอีกรายจํานวน 20 ลานบาท
เพื่อเขาตรวจสอบสถานะธุรกิจแหงหนึ่ง ตอมาบริษัทมีความเห็นวาธุรกิจดังกลาวยังไมเหมาะในการเขา
ลงทุนจึงไดมีการบอกเลิกสัญญาและรับเงินมัดจําดังกลาวคืนในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560

9.

เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระหลักประกัน
ณ วัน ที ่ 31 ธัน วาคม 2560 และ 2559 กลุ ม บริษ ัท และบริษ ัท มีเงิน ฝากสถาบัน การเงิน ที ่ติด ภาระ
หลัก ประกัน จํา นวน 84.88 ลา นบาทและ 90.17 ลา นบาท ตามลํา ดับ เปน เงิน ฝากประจํา ประเภทมี
กําหนดระยะเวลา 3 เดือน มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.80 ถึงรอยละ 1.38 ตอป ซึ่งกลุมบริษัทและบริษัท
ไดนําไปค้ําประกันวงเงินสําหรับหนังสือค้ําประกันทีอ่ อกโดยธนาคาร (ดูหมายเหตุขอ 38.1)
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10. เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนเผื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย
งบการเงินรวม
2560
บาท

เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารทุน
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้น
รวม

80,181,739
(26,856,737)
53,325,002

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
บาท
บาท
80,181,739
(26,856,737)
53,325,002

79,995,072
(3,269,832)
76,725,240

ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทมีขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคายุติธรรมเงินลงทุน
เผื่อขายจํานวน 26.86 ลานบาท และ 3.27 ลานบาท ตามลําดับ โดยรับรูขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับ
มู ล ค า ยุ ติ ธ รรมของเงิ น ลงทุ น เผื่ อ ขาย เป น ขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น ในงบกํ าไรขาดทุ นและกํ าไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่น
การซื้อขายเงินลงทุนเผื่อขาย
สําหรับปสิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทมี การซื้อเงินลงทุนเผื่อขายจํานวน 0.19 ลานบาท
และ 5.98 ล านบาท ตามลํ าดั บ และมี การขายเงิ นลงทุ นเผื่อขายจํานวน 0.02 ล านบาท และ 7.67 ล านบาท
ตามลําดับ
11. เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทยอย แสดงในราคาตามวิธีราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย
บริษัทยอย

ประเภทกิจการ

บริษัท ที แอสเซท แมเนจเมนท จํากัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย
และบริหารสินทรัพย

ถือหุน
(รอยละ)
99.99

ทุนที่ชําระแลว
31 ธันวาคม
2560
1,000,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน (บาท)
31 ธันวาคม
2560
999,970
999,970

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติใหบริษัทลงทุนในหุนของบริษัท ที แอสเซท
แมเนจเมนท จํากัด โดยบริษัท ที แอสเซท แมเนจเมนท จํากัด ไดจะทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560
และบริษัทไดซื้อหุนสามัญจํานวน 99,997 หุน คิดเปนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ที แอสเซท
แมเนจเมนท จํากัด ในราคาหุน ละ 10 บาท รวมเปนเงิน 999,970 บาท โดยบริษัทไดจายชําระคาซื้อหุนแลว
ดังนั้น บริษัทถือวาบริษัท ที แอสเซท แมเนจเมนท จํากัด เปนบริษัทยอยตั้งแตวันที่ 29 สิงหาคม 2560
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12. เงินลงทุนในการรวมการงาน
เงินลงทุนในการรวมการงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
ชื่อการรวมการงาน

กิจการรวมคาไทยบริการอุตสาหกรรมและ
เรืองณรงค
หัก คาเผื่อการดอยคา
รวมเงินลงทุนในการรวมการงาน

ประเภทธุรกิจ

รับเหมากอสราง

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สัดสวนเงินลงทุน
ราคาทุน (บาท)
(รอยละ)
2560
2559
2560
2559
51

51

510,000
(510,000)
-

510,000
(510,000)
-

กลุ ม บริ ษั ท และบริ ษั ท จั ดทํ าและนํ าเสนองบการเงิ น รวมโดยไม ได รวมส วนได เสี ยของกลุ ม บริ ษั ท
และบริ ษั ท ในการดํ า เนิ น งานร ว มกั น ในกิ จ การร ว มค า ไทยบริ ก ารอุ ต สาหกรรมและเรื อ งณรงค
(ดูหมายเหตุขอ 2.2)
ขอมูลทางการเงินที่ยังไมไดตรวจสอบโดยสรุปของการรวมการงาน มีดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
สวนของผูรวมการงาน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายไดรวม
คาใชจายรวม
ขาดทุนสําหรับป

บาท
6,481,066
3,195,121
(4,522,045)
(5,154,142)
20,539
174,619
154,080
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13. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้ไมหมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้ไมหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย

ลูกหนี้การคา
- กิจการอื่น
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคา
มูลคาของงานที่ทําเสร็จแลวแต
ยังไมไดเรียกเก็บ
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
มูลคาของงานที่ทําเสร็จแลวแต
ยังไมไดเรียกเก็บ (ดูหมายเหตุขอ 33)
ลูกหนี้ไมหมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้อื่น
- กิจการที่เกี่ยวของกัน (ดูหมายเหตุขอ 36)
- กิจการอื่น
- ลูกหนี้อนื่ - ธนาคาร
(ดูหมายเหตุขอ 40.1)
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนีอ้ ื่น

งบการเงินรวม
2560
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
บาท
บาท

148,731,916
(148,731,916)
-

148,731,916
(148,731,916)
-

148,731,916
(148,731,916)
-

39,619,782
(39,619,782)

39,619,782
(39,619,782)

63,307,676
(44,250,832)

-

-

19,056,844

428,689
7,803,226

428,689
7,803,226

428,689
2,506,387

5,334,318
(6,632,619)
6,933,614

5,334,318
(6,632,619)
6,933,614

(1,642,364)
1,292,712

เงินทดรองจาย
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินทดรองจาย

7,842,027
(7,840,537)
1,490

7,842,027
(7,840,537)
1,490

7,842,027
(7,840,537)
1,490

เงินจายลวงหนาคากอสราง
คาใชจายจายลวงหนา
ลูกหนี้ไมหมุนเวียนอื่น
รวม

3,064,733
1,111,278
11,111,115
11,111,115

3,064,733
1,111,278
11,111,115
11,111,115

618,830
7,916,973
9,830,005
28,886,849
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อายุของลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม แยกไดดังนี้

เกินกําหนดชําระ
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป
รวม

งบการเงินรวม
2560
บาท
148,731,916
148,731,916

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
บาท
บาท
148,731,916
148,731,916

148,731,916
148,731,916

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีรายการเคลื่อนไหวดังนี้
งบการเงินรวม
2560
บาท
ยอดยกมา
202,465,649
บวก หนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่มระหวางป
5,000,000
หัก กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญระหวางป
(4,640,795)
ยอดคงเหลือ
202,824,854

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
บาท
บาท
202,465,649
118,338,620
5,000,000
84,127,029
(4,640,795)
202,824,854
202,465,649
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14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ราคาทุน
ที่ดิน
ราคาทุนเดิม
สวนตีราคาเพิ่ม
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน
คาเสื่อมราคาสะสม
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ
รวมคาเสื่อมราคาสะสม
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559
บาท

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น
ลดลง/
ตัดจําหนาย

บาท

บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560
บาท

98,555,145
328,377,855
33,473,958
57,474,490
16,102,005
34,123,629
568,107,082

113,976
1,610,363
746,887
2,471,226

(249,426)
(1,815,140)
(579)
(7,129,150)
(9,194,295)

98,555,145
328,377,855
33,338,508
57,269,713
16,848,313
26,994,479
561,384,013

(8,725,502)
(44,358,448)
(10,142,718)
(30,813,240)
(94,039,908)
474,067,174

(2,869,414)
(5,494,058)
(2,285,450)
(1,830,192)
(12,479,114)

163,732
1,778,766
507
7,128,437
9,071,442

(11,431,184)
(48,073,740)
(12,427,661)
(25,514,995)
(97,447,580)
463,936,433

บาท

12,479,114

คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 อาคารและอุป กรณ ซึ่งหั กคาเสื่อมราคาทั้ งจํานวนแลวแตยังคงใชงานอยูมี
จํานวน 60.61 ลานบาท
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ราคาทุน
ที่ดิน
ราคาทุนเดิม
สวนตีราคาเพิ่ม
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน
คาเสื่อมราคาสะสม
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ
รวมคาเสื่อมราคาสะสม
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง/
ตัดจําหนาย

บาท

บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560
บาท

98,555,145
328,377,855
33,473,958
57,474,490
16,102,005
34,123,629
568,107,082

113,976
1,610,363
746,887
2,471,226

(249,426)
(1,815,140)
(579)
(7,129,150)
(9,194,295)

98,555,145
328,377,855
33,338,508
57,269,713
16,848,313
26,994,479
561,384,013

(8,725,502)
(44,358,448)
(10,142,718)
(30,813,240)
(94,039,908)
474,067,174

(2,869,414)
(5,494,058)
(2,285,450)
(1,830,192)
(12,479,114)

163,732
1,778,766
507
7,128,437
9,071,442

(11,431,184)
(48,073,740)
(12,427,661)
(25,514,995)
(97,447,580)
463,936,433
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ราคาทุน
ที่ดิน
ราคาทุนเดิม
สวนตีราคาเพิ่ม
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน
คาเสื่อมราคาสะสม
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ
รวมคาเสื่อมราคาสะสม
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง/
ตัดจําหนาย

บาท

บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559
บาท

48,593,172
172,976,328
24,727,764
56,961,474
24,638,601
34,557,367
362,454,706

49,961,973
155,401,527
8,746,194
513,016
4,275,746
4,580
218,903,036

(12,812,342)
(438,318)
(13,250,660)

98,555,145
328,377,855
33,473,958
57,474,490
16,102,005
34,123,629
568,107,082

(6,169,648)
(38,049,013)
(19,868,144)
(29,042,713)
(93,129,518)
269,325,188

(2,555,854)
(6,309,435)
(2,714,062)
(2,208,844)
(13,788,195)

12,439,488
438,317
12,877,805

(8,725,502)
(44,358,448)
(10,142,718)
(30,813,240)
(94,039,908)
474,067,174

บาท
บาท

12,479,114
13,788,195

คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559

ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 และ 2559 อาคารและอุ ป กรณ ซึ่ ง หั ก ค า เสื่ อ มราคาทั้ ง จํ า นวนแล ว
แตยังคงใชงานอยูมีจํานวน 60.61 ลานบาท และจํานวน 50.77 ลานบาท ตามลําดับ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุมบริษัทและบริษัทไดนําที่ดินและอาคารซึ่งมีมูลคาตามบัญชีจํานวน
359.02 ล าน และ 359.16 ล านบาท ไปจดจํ านองเป น หลั ก ประกั น เงิ น เบิ ก เกิ น บั ญ ชี จากสถาบั น การเงิ น
(ดูหมายเหตุขอ 18) เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุขอ 20) และหนังสือค้ําประกันที่
ออกโดยธนาคาร (ดูหมายเหตุขอ 38.1)
ในป 2559 กลุมบริษัทและบริษัทไดตีราคาที่ดินใหมโดยใชราคาประเมินจากผูประเมินราคาอิสระที่ไดรับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งใชวิธีการประเมินราคาโดย
ใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Sale Price) ตามรายงานการประเมินสินทรัพย ลงวันที่ 23 กันยายน 2559
เครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ และยานพาหนะภายใต สั ญ ญาเช าการเงิ น ที่ ก ลุ ม บริษั ท และบริ ษั ท เป น ผู เช า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียด ดังนี้
งบการเงินรวม
2560
บาท
ราคาทุนของสินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงิน
5,483,079
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
(4,803,882)
ราคาตามบัญชีสุทธิ
679,197

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
บาท
บาท
5,483,079
7,036,350
(4,803,882)
(4,927,621)
679,197
2,108,729

15. ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
ลูกหนี้เงินประกันผลงานซึ่งนําไป
ค้ําประกันไวกับเจาหนี้
รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม

งบการเงินรวม
2560
บาท
103,702,817

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
บาท
บาท
103,702,817 102,829,305

703,719
104,406,536
(58,684,476)
45,722,060

703,719
31,512,984
104,406,536 134,342,289
(58,684,476) (58,684,476)
45,722,060
75,657,813
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีรายการเคลื่อนไหว ดังนี้
งบการเงินรวม
2560
บาท
58,684,476

ยอดยกมา
บวก หนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่มใน
ระหวางป
ยอดคงเหลือ

58,684,476

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
บาท
บาท
58,684,476
20,804,760
58,684,476

37,879,716
58,684,476

ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2560 และ 2559 กลุม บริษัท และบริษั ท ไดโอนสิ ท ธิ เรี ย กรองในการรับ เงิน จาก
ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญากอสรางบางโครงการ จํานวนเงิน 0.70 ลานบาท และ 31.51 ลานบาท
ตามลํ าดั บ ให แก ส ถาบั น การเงิน เพื่ อค้ํ าประกั นวงเงิน สําหรับ หนัง สือค้ําประกันที่ ออกโดยธนาคาร
(ดูหมายเหตุขอ 38.1)
16. สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

โปรแกรมคอมพิวเตอร
ราคาทุน
หัก คาตัดจําหนายสะสม
รวม
โปรแกรมคอมพิวเตอรระหวางติดตั้ง
รวมสินทรัพยไมมีตัวตน

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559
บาท
9,414,912
(6,738,539)
2,676,373
2,676,373

คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น
ลดลง/
ตัดจําหนาย

บาท
395,350
(848,434)
(453,084)
1,780,000

บาท
-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560
บาท
9,810,262
(7,586,973)
2,223,289
1,780,000
4,003,289

บาท

848,434
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

โปรแกรมคอมพิวเตอร
ราคาทุน
หัก คาตัดจําหนายสะสม
รวม
โปรแกรมคอมพิวเตอรระหวางติดตั้ง
รวมสินทรัพยไมมีตัวตน

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559
บาท
9,414,912
(6,738,539)
2,676,373
2,676,373

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

โปรแกรมคอมพิวเตอร
ราคาทุน
หัก คาตัดจําหนายสะสม
รวมสินทรัพยไมมีตัวตน

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558
บาท

คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559

9,414,912
(5,893,682)
3,521,230

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง/
ตัดจําหนาย

บาท
395,350
(848,434)
(453,084)
1,780,000

บาท
-

9,810,262
(7,586,973)
2,223,289
1,780,000
4,003,289

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง/
ตัดจําหนาย

บาท

บาท

(844,857)

-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560
บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559
บาท
9,414,912
(6,738,539)
2,676,373

บาท
บาท

848,434
844,857
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17. สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย
งบการเงินรวม
2560
บาท
เงินประกันและเงินมัดจํา
4,782,911
ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย
65,738,372
รวม
70,521,283
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(4,498,838)
รวม
66,022,445

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
บาท
บาท
4,782,911
5,317,066
65,738,372
56,315,866
70,521,283
61,632,932
(4,498,838)
(4,498,838)
66,022,445
57,134,094

18. เงินเบิกเกินบัญชี
เงินเบิกเกินบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย
งบการเงินรวม
2560
บาท
เงินเบิกเกินบัญชี
21,926,033
รวม
21,926,033

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
บาท
บาท
21,926,033
21,815,231
21,926,033
21,815,231

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุมบริษัทและบริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารในประเทศแหงหนึ่ง
รวมเปนจํานวน 22 ลานบาท และมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 7 - 9 ตอป โดยมีที่ดินและอาคารบางสวนของบริษัท
(ดู ห มายเหตุ ข อ 14) เป น หลั ก ประกั น นอกจากนั้ น เงิ น เบิ ก เกิ น บั ญ ชี ดั ง กล า วมี ก ารค้ํ า ประกั น โดย
บุคคลธรรมดา 2 ทาน
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19. เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนีห้ มุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย

เจาหนี้การคา
- กิจการอื่น
เจาหนี้การคา

งบการเงินรวม
2560
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
บาท
บาท

119,028,643
119,028,643

119,028,643
119,028,643

113,737,812
113,737,812

เจาหนี้หมุนเวียนอื่น
เจาหนี้หมุนเวียนอื่น
- กิจการที่เกี่ยวของกัน (ดูหมายเหตุขอ 36)
1,200,000
- กิจการอื่น
74,746,830
คาใชจายคางจาย
21,043,795
เจาหนี้หมุนเวียนอื่น
96,990,625
รวม
216,019,268

1,200,000
74,746,830
20,968,795
96,915,625
215,944,268

1,200,000
77,238,587
24,403,891
102,842,478
216,580,290

20. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย
งบการเงินรวม
2560
บาท
เงินกูยืมระยะยาว
40,171,401
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (40,171,401)
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
บาท
บาท
40,171,401 109,171,401
(40,171,401) (69,000,000)
40,171,401

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินขางตน เปนเงินกูยืมจากการทําสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้กับ
ธนาคารในประเทศแหง หนึ่ง เปน จํา นวน 207 ลา นบาท เมื่อวัน ที่ 17 สิง หาคม 2558 โดยมีเงื่อนไข
การจายชําระโดยจายชําระเปนรายเดือน เดือนละ 5.75 ลานบาท เริ่มตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2558 ถึงเดือน
กรกฎาคม 2561 ในอัตราดอกเบี้ย MLR ตอป เงินกูยืมดังกลาวมีหลักประกันเปนที่ดินและอาคารของบริษัท
(ดูหมายเหตุขอ 14)

- 31 -

21. หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย
จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคต
ระยะเวลาจายชําระ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2560
2559
บาท
บาท
บาท
ภายใน 1 ป
495,510
495,510
1,002,877
1 - 5 ป
656,328
656,328
1,017,346
1,151,838
1,151,838
2,020,223
หัก ดอกเบี้ยรอตัดจายภายใต
สัญญาเชาการเงิน
(137,727)
(137,727)
(110,811)
รวม
1,014,111
1,014,111
1,909,412
ระยะเวลาจายชําระ

ภายใน 1 ป
1 - 5 ป
หัก ดอกเบี้ยรอตัดจายภายใต
สัญญาเชาการเงิน
รวม

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคต
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2560
2559
บาท
บาท
บาท
420,278
420,278
895,301
593,833
593,833
1,014,111
1,014,111
1,014,111
1,909,412
1,014,111

1,014,111

1,909,412

22. หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย
งบการเงินรวม
2560
บาท
ภาษีขายที่ยังไมถึงกําหนดนําสง
12,708,587
อื่นๆ
1,929,705
รวม
14,638,292

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
บาท
บาท
12,708,587
13,129,405
1,929,705
1,579,487
14,638,292
14,708,892
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23. เงินกูยืมอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินกูยืมอื่นเปนเงินกูยืมประเภทครบกําหนดเมื่อทวงถามจากอดีตกรรมการ
บริษัทจํานวน 12.24 ลานบาท โดยไมมีการทําสัญญาเงินกูยืมเปนลายลักษณอักษร และคิดดอกเบี้ยโดย
อางอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืม MLR ซึ่งประมาณรอยละ 6.5 ตอป อยางไรก็ตาม ภายใตสัญญาปรับ
โครงสรางหนี้กั บสถาบั นการเงินแห งหนึ่ งสํ าหรับเงินกูยืมระยะยาว (ดูหมายเหตุขอ 20) บริษัทจะไม
สามารถจายชําระคืนเงินกูยืมเมื่อทวงถามดังกลาวไดภายใน 1 ป ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท
จึงจัดประเภทเงินกูยืมดังกลาวเปนเงินกูยืมระยะยาวอื่น
ภายใตสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับสถาบันการเงิน บริษัทตองจายชําระเงินกูยืมเสร็จสิ้นภายในป 2561
ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทจึงจัดประเภทเงินกูยืมจากอดีตกรรมการบริษัทจํานวนดังกลาว
เปนเงินกูยืมระยะสั้นอื่น
24. ภาษีเงินได
สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ผลขาดทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผือ่ ขาย
ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชนพนักงาน
สวนทุนจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
รวมสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ผลกําไรจากการตีราคาสินทรัพยใหม
รวมหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559
บาท

เพิ่มขึ้น

บาท

งบการเงินรวม
ใชประโยชน/ รายการที่รับรู
กลับรายการ ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
บาท

52,153,505
653,966
10,507,138
1,009,731
1,351,231
65,675,571

1,000,000
222,256
387,849
167,709
1,777,814

(926,210)
(5,281,952)
(6,208,162)

(65,675,571)
(65,675,571)
-

-

-

บาท
4,717,381
(287,033)
4,430,348
-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560
บาท
52,227,295
5,371,347
5,447,442
1,110,547
1,518,940
65,675,571
(65,675,571)
(65,675,571)
-
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ผลขาดทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผือ่ ขาย
ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชนพนักงาน
สวนทุนจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
รวมสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ผลกําไรจากการตีราคาสินทรัพยใหม
รวมหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559
บาท

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ผลกําไรจากการตีราคาสินทรัพยใหม
รวมหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ

บาท

บาท

52,153,505
653,966
10,507,138
1,009,731
1,351,231
65,675,571

1,000,000
222,256
387,849
167,709
1,777,814

(926,210)
(5,281,952)
(6,208,162)

(65,675,571)
(65,675,571)
-

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ผลขาดทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผือ่ ขาย
ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชนพนักงาน
สวนทุนจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
รวมสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ใชประโยชน/ รายการที่รับรู
กลับรายการ ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558
บาท

บาท
4,717,381
(287,033)
4,430,348
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ใชประโยชน/ รายการที่รับรู
กลับรายการ ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
บาท

บาท

24,500,980
1,455,462
708,347
1,155,715
27,820,504

27,980,998
10,347,962
301,384
195,516
38,825,860

(328,473)
(1,296,286)
(1,624,759)

(34,595,265)
(34,595,265)
(6,774,761)

-

-

บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560
บาท
52,227,295
5,371,347
5,447,442
1,110,547
1,518,940
65,675,571
(65,675,571)
(65,675,571)
-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559
บาท

653,966
653,966

52,153,505
653,966
10,507,138
1,009,731
1,351,231
65,675,571

(31,080,306)
(31,080,306)

(65,675,571)
(65,675,571)
-
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รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

ภาษีเงินไดปจจุบัน
คาใชจายภาษีเงินไดในงวดปจจุบัน

งบการเงินรวม
2560
บาท

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
รายได (คาใชจาย) ทางภาษีเงินได
รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวกับผลแตกตาง
ชั่วคราวที่เกิดขึ้นในระหวางป
รวม

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
บาท
บาท
-

(4,430,348)
(4,430,348)

(4,430,348)
(4,430,348)

-

37,231,101
37,231,101

การกระทบยอดภาษีเงินไดโดยคํานวณตามอัตราภาษีที่ใชสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

ขาดทุนกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินไดในอัตรารอยละ 20
ผลกระทบของขาดทุนทางภาษีซึ่งไมไดรับรูเปน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ผลกระทบของรายไดและคาใชจายทางบัญชี ซึ่งไม
สามารถใชเปนรายไดและคาใชจายทางภาษีในป
ปจจุบัน
(รายได) คาใชจายภาษีเงินได

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2560
2559
บาท
บาท
บาท
(114,747,672) (114,667,297) (336,218,752)
(22,949,534) (22,933,459) (67,243,750)
23,049,336

23,033,261

28,326,821

4,330,546
4,430,348

4,330,546
4,430,348

1,685,828
(37,231,101)

พระราชบั ญ ญั ติแก ไขเพิ่ ม เติ ม ประมวลรัษ ฎากร (ฉบั บ ที่ 42) พ.ศ. 2559 ซึ่ งมีผ ลบัง คับ ใชตั้งแตวัน ที่
5 มีนาคม 2559 ใหลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากรอยละ 30 เปนรอยละ 20 ของกําไรสุทธิ สําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เปนตนไป
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กลุมบริษัทและบริษัทใชอัตราภาษีรอยละ 20 ในการคํานวณคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
กลุมบริษัทและบริษัทไมไดตั้งสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช
เนื่ องจากคาดว าจะยั ง ไม มี กํ าไรทางภาษี ที่ แน น อนสํ าหรับการใช ประโยชน ทางภาษี ได ทั้ งนี้ ณ วั นที่
31 ธันวาคม 2560 กลุมบริษัทและบริษัทมีขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชประโยชนเปนจํานวน 734.58 ลานบาท
และ 734.49 ลานบาท ตามลําดับโดยขาดทุนทางภาษีจะเริม่ หมดอายุในป 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไมไดใชประโยชนเปนจํานวน 638.38 ลานบาท
โดยขาดทุนทางภาษีจะเริ่มหมดอายุในป 2562
25. ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชนพนักงาน
กลุม บริษั ทและบริษั ทมี โครงการผลประโยชนพ นักงานเมื่ อเกษียณอายุตามพระราชบัญญั ติคุมครอง
แรงงานและตามระเบียบการเกษียณอายุพนักงานของบริษัท ซึ่งจัดเปนโครงการผลประโยชนที่กําหนด
ไวที่ไมไดจัดใหมีกองทุน
การเปลี่ยนแปลงของประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณอายุสําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย

ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
ณ วันตนป
ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
- จากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานดานประสบการณการทํางาน
- จากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานดานประชากรศาสตร
- จากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานทางการเงิน
หัก ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน
เมื่อเกษียณอายุ ณ วันสิ้นป
ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
ณ วันสิ้นป

งบการเงินรวม
2560
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
บาท
บาท

5,048,656
1,832,263
106,980

5,048,656
1,832,263
106,980

3,541,736
1,428,312
78,608

(1,835,961)
299,019
101,778
5,552,735

(1,835,961)
299,019
101,778
5,552,735

5,048,656

(851,267)

(851,267)

-

4,701,468

4,701,468

5,048,656
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คาใชจายผลประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณอายุที่รับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
รวม

งบการเงินรวม
2560
บาท
1,832,263
106,980
1,939,243

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
บาท
บาท
1,832,263
1,428,312
106,980
78,608
1,939,243
1,506,920

ขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัย มีดังนี้

อัตราคิดลด (รอยละตอป)
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน (รอยละตอป)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อัตรามรณะ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
1.88
2.22
5
5
27 - 45*
28 - 50*
TMO2017***
TMO2008**

*
ขึ้นอยูกับอายุเฉลี่ยของพนักงาน
** อางอิงตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามัญ (TMO2008: Thai Mortality Ordinary Tables of 2008)
*** อางอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามัญ (TMO2017: Thai Mortality Ordinary Tables of 2017)

การวิเ คราะหค วามออ นไหวของขอ สมมติฐ านหลัก ในการประมาณการตามหลัก คณิต ศาสตร
ประกันภัย ซึ่งมีผลกระทบเพิ่มขึ้น (ลดลง) ตอประมาณการหนี้สินสําหรับ ผลประโยชนพ นัก งาน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้
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อัตราคิดลด
อัตราคิดลด - ลดลงรอยละ 1
อัตราคิดลด - เพิ่มขึ้นรอยละ 1
อัตราการเติบโตของเงินเดือน
อัตราการเติบโตของเงินเดือน - ลดลงรอยละ 1
อัตราการเติบโตของเงินเดือน - เพิ่มขึ้นรอยละ 1
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน - ลดลงรอยละ 1
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน - เพิ่มขึ้นรอยละ 1

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชนพนักงานเพิ่มขึ้น/(ลดลง)
บาท
265,278
(244,815)
(233,575)
247,727
111,054
(279,574)

การวิเคราะหความออนไหวขางตนอาจไมไดแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงในประมาณการหนี้สินไม
หมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน เนื่องจากเปนการยากที่การเปลี่ยนแปลงขอสมมติฐานตางๆ
จะเกิดขึ้นแยกตางหากจากขอสมมติฐานอื่นซึ่งอาจมีความสัมพันธกัน
26. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
กลุมบริษัทและบริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้น โดยเงินสมทบหักจากเงินเดือนของพนักงาน
สวนหนึ่งและบริษัทจายสมทบอีกสวนหนึ่ง กองทุนดังกลาว ไดจดทะเบียนเปนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
เงินสมทบของกลุมบริษัท ซึ่งบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนรวมและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจํานวน 1.21 ลานบาท
เงินสมทบของบริ ษั ท ซึ่ งบั นทึ กเป นคาใชจายในงบกํ าไรขาดทุ นและกําไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็จอื่ นเฉพาะ
กิ จ การสํ าหรั บ ป สิ้ นสุ ดวั นที่ 31 ธั นวาคม 2560 และ 2559 มี จํ านวน 1.21 ล านบาท และ 0.27 ล านบาท
ตามลําดับ

- 38 -

27. ทุนเรือนหุน
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ไดมีมติอนุมัติวาระดังตอไปนี้
1) ลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจํานวน 4,249,720,289 บาท เปนจํานวน 2,997,276,401 บาท โดยตัดหุนสามัญ
จดทะเบียนที่ยังไมไดออกจําหนายจํานวน 1,252,443,888 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ซึ่งออกไวเพื่อ
รองรับการใชสทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน สามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (TIES-W2)
บริษัทไดจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558
2) เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จากจํ านวน 2,997,276,401 บาท เป น จํ า นวน 40,350,702,039 บาท
โดยการออกหุนสามัญใหม จํานวน 37,353,425,638 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยมีการจัดสรรดังนี้
- ใหจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จํานวน 2,902,193,008 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทซึ่งไดชําระคาหุนแลว ตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายถืออยู
(Right Offering) ในอัตราการจัดสรร 1 หุนสามัญเดิมตอ 1 หุนสามัญใหม ราคาหุนละ 0.10 บาท
- ใหจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จํานวน 30,000,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
ในราคาหุนละ 0.10 บาท ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement)
- ใหจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จํานวน 1,451,232,630 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
เพื่อรองรับการใชสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (T-W3)
- ใหจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จํานวน 3,000,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
เพื่อรองรับการใชสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (T-W4)
ทั้งนี้บริษัทไดจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 และจดทะเบียน
เพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558
ระหวางวันที่ 19 - 25 มิถุนายน 2558 บริษัทไดจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนไดจํานวน 2,902,193,008 หุน
ราคาเสนอขายหุ นละ 0.10 บาท และไดรับชําระคาหุนเพิ่มทุ นเป นจํานวน 290.22 ลานบาท โดยบริษั ทได
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยแลว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ทําใหทุนที่ออก
และชําระแลวของบริษัทเปลี่ยนจากเดิมจํานวน 2,902.74 ลานบาท เปนจํานวน 5,804.93 ลานบาท
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ในระหวางวันที่ 10 - 13 สิงหาคม 2558 บริษัทไดเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกบุคคลในวงจํากัดจํานวน
30,000,000,000 หุน ราคาเสนอขายหุนละ 0.10 บาท
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติเรื่องการขยายระยะเวลาการจอง
ซื้อ หุน สามัญ และการชํา ระเงิน และแกไ ขเพิ่ม เติม รายชื่อ สํา หรับ การจัด สรรหุนสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทใหกับบุคคลในวงจํากัด โดยจะขยายระยะเวลาจนถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2558 โดยบริษัทไดรับชําระ
เงิ นค าหุ นบางส วนเมื่ อวั นที่ 17 สิ งหาคม 2558 จํ านวน 323.00 ลานบาท และเมื่อวันที่ 7 ตุ ลาคม 2558 จํานวน
108.00 ล านบาท รวมเปน เงิน 431.00 ลา นบาท และบริษ ัท ไดดํ า เนิน การจดทะเบีย นเพิ ่ม ทุน กับ
กระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 จํานวน 4,310,000,000 หุน เปนจํานวนเงิน 431.00 ลานบาท
ทําใหทุนที่ออกและเรียกชําระแลวของบริษัทเปลี่ยนจากเดิมจํานวน 5,804.93 ลานบาท เปนจํานวน
10,114.93 ลานบาท
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ไดมีมติอนุมัติในเรื่องดังตอไปนี้
1) ลดทุ น จดทะเบี ย นจากเดิ ม 40,350,702,039 บาท เป น ทุ น จดทะเบี ย นจํ านวน 40,350,563,763 บาท
โดยตัดหุนสามัญจดทะเบียนที่ยังไมไดออกจําหนายจํานวน 138,276 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
ซึ่งออกไวเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3
(T-W3)
2) เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 40,350,563,763 บาท เปนทุนจดทะเบียน 41,294,049,764 บาท โดยการออก
หุนสามัญใหมจํานวน 943,486,001 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อวัตถุประสงคดังนี้
- เพื่ อรองรั บ การใช สิ ท ธิ ใ นใบสํ าคั ญ แสดงสิ ท ธิ T-W3 จากเดิ ม 1,451,232,630 หุ น เป น จํ านวน
2,313,044,400 หุน โดยการออกหุนสามัญใหมจาํ นวน 861,811,770 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
- เพื่ อ รองรั บ การใช สิ ท ธิ ใ นใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ T-WA จากเดิ ม 94,538,889 หุ น เป น จํ า นวน
176,213,120 หุน โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 81,674,231 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
บริษัทไดจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 และจดทะเบียน
เพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
28. สวนต่ํากวามูลคาหุนสามัญ
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 52 บริษัทซึ่งดําเนินการมาแลวไม
นอยวา 1 ป ถาปรากฏวามีการขาดทุนจะเสนอขายหุนต่ํากวามูลคาหุนที่จดทะเบียนไวก็ไดแตตองไดรับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนและกําหนดอัตราสวนลดไวแนนอนและระบุไวในหนังสือชี้ชวนดวย
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29. ใบสําคัญแสดงสิทธิ
29.1 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ไดมีมติใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนสามัญ ครั้งที่ 1 (TIES-WA) จํานวน 22,000,000 หนวยใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัท
และที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ไดมีมติออกและเสนอขายหุนสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน ซึ่งบริษัทตองปรับราคาการใชสิทธิ
และอัตราการใชสิทธิเมื่อมีการจําหนายหุนสามัญโดยรายละเอียดเบื้องตนของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุนสามัญมีดังนี้
ประเภทของใบสําคัญแสดงสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและ
วิศวกรรม จํากัด (มหาชน) เพื่อจัดสรรใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัท
ชนิด
: ระบุชื่อผูถือและไมสามารถโอนเปลี่ยนมือได
อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ
: 5 ป นับตั้งแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
จํานวนที่ อ อกและเสนอขายของ : 22,000,000 หนวย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ราคาเสนอขายตอหนวย
: หนวยละ 0 บาท
วิธีจัดสรร
: จํานวน 17,000,000 หนวย จัดสรรโดยตรงใหแกผูบ ริหารและพนักงานของ
บริ ษั ท และจํ านวน 5,000,000 หน ว ย จั ด สรรผ านผู ที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
มอบหมาย และ/หรือกรรมการผูจัดการ เพื่อใชในการจัดสรรใหแกผูบริหารและ
พนักงานใหมของบริษัทซึ่งจะเขามาทํางานกับบริษัทภายใน 1 ป นับจากวันที่ที่
ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติ
อัตราการใชสิทธิ
ราคาการใชสิทธิ
ระยะเวลาการใชสิทธิ

: ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 11.971 หุน
(เดิม : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน)
: 1.00 บาท (เดิม : 2.50 บาท)
: ครั้งที่ 1 1 ป นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ใชสิทธิไดไมเกินรอยละ
25 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรร
ครั้งที่ 2 2 ป นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ใชสิทธิไดไมเกินรอยละ
50 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรร
ครั้งที่ 3 3 ป นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ใชสิทธิไดไมเกินรอยละ
75 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรร
ครั้งที่ 4 4 ป นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ใชสิทธิไดไมเกินรอยละ 100
ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรร

ผูถือใบสําคั ญแสดงสิท ธิสามารถใชสิท ธิแปลงเป นหุ นสามัญ ในทุกๆ วันทํ าการสุ ดทายของ
เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของแตละป โดยมีใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมได
ใชสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จํานวนรวม 8,200,000 หนวย
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29.2

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ไดมีมติใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 (T-W3) จํานวนไมเกิน 1,451,232,630 หนวย ใหแกผูถือหุนเดิม
ตามสั ดส วนการถื อหุ น ในอั ตรา 4 หุ นสามั ญเดิ ม ต อ 1 หน วยใบสํ าคั ญแสดงสิ ทธิ โดยรายละเอี ยด
เบือ้ งตนของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญมีดังนี้
ประเภทของใบสําคัญแสดงสิทธิ : ใบสํ าคั ญแสดงสิ ทธิ ที่ จะซื้ อหุ นสามั ญเพิ่ มทุ นของบริ ษั ท ไทยบริการ
อุตสาหกรรมและวิศวกรรม จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (T-W3)
ชนิด
: ระบุชื่อผูถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได
อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ
: 3 ป นับตั้งแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
จํานวนที่ออกและเสนอขายของ : 1,451,232,630 หนวย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ราคาเสนอขายตอหนวย
: หนวยละ 0 บาท
อัตราการใชสิทธิ
: ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1.594 หุน
(เว นแต กรณี มี การปรั บอั ตราการใช สิ ทธิ ตามเงื่ อนไขการปรั บสิ ทธิ ที่
กําหนด)
ราคาการใชสิทธิ
: 1 บาทต อ หุ น (เวน แต กรณี มีก ารปรั บ ราคาการใชสิ ท ธิต ามเงื่อ นไข
การปรับสิทธิที่กําหนด)

29.3 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ไดมีมติใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 4 (T-W4) จํานวนไมเกิน 3,000,000,000 หนวย ใหแกบุคคล
ในวงจํากัด (Private Placement) ที่ไดจองซื้อและชําระราคาหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอ
ขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในอัตรา 10 หุนเพิ่มทุน ตอ 1 หนวยใบสําคัญ
แสดงสิทธิ โดยรายละเอียดเบื้องตนของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญมีดังนี้
ประเภทของใบสําคัญแสดงสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไทยบริการ
อุตสาหกรรมและวิศวกรรม จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (T-W4)
ชนิด
: ระบุชื่อผูถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได
อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ
: 3 ป นับตั้งแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
จํ า นวนที่ อ อกและเสนอขายของ : 3,000,000,000 หนวย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ราคาเสนอขายตอหนวย
: หนวยละ 0 บาท
อัตราการใชสิทธิ
: ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน
(เวนแตกรณีมีการปรับอัตราการใชสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่
กําหนด)
ราคาการใชสิทธิ
: 1 บาทต อ หุ น (เว น แต กรณี มี ก ารปรับ ราคาการใช สิท ธิ ต ามเงื่อ นไข
การปรับสิทธิที่กําหนด)

- 42 -

30. ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐานและขาดทุนตอหุนปรับลด
ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐาน
ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 คํานวณโดยการหารขาดทุน
สําหรับปดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกจําหนายแลวในระหวางป
การคํานวณขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
งบการเงินรวม
2560

ขาดทุนสําหรับป (บาท)
หุนสามัญตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน )
ขาดทุนตอหุน ขั้นพืน้ ฐาน (บาท)

(119,178,020)
10,114,930,520
(0.0118)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

(119,097,645)
10,114,930,520
(0.0118)

(298,987,651)
10,114,930,520
(0.0296)

ขาดทุนตอหุนปรับลด
ขาดทุนตอหุนปรับลด สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 คํานวณโดยการหารขาดทุน
สํ า หรั บ ป ที่ เป น ส ว นของผู ถื อ หุ น สามั ญ ด ว ยผลรวมของจํ า นวนหุ น สามั ญ ถั ว เฉลี่ ย ถ ว งน้ํ า หนั ก ที่
ออกจําหนายแลวในระหวางปบวกดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่บริษัทอาจตองออกเพื่อ
แปลงสภาพหุนสามัญเทียบเทาปรับลดทั้งสิ้นใหเปนหุนสามัญโดยมิไดรับสิ่งตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น ภายใต
ข อสมมติ วาผู ถื อจะแปลงหุ น สามั ญ เทีย บเทาปรับ ลดเป น หุ น สามั ญ เมื่ อ ราคาตามสิ ท ธิ ต่ํ ากว ามู ล ค า
ยุติธรรมของหุนสามัญ อยางไรก็ตาม มูลคายุติธรรมของหุนสามัญของกลุมบริษัทและบริษัทสําหรับป
สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั นวาคม 2560 ต่ํ ากว าราคาตามสิ ท ธิ เป นเหตุ ให กลุ ม บริ ษั ท และบริ ษั ท ไม นํ าผลของ
หุนสามัญเทียบเทาปรับลดมารวมคํานวณเพื่อหาขาดทุนตอหุนปรับลด
การคํานวณขาดทุนตอหุนปรับลดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
งบการเงินรวม
2560
ขาดทุนสําหรับป (บาท)
จํานวนหุน สามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ปรับลด (หุน)
ขาดทุนตอหุน ปรับลด (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

(119,178,020)

(119,097,645)

(298,987,651)

10,114,930,520
(0.0118)

10,114,930,520
(0.0118)

10,114,930,520
(0.0296)
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31. ทุนสํารองตามกฎหมาย
เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสม
ยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียนและทุนสํารองนี้จะนํามา
จัดสรรปนผลไมได
32. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงคในการบริหารทุนของกลุมบริษัทและบริษัทเปนไปเพื่อการดํารงไวซึ่งความสามารถใน
การดํ า เนิ น งานอย างตอเนื่ อ งของกลุม บริษั ท และบริ ษั ท เพื่ อสร างผลตอบแทนต อผู ถื อ หุ น และเป น
ประโยชนตอผูที่มีสวนไดเสียอื่น
กลุมบริษัทและบริษัท มิไดใชอัตราสวนทางการเงินใดๆ เพื่อดูแลรักษาระดับ ทุน หากแตจัดการใหมี
ระดับทุนเพียงพอสําหรับใชเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุมบริษัทและบริษัทเทานั้น
33. การเปดเผยขอมูลที่สําคัญเกี่ยวกับสัญญากอสราง
ขอมูลที่สําคัญเกี่ยวกับสัญญากอสราง ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย

มูลคางานตามสัญญา
ตนทุนที่เกิดขึ้นจนถึงปจจุบัน
กําไร(ขาดทุน)ที่รบั รูจ นถึงปจจุบนั
ตนทุนและกําไรหรือขาดทุนที่รับรูจนถึงปจจุบนั
หัก เงินงวดที่เรียกเก็บจากลูกคาจนถึงปจจุบนั
มูลคางานทีท่ ําเสร็จแลวแตยังไมไดเรียกเก็บ
เงินรับลวงหนาคากอสราง
ตนทุนกอสรางตามสัญญาทีเ่ กิดขึน้ ในระหวางป
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญากอสราง
ขาดทุนทีค่ าดวาจะเกิดขึ้นจากสัญญากอสราง
ตนทุนกอสรางตามสัญญาทีเ่ กิดขึน้ ซึ่งรับรูเปน
คาใชจายในระหวางป
ตนทุนกอสรางตามสัญญาทีเ่ กี่ยวของกับกิจกรรม
ในอนาคตซึ่งรับรูเ ปนสินทรัพย

งบการเงินรวม
2560
บาท
2,429,073,956
1,443,875,921
(19,816,821)
1,424,059,100
(1,370,192,156)
(62,980,320)
(9,113,376)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
บาท
บาท
2,429,073,956
2,633,291,783
1,443,875,921
1,716,313,879
(19,816,821)
103,385,248
1,424,059,100
1,819,699,127
(1,370,192,156) (1,754,791,882)
(62,980,320)
(72,176,743)
(9,113,376)
(7,269,498)

519,823,026
(28,289,750)

519,823,026
(28,289,750)

327,258,194
(950,154)
-

(477,210,332)

(477,210,332)

(326,308,040)

14,322,944

14,322,944

-
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มูลคาของงานที่ทําเสร็จแลวแตยังไมเรียกเก็บ ณ ตนป
เงินรับลวงหนาคากอสราง ณ ตนป
รายไดตามสัญญากอสรางที่รับรูเปนรายได
ในระหวางป
เงินงวดที่เรียกเก็บแลวจากลูกคาในระหวางป
หนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่มในระหวางป
เงินรับลวงหนาคากอสราง ณ สิ้นป
มูลคาของงานที่ทําเสร็จแลวแตยังไมไดเรียกเก็บ

งบการเงินรวม
2560
บาท
72,176,743
(7,269,498)
519,389,160
(530,429,461)
9,113,376
62,980,320

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
บาท
รายไดตามสัญญากอสรางที่รับรูเปนรายไดในระหวางป 519,389,160
ขาดทุนจากการถูกยกเลิกสัญญา
ขาดทุนทีค่ าดวาจะเกิดขึ้นจากสัญญากอสราง
(28,289,750)
ตนทุนตามสัญญากอสรางที่เกิดขึ้นที่รับรูเปนคาใชจาย
ในระหวางป
(477,210,332)
กําไรที่รับรูในระหวางป
13,889,078

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
บาท
บาท
72,176,743
77,471,059
(7,269,498)
(5,814,338)
519,389,160
(530,429,461)
9,113,376
62,980,320

354,906,370
(326,202,960)
(35,452,886)
7,269,498
72,176,743

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
519,389,160
354,906,370
(950,154)
(28,289,750)
(477,210,332)
13,889,078

(326,308,040)
27,648,176

34. รายไดอื่น
รายไดอื่นสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

ดอกเบี้ยรับ
รายไดจากการกลับรายการเจาหนี้
เงินประกันผลงาน
รายไดจากการขายเศษซาก
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
2560
บาท
762,620
2,757,068
4,224,171
6,960,730
14,704,589

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
บาท
บาท
761,695
8,139,285
2,757,068
4,224,171
6,960,730
14,703,664

6,670,255
324,059
8,413,370
23,546,969

- 45 -

35. คาใชจายตามลักษณะ
คาใชจายตามลักษณะที่สําคัญสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้
งบการเงินรวม
2560
บาท
คาวัสดุกอสราง
คาแรงจางเหมา
คาใชจายพนักงานและคนงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาที่ปรึกษาและคาธรรมเนียม
หนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสูญ
ประมาณการหนี้สินจากผลเสียหายจากคดีฟองรอง
คาธรรมเนียมธนาคาร
คาเดินทาง
คาเบี้ยประกัน
คาธรรมเนียมอื่น
คาเชา
คาตอบแทนกรรมการ
คาสาธารณูปโภค
คาซอมแซมและบํารุงรักษา
คาโฆษณา
คารับรอง

179,966,060
160,328,975
150,428,881
13,327,548
18,347,974
3,166,433
359,205
6,889,008
2,535,669
539,864
7,271,421
8,743,304
3,614,000
1,882,623
1,044,338
1,136,883
1,913,088

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
บาท
บาท
179,966,060
160,328,975
150,428,881
13,327,548
18,347,974
3,166,433
359,205
6,889,008
2,535,669
539,864
7,271,421
8,743,304
3,614,000
1,882,623
1,044,338
1,136,883
1,913,088

124,488,587
91,275,528
126,526,422
14,633,052
9,846,058
131,940,434
97,717,571
6,247,093
1,882,514
689,198
6,627,543
5,971,870
3,147,000
2,475,326
1,321,147
1,168,386
1,667,440

36. รายการและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
กลุม บริษั ทและบริษั ท มีรายการบั ญชี กับ บุ คคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ซึ่ งบุค คลหรือกิจการเหลานี้
เกี่ ยวข อ งกั น โดยการถื อหุ น และ/หรือมี ก รรมการร วมกั น รายการระหวางกั น กั บ บุ ค คลหรือกิ จการที่
เกี่ยวของกันที่มีสาระสําคัญที่รวมไวในงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการใชราคาตามปกติธุรกิจ โดยถือ
ตามราคาตลาดทั่วไป หรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ
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ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

ลูกหนีไ้ มหมุนเวียนอื่น (ดูหมายเหตุขอ 13)
กิจการรวมคา ไทยบริการ
อุตสาหกรรมและเรืองณรงค
เจาหนี้หมุนเวียนอื่น (ดูหมายเหตุขอ 19)
กิจการรวมคา ไทยบริการ
อุตสาหกรรมและเรืองณรงค

งบการเงินรวม
2560
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
บาท
บาท

428,689

428,689

1,200,000

1,200,000

428,689

1,200,000

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารสําคัญ
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารสําคัญสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
คาตอบแทนกรรมการ
รวมคาตอบแทนทีจ่ ายใหผูบริหารสําคัญ

งบการเงินรวม
2560
บาท
12,568,000
1,145,619
3,614,000
17,327,619

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
บาท
บาท
12,568,000
12,712,400
1,145,619
1,178,421
3,614,000
3,147,000
17,327,619
17,037,821

ลักษณะความสัมพันธของบริษัท
ชื่อบริษัท/บุคคล
กิจการรวมคา ไทยบริการ
อุตสาหกรรมและเรืองณรงค
บริษัท ที แอสเซท
แมเนจเมนท จํากัด

ประเทศ

ความสัมพันธ

ลักษณะความสัมพันธ

ไทย

กิจการรวมการงาน

การดําเนินงานที่ควบคุมรวมกัน

ไทย

บริษัทยอย

ผูถือหุนทางตรง

นโยบายในการกําหนดราคาระหวางกัน
ดอกเบี้ยจาย

นโยบายการกําหนดราคา
อางอิงอัตราดอกเบี้ยเงินกูย ืมของธนาคารพาณิชย
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37. การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
37.1

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อหมายถึง ความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามสัญญาเกิดจากการที่ลูกหนี้
ไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญาซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกลุมบริษัทและบริษัท
ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2560 และ 2559 กลุ มบริษั ทและบริษั ทมี ความเสี่ ยงจากการกระจุกตั วของ
สินเชื่อ เนื่องจากลูกหนี้การคาประมาณรอยละ 86 และรอยละ 95 เปนลูกหนี้การคารายใหญ กับ
ลูกคาจํานวน 4 ราย และ 6 ราย ตามลําดับ อยางไรก็ตาม เพื่อเปนการลดความเสี่ยงจากการกระจุก
ตั ว ของลู ก หนี้ ก ารค า ผู บ ริ ห ารได กํ าหนดนโยบายทางด า นสิ น เชื่ อ และให มี ก ารสอบทาน
ผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดานการใหสินเชื่ออยางตอเนื่อง กลุมบริษัทและบริษัทได
ทําสัญญากับเจาของโครงการในแตละโครงการดวยเงื่อนไขของระยะเวลาการชําระเงินของ
ลูกหนี้อยางรัดกุมเพื่อที่จะลดความเสี่ยงดังกลาว นอกจากนี้กลุมบริษัทและบริษัทยังไดประเมิน
ความสามารถทางการเงินของลูกคากอนที่จะรับโครงการ
ผูบริหารเชื่อวามูลคาสูงสุดของความเสี่ยงคือ มูลคาตามบัญชีของลูกหนี้การคาหักดวยคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญตามที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

37.2

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการที่อัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจกอใหเกิด
ผลกระทบตอการดําเนินงานแกกลุมบริษัทและบริษัทในปปจจุบันและในปตอๆ ไป ในกรณีที่
อัตราดอกเบี้ ยสู งขึ้ นอาจมี ผลกระทบต อการดําเนิ นงานของกลุมบริษั ทและบริษัทเนื่ องจากเงินกู ยืม
สวนใหญของกลุมบริษัทและบริษัทที่มีอัตราดอกเบี้ยเปนแบบลอยตัว

37.3

ความเสี่ยงจากเงินตราตางประเทศ
กลุมบริษัทและบริษัทไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เนื่องจากกลุมบริษัท
และบริษัทไมมีสินทรัพยและหนี้สินคงเหลือที่เปนเงินตราตางประเทศ

37.4

ความเสี่ยงจากสภาพคลอง
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 กลุ ม บริ ษั ท และบริ ษั ท มี ค วามเสี่ ย งจากสภาพคล อ ง เนื่ อ งจาก
กลุมบริษัทและบริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียนรวมนอยกวาหนี้สินหมุนเวียนรวม อยางไรก็ตาม
กลุมบริษัทและบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของ
เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นให เพี ย งพอต อ การดํ า เนิ น งานของกลุ ม บริ ษั ท และบริ ษั ท และเพื่ อ ทํ า ให
ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง นอกจากนีก้ ลุมบริษัทและบริษัทมีแผนการ
ดํ า เนิ น งานในอนาคต เพื่ อให แ น ใจวา กลุ มบริษั ทและบริ ษั ท จะมี ก ระแสเงิ น สดรั บ จากการ
ดําเนินงานอยางเพียงพอ
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37.5

การวัดมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการเปดเผยมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตองใชดุลยพินิจในการประมาณมูลคา
ยุติธรรม ดังนั้นมูลคายุติธรรมที่ประมาณขึ้นที่เปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้จึงไม
จําเปนตองบงชี้ถึงจํานวนเงิน ซึ่งเกิดขึ้นจริงในตลาดแลกเปลี่ยนในปจจุบัน การใชขอสมมติฐาน
ทางการตลาดและหรือวิธีการประมาณที่แตกตางกันอาจมีผลกระทบที่มีสาระสําคัญตอมูลคา
ยุติธรรมที่ป ระมาณขึ้ น กลุม บริษัท และบริษัทใชวิธีการและขอสมมติฐานดังตอไปนี้ ในการ
ประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
เงินลงทุนเผื่อขาย - ตราสารทุนและเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพยเพื่อคา - ตราสารทุนมีมูลคา
ยุติธรรมเทากับมูลคาตามบัญชี ซึ่งวัดมูลคายุติธรรมโดยใชลําดับขั้นมูลคายุติธรรมระดับ 1 โดย
มูลคายุติธรรมกําหนดโดยใชราคาเสนอซื้ อครั้งสุดทายของตลาดหลั กทรัพ ยแห งประเทศไทย
ณ สิ้นวันทําการสุดทายของงวดบัญชี
สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลู กหนี้ การคาและลู กหนี้ หมุนเวียนอื่ น ลูก หนี้ก ารค าและ
ลู ก หนี้ ไม ห มุ น เวี ยนอื่ น มู ลค างานที่ เสร็ จยั งไม ได เรี ยกเก็ บ เงิ น ฝากสถาบั น การเงิน ที่ ติด ภาระ
หลักประกัน เงินมัดจําเพื่อซื้อกิจการ ลูกหนี้เงินประกันผลงาน เงินเบิกเกินบัญชี เจา หนี้ก ารคา
และเจา หนี ้ห มุน เวีย นอื ่น เจา หนี ้เงิ นประกั นผลงานหมุ นเวี ยน เจา หนี ้เงิ นประกั นผลงานไม
หมุนเวียน เงินรับลวงหนาคากอสราง และหนี้สินหมุนเวียนอื่น มีมูลคายุติธรรมโดยประมาณเทากับ
มูลคาตามบัญชี การวัดมูลคายุติธรรมใชลําดับขั้นมูลคายุติธรรมระดับ 3 โดยประมาณการมูลคา
ปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิที่คาดวาจะไดรับหรือตองจายชําระ
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและเงินกูยืมอื่นซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวและหนี้สินภายใต
สัญญาเชาการเงิน มีมูลคายุติธรรมโดยประมาณเทากับมูลคาตามบัญชี การวัดมูลคายุติธรรมใช
ลําดับขั้นมูลคายุติธรรมระดับ 3 โดยประมาณการมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิที่คาดวาจะ
ไดรับหรือตองจายชําระ
สินทรัพยที่มิใชสินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
ที่ดินมีมูลคายุติธรรมเทากับมูลคาตามบัญชี ซึ่งวัดมูลคายุติธรรมโดยใชลําดับขั้นมูลคายุติธรรม
ระดับ 3 โดยประมาณการมูลคาปจจุบันจากราคาประเมินจากผูประเมินราคาอิสระที่ไดรับอนุญาต
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งใชวิธีการประเมินราคาโดยใช
วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Sale price)
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38. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้
38.1 หนั งสื อค้ํ าประกั นที่ ออกโดยธนาคารจํ านวนรวม 258.29 ล านบาท และ 334.01 ล านบาท ตามลํ าดั บ
โดยกลุมบริษัทและบริษัทมีวงเงินสําหรับหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารจํานวน 621.07 ลานบาท
และ 776.93 ล านบาท ตามลํ าดั บ ซึ่ งค้ํ าประกั นโดยเงิ นฝากธนาคารของบริ ษั ท (ดู หมายเหตุ ข อ 9)
และลู กหนี้ เงิ นประกั นผลงานบางส วน (ดู หมายเหตุ ข อ 15) รวมถึ งมี ที่ ดิ นและอาคารบางส วนเป น
หลักประกัน (ดูหมายเหตุขอ 14)
ภายใตเงื่อนไขของหนังสือค้ําประกันดังกลาว กลุมบริษัทและบริษัทตองโอนสิทธิ์เรียกรองในการรับ
เงินจากลูกหนี้สัญญากอสรางใหแกธนาคารในกรณีที่มีการกูยืมหรือออกหนังสือค้ําประกันสําหรับ
การกอสรางตามสัญญาดังกลาว
38.2 ภาระผูกพันที่ตองจายตามสัญญาเชาพื้นที่อาคารสํานักงานและบริการในอนาคต ณ วันที่ 31 ธันวาคม
มีดังนี้
ระยะเวลาการชําระ

ภายใน 1 ป
เกินหนึ่งปแตไมเกิน 5 ป

งบการเงินรวม
2560
บาท
10,179,168
1,589,957

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
บาท
บาท
10,179,168
9,597,441
1,589,957
9,392,385

คาเช าตามสั ญญาเช าที่ รับ รูเป นคาใช จายในงบกํ าไรขาดทุ นและกําไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็จอื่ นรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจํานวน 10.72 ลานบาท
คาเชาตามสั ญญาเช าที่ รับรูเป นค าใชจายในงบกําไรขาดทุ นและกําไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็จอื่นเฉพาะ
กิจการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีจํานวน 10.72 ลานบาท และ 6.90 ลานบาท
ตามลําดับ
39. ขอมูลสวนงานดําเนินงาน
ขอมูลสวนงานดําเนินงานสอดคลองกับรายงานภายในสําหรับใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากร
ใหกับสวนงานและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานของ
กลุมบริษัท คือ กรรมการผูจัดการบริษัท
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สวนงานของบริษัท
กลุมบริษัทและบริษัทดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจรับเหมากอสราง ดังนั้นกลุมบริษัท
และบริษัทมีสวนงานธุรกิจเพียงงานเดียว
สวนงานทางภูมิศาสตร
กลุมบริษัทและบริษัทดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศ ดังนั้นกลุมบริษัทและบริษัทมีสวนงานทางภูมิศาสตร
เพียงสวนงานเดียว
ขอมูลเกี่ยวกับลูกคารายใหญ
บริษัทมีรายไดตามสัญญากอสรางจากรายการกับลูกคาภายนอกมากกวารอยละ 10 ของรายไดจากสัญญา
กอสรางทั้งหมด
สําหรับปสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทมีรายไดกอ สรา งตามสัญ ญาจากลูกคารายใหญ
จํานวน 4 ราย จํานวนเงินรวม 441.51 ลานบาท และจํานวน 6 ราย จํานวนเงินรวม 340.23 ลานบาท ตามลําดับ
40. คดีฟองรอง
40.1

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 บริษัทไดฟองรองดําเนินคดีบริษัทอื่น (“ผูวาจาง”) ฐานผิดสัญญา
จางเหมากอสรางดวยจํานวนทุนทรัพย 100.23 ลานบาทและบริษัทอื่นไดฟองแยงบริษัทในคดี
เดี ย วกั น จํ า นวนทุ น ทรั พ ย 281.02 ล า นบาท เมื่ อ วั น ที่ 28 เมษายน 2559 ศาลชั้ น ต น ได อ า น
คําพิพากษาแลวใหบริษัทจายเงินใหแกบริษัทอื่น (“ผูวาจาง”) ดังกลาวจํานวน 105.31 ลานบาท
อยางไรก็ ตาม ผู บ ริหารของบริษัท มี ความคิ ดเห็นแยงในหลายประเด็น ในฐานะที่บ ริษั ท เป น
ผู ใ ห บ ริ ก ารรั บ เหมาก อ สร า ง และบริ ษั ท ยั ง ไม ไ ด รั บ ชํ า ระเงิ น จากผู ว า จ า ง ป จ จุ บั น บริ ษั ท
อยูระหวางการอุท ธรณ ค ดีตามกระบวนการทางกฎหมาย บริษั ท บั นทึ กประมาณการหนี้ สิ น
สําหรับผลเสียหายจากคดีฟองรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 จํานวน 52.65 ลานบาท
โดยผูบริหารของบริษัทเชื่อวาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจริงจะไมแตกตางจากการประมาณการ
หนี้สินที่รับรูไว
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารซึ่งเปนผูออกหนังสือค้ําประกันใหผูวาจาง
ในนามบริษัทไดหักเงินฝากธนาคารของบริษัทจํานวน 5.33 ลานบาท เพื่อนําไปชําระภาระตาม
หนังสือค้ําประกันดังกลาว โดยบริษัทไดบันทึกรายการดังกลาวเปน ลูกหนี้อื่น - ธนาคาร แสดงเปน
ส วนหนึ่ ง ของลู ก หนี้ ก ารค าและลูก หนี้ อื่น (ดูห มายเหตุขอ 13) บริษัทเชื่อวาธนาคารใช สิ ท ธิ
โดยมิชอบในการหักเงินฝากธนาคารของบริษัทดังกลาว เนื่องจากคดีความยังไมถึงที่สุด
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40.2

บริษั ทถู กรองขอให เขาเปนจําเลยรวมในคดีที่ บริษั ท ผูวาจางตามสัญญากอสราง (“ผูวาจาง”)
ฟองรองดําเนินคดีกับบริษัทผูออกสัญญาค้ําประกันผลงานและสัญญาค้ําประกันเงินเบิกลวงหนา
ในนามของบริษัท (“ผูค้ําประกัน”) ซึ่งมีจํานวนทุนทรัพย 159.76 ลานบาท ตอศาลชั้นตน โดยศาล
ชั้นตนมีคําสั่งอนุญาตใหบริษัทเขาเปนจําเลยรวมได และบริษัทไดฟองแยงผูวาจาง โดยมีจํานวน
ทุนทรัพย 198.29 ลานบาท
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 ศาลชั้นตนมีคําสั่งใหจําหนายคดีเกี่ยวกับสัญญาค้ําประกันผลงานและ
สัญญาค้ําประกันเงินเบิกลวงหนา ออกจากสารบบความ เพื่อใหบริษัทและผูวาจางไปดําเนินการ
ทางอนุญาโตตุลาการ โดยผูวาจางไดยื่นอุทธรณตอศาลอุทธรณ
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ศาลอุทธรณไดมีคําพิพากษายืนตามศาลชั้นตนสําหรับคดีเกี่ยวกับ
สัญญาค้ําประกันผลงานและสัญญาค้ําประกันเงินเบิกลวงหนา โดยผูวาจางไดยื่นฎีกาตอศาลฎีกา
ตอมาเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 และวันที่ 1 มีนาคม 2560 ศาลฎีกาไดมีคําพิพากษากลับใหยก
คํ าร อ งที่ เรี ย กบริษั ท เข าเป น จํ า เลยร วม และยกคํ า พิ พ ากษาศาลอุ ท ธรณ แ ละศาลชั้ น ต น ที่ ใ ห
จําหนายคดีออกจากสารบบความ และใหศาลชั้นตนยกคดีระหวางผูวาจางและผูค้ําประกันขึ้น
พิ จารณา สํ าหรับ คดี เกี่ ยวกั บ สัญ ญาค้ําประกันผลงานและสัญ ญาค้ําประกันเงินเบิกลวงหน า
ตามลําดับ
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 บริษัทไดเสนอขอพิพาทระหวางบริษัทและผูวาจางเขาสูกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ โดยปจจุบันขอพิพาทอยูในระหวางการไตสวนของอนุญาโตตุลาการ
บริษัทพิจารณาวาอาจมีความเสียหายจากคดีความดังกลาว ดังนั้น บริษัทจึงบันทึกประมาณการ
หนี้สินระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 จํานวน 44.41 ลานบาท โดยผูบริหารของ
บริษัทเชื่อวา ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจริงจะไมแตกตางจากประมาณการหนี้สินที่รับรูไว

40.3

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 บริษัทถูกผูรับเหมาชวง 2 ราย ฟองรองดําเนินคดีเกี่ยวกับการผิด
สัญญากอสรางและสัญญาค้ําประกัน เนื่องจากการบอกเลิกสัญญาของบริษัทเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม
2560 โดยมีทุนทรัพย 14.10 ลานบาท ตอมาเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 บริษัทไดยื่นคําใหการและ
ฟองแยงโจทกทั้งสอง โดยมีทุนทรัพยฟองแยง 11.39 ลานบาท ศาลชั้นตนไดมีคําสั่งรับคําใหการ
และฟองแยง ตอมาศาลไดมนี ัดไกลเกลี่ยในวันที่ 8 มีนาคม 2561
บริษั ท เชื่ อวาจะไม เกิ ดผลเสียหายจากคดีดังกลาวตอบริษัท เนื่องจากการบอกเลิก สัญ ญากับ
ผู รั บเหมาช วงเป นไปตามเงื่ อนไขของสั ญญาระหว างบริ ษั ทและผู รั บเหมาช วงดั งกล าว ดั งนั้ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทจึงไมไดบันทึกประมาณการหนี้สินสําหรับผลเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึ้นในงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการของบริษัท
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40.4

บริษัทไดถูกบริษัทอื่นหลายแหงฟองรองดําเนินคดีเกี่ยวกับการผิดสัญญากอสราง จางทําของ
เชาทรัพย ซื้อสินคา บริการ ละเมิด และอื่นๆ ดังนี้
40.4.1 คดี ที่ อยูระหว างการพิ จารณาของศาลจํ านวน 4 คดี จํานวนทุ นทรัพยรวม 3.65 ล านบาท
ผูบริ หารของบริ ษั ทเชื่อวาบริษัทไดปฏิบั ติถูกตองตามขอสัญญา ดังนั้ นผลลั พธ จากคดี
ความดังกลาวไมนาจะมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัท ดังนั้ น ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทจึงไมบันทึกประมาณการหนี้สินสําหรับผลเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึ้นในงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการของบริษัท
40.4.2 คดีที่ศาลมีคําพิพากษาตามยอมจํานวน 5 คดี โดยใหบริษัทชดใชเงินจํานวน 10.83 ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีเงินที่ตองชดใชคงเหลือจํานวน 2.32 ลานบาท ซึ่ง
บันทึกเปนหนี้สินในบัญชีที่เกี่ยวของแลว

ทั ้ง นี ้ก ลุ ม บริษ ัท และบริษ ัท ไดบ ัน ทึก ประมาณการหนี ้ส ิน สํ า หรับ ผลเสีย หายจากคดีฟ อ งรอ ง
(ดูห มายเหตุขอ 40.1 และขอ 40.2) สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 รวมเปนจํานวน
97.06 ลานบาท

- 53 -

41. การจัดประเภทรายการใหม
รายการบางรายการในงบการเงินสํ าหรับป ส้ินสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ไดมีการจัดประเภทรายการใหม
เพื่อใหสอดคลองกับการแสดงรายการในงบการเงินงวดปจจุบัน (ดูหมายเหตุขอ 2.2) การจัดประเภทรายการ
ดังกลาวไมมีผลกระทบตอกําไรสุทธิ กําไรเบ็ดเสร็จรวมและสวนของผูถือหุนตามที่ไดรายงานไว การจัด
ประเภทรายการใหมมีดังตอไปนี้
รายการ
ลูกหนี้อื่น - กรมสรรพากร
เงินจายลวงหนาคากอสราง
เงินจายลวงหนาคากอสราง
เงินทดรองจาย
เงินทดรองจาย
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เงินทดรองจาย
มูลคางานที่ทําเสร็จแลวแตยัง
ไมไดเรียกเก็บ
มูลคางานที่ทําเสร็จแลวแตยัง
ไมไดเรียกเก็บ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมูลคางาน
ที่ทําเสร็จแลวแตยังไมไดเรียกเก็บ
ลูกหนี้การคา
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของ
ลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่น

การแสดงรายการ
ที่แสดงไวเดิม
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
(สินทรัพยหมุนเวียน)
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
(สินทรัพยหมุนเวียน)
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
(สินทรัพยหมุนเวียน)
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
(สินทรัพยหมุนเวียน)
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
(สินทรัพยหมุนเวียน)
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
(สินทรัพยหมุนเวียน)
มูลคางานที่ทําเสร็จแลวแตยังไมได
เรียกเก็บ (สินทรัพยหมุนเวียน)
มูลคางานที่ทําเสร็จแลวแตยังไมได
เรียกเก็บ (สินทรัพยหมุนเวียน)
มูลคางานที่ทําเสร็จแลวแตยังไมได
เรียกเก็บ (สินทรัพยหมุนเวียน)
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
(สินทรัพยหมุนเวียน)
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
(สินทรัพยหมุนเวียน)
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
(สินทรัพยหมุนเวียน)
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
(สินทรัพยหมุนเวียน)
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
(สินทรัพยหมุนเวียน)

การแสดงรายการ
ในงวดปจจุบัน
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
(สินทรัพยหมุนเวียน)
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
(สินทรัพยหมุนเวียน)
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้ไมหมุนเวียนอื่น
(สินทรัพยไมหมุนเวียน)
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
(สินทรัพยหมุนเวียน)
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้ไมหมุนเวียนอื่น
(สินทรัพยไมหมุนเวียน)
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้ไมหมุนเวียนอื่น
(สินทรัพยไมหมุนเวียน)
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
(สินทรัพยหมุนเวียน)
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้ไมหมุนเวียนอื่น
(สินทรัพยไมหมุนเวียน)
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้ไมหมุนเวียนอื่น
(สินทรัพยไมหมุนเวียน)
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้ไมหมุนเวียนอื่น
(สินทรัพยไมหมุนเวียน)
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้ไมหมุนเวียนอื่น
(สินทรัพยไมหมุนเวียน)
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้ไมหมุนเวียนอื่น
(สินทรัพยไมหมุนเวียน)
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้ไมหมุนเวียนอื่น
(สินทรัพยไมหมุนเวียน)
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้ไมหมุนเวียนอื่น
(สินทรัพยไมหมุนเวียน)

จํานวนเงิน (บาท)
งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
1,054,485
8,027,266
618,830
187,296
7,842,027
(7,840,537)
53,119,899
63,307,676
(44,250,832)
148,731,916
(148,731,916)
428,689
2,506,387
(1,642,364)
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รายการ
คาใชจายจายลวงหนา
สินทรัพยภาษีเงินไดของ
งวดปจจุบัน
เจาหนี้เงินประกันผลงาน

การแสดงรายการ
ที่แสดงไวเดิม
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
(สินทรัพยไมหมุนเวียน)
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
(สินทรัพยไมหมุนเวียน)
เจาหนี้เงินประกันผลงาน
(สินทรัพยหมุนเวียน)

การแสดงรายการ
ในงวดปจจุบัน
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้ไมหมุนเวียนอื่น
(สินทรัพยไมหมุนเวียน)
สินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
(สินทรัพยหมุนเวียน)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้ไมหมุนเวียนอื่น
(หนี้สินไมหมุนเวียน)

จํานวนเงิน (บาท)
งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
7,916,973

42. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2561

9,422,507
31,769,513

