
 

 

 

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวม 
31 ธนัวาคม 2560 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย           
(กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 งบกาํไรขาดทุนรวม          
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ี
สาํคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ผลการดาํเนินงาน และ                    
กระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และ
เฉพาะของบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆตามท่ีระบุใน
ขอ้กาํหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์น
การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ  

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้        
ในการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี  
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผดิชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ           
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้
รวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพ่ือตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง
อนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 
เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้จากสัญญาก่อสร้าง  
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปิดเผยนโยบายการรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการตามสญัญาก่อสร้าง ประมาณการตน้ทุน
โครงการก่อสร้าง และประมาณการหน้ีสินจากโครงการก่อสร้าง ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.1 และ ขอ้ 5 
ขา้พเจา้พจิารณาวา่ การรับรู้รายไดแ้ละประมาณการผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากสญัญาก่อสร้างเป็นความเส่ียงท่ีมี
นยัสาํคญัในการตรวจสอบ เน่ืองจากรายไดจ้ากสญัญาก่อสร้างท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ในแต่ละงวดมีจาํนวนเงิน
ท่ีมีสาระสาํคญัเม่ือเปรียบเทียบกบัรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั นอกจากน้ี กระบวนการในการวดัมูลค่ารวมถึง              
รอบระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการรับรู้รายไดแ้ละประมาณการผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึนนั้นเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใช ้            
ดุลยพนิิจท่ีมีนยัสาํคญัของผูบ้ริหารในการประเมินขั้นความสาํเร็จของงานก่อสร้างและความน่าจะเป็นของโอกาสท่ี
จะเกิดผลขาดทุนและวดัมูลค่าผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงทาํใหเ้กิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่ารายไดแ้ละ             
ประมาณการผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากสญัญาก่อสร้าง  
ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดก้าํหนดใหมี้ข้ึนเพื่อควบคุม
กระบวนการในการทาํสญัญา การประมาณการและการปรับเปล่ียนตน้ทุนโครงการ การบนัทึกรับรู้รายได ้และ           
การประมาณการขั้นความสาํเร็จของงานและผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากสญัญาก่อสร้าง โดยการสอบถาม
ผูรั้บผดิชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยออกแบบ
ไว ้นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดอ่้านสญัญาก่อสร้าง ส่งหนงัสือยนืยนัยอดคงเหลือและเง่ือนไขของสญัญากบัลูกคา้โดยตรง 
สอบถามผูบ้ริหารเก่ียวกบัเง่ือนไขและความเส่ียงต่างๆของสญัญาดงักล่าวเก่ียวกบัการรับรู้รายไดแ้ละประมาณการ          
ผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึน สอบถามผูบ้ริหารท่ีรับผดิชอบและทาํความเขา้ใจกระบวนการท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยใช้
ในการประเมินขั้นความสาํเร็จของงานและการประมาณตน้ทุนตลอดทั้งโครงการ ตรวจสอบตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงกบั
เอกสารประกอบรายการ และทดสอบการคาํนวณขั้นความสาํเร็จของงานจากตน้ทุนจริงท่ีเกิดข้ึน นอกจากน้ี           
ไดต้รวจสอบขั้นความสาํเร็จของงานท่ีประมาณโดยผูบ้ริหารโครงการกบัรายงานการประเมินท่ีส่งใหเ้จา้ของโครงการ 
รวมถึงพจิารณาความสอดคลอ้งกบัเอกสารประกอบการประเมิน และขอหนงัสือรับรองอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก
ผูรั้บผดิชอบโครงการ และสอบทานเหตุผลท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปท่ีผูบ้ริหารไดจ้ากการเปรียบเทียบระหวา่ง                
ขั้นความสาํเร็จของงานท่ีประเมินโดยผูบ้ริหารโครงการและขั้นความสาํเร็จของงานท่ีเกิดจากตน้ทุนจริงท่ีเกิดข้ึน 
นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดป้ระเมินการประมาณผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึนของผูบ้ริหารโดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบอตัรา
กาํไรขั้นตน้ของงานก่อสร้างกบัประมาณการตน้ทุนโครงการ 
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 บริษทัฯมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเป็นจาํนวนมาก              
ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินกาํหนดใหบ้ริษทัฯตอ้งพิจารณาการตั้งค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน               
ในการพจิารณาการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าว บริษทัฯตอ้งใชดุ้ลยพนิิจท่ีสาํคญัของฝ่ายบริหาร          
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์ผลการดาํเนินงานในอนาคตและการประเมินแผนงานในอนาคตของบริษทัยอ่ย 
รวมถึงการกาํหนดอตัราคิดลดและสมมติฐานท่ีสาํคญั ซ่ึงทาํใหเ้กิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าค่าเผือ่การดอ้ยค่าของ
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

ขา้พเจา้ไดท้าํความเขา้ใจและประเมินขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัทาํแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคต           
โดยการทาํความเขา้ใจในกระบวนการท่ีทาํใหไ้ดม้าซ่ึงตวัเลขดงักล่าว เปรียบเทียบขอ้สมมติดงักล่าวกบั
แหล่งขอ้มูลภายนอกและภายในของบริษทัฯ และเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกบัผล              
การดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อประเมินการใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่           
จะไดรั้บในอนาคตดงักล่าว และ ทาํความเขา้ใจและประเมินอตัราคิดลด พิจารณาขอบเขตและความเป็นไปไดข้อง
การเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติท่ีสาํคญัท่ีอาจเกิดข้ึน และทาํการวิเคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของ           
ขอ้สมมติดงักล่าวต่อมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนสาํหรับเงินลงทุนดงักล่าว 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการให ้           
ความเช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏ
วา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลทราบเพ่ือใหมี้
การดาํเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน           
การรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื่อใหส้ามารถ
จดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับ
กิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถ
ดาํเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของ          
กลุ่มบริษทั  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ            
ตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจาก             
การทุจริตหรือขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง
แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยีย่ง          
ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน  
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนอง
ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก  
การทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด          
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การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตาม
ขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ       
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร 
และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ
ดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้
ขอ้สงัเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหาก
เห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้
ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ
หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อ
การกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบ
แต่เพยีงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการ
ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี
ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดใน           
การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไว้
ในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พจิารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ี 

พิมพใ์จ มานิตขจรกิจ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 26 กมุภาพนัธ์ 2561 
 
 



บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 336,369,445 109,025,647 10,825,521        28,839,738        
เงินลงทุนชัว่คราว -                         360,770             -                         360,770             
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6, 8 825,587,318      410,822,454      852,950,312      371,285,819      
รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกชาํระ 6, 9 854,291,357      1,762,972,802   359,022,629      1,122,213,280   
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง 6, 9 100,306,896      87,470,674        53,205,255        46,090,122        
เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง 329,586,856      437,016,510      169,942,944      57,273,278        
งานระหวา่งก่อสร้าง 56,243,218        -                         46,651,260        -                         
วสัดุก่อสร้าง 10 5,513,620          7,121,759          5,513,620          7,121,759          
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                         -                         2,913,947          2,616,119          
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 11 55,306,079        28,632,853        20,999,107        -                         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 35,913,661        30,191,694        22,370,628        18,940,748        
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,599,118,450   2,873,615,163   1,544,395,223   1,654,741,633   
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกนั 12 16,329,548        16,299,928        -                         -                         
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                         -                         1,306,517,215   1,306,517,215   
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                         -                         476,073,232      475,823,307      
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 14 1,259,003,235   1,328,332,542   -                         -                         
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 15 7,359,476          2,375,587          2,375,587          2,375,587          
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 684,744,143      726,614,258      644,061,723      695,544,688      
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 12,847,372        14,511,380        12,321,056        13,970,383        
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 29 12,395,496        33,649,861        9,816,192          9,053,360          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 6,580,863          7,761,053          6,264,463          7,640,752          
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,999,260,133   2,129,544,609   2,457,429,468   2,510,925,292   
รวมสินทรัพย์ 4,598,378,583   5,003,159,772   4,001,824,691   4,165,666,925   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม



บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 18 70,357,683        104,254,642      70,357,683        104,254,642      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6, 19 451,030,060      441,452,302      220,147,875      331,712,398      
ตน้ทุนงานท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 414,273,722      923,470,468      221,109,824      397,920,399      
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง 48,783,159        51,232,237        12,370,056        24,570,552        
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ตามสัญญาก่อสร้าง 6, 9 371,280,297      345,741,682      81,990,108        91,226,242        
เงินกูย้มืระยะส้ัน 20 30,000,000        -                         30,000,000        -                         
เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                         -                         98,000,000        30,000,000        
ประมาณการหน้ีสินจากโครงการก่อสร้าง 21 19,650,308        23,007,490        14,962,276        18,214,808        
หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 22 300,000,000      100,000,000      300,000,000      100,000,000      
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 23 11,237,541        12,805,870        7,232,788          8,997,137          
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,852,410          19,712,770        -                         18,479,492        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 24 48,687,452        21,068,592        43,181,528        19,000,168        
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,767,152,632   2,042,746,053   1,099,352,138   1,144,375,838   
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 22 -                         200,000,000      -                         200,000,000      
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 23 5,977,590          17,213,832        -                         7,232,841          
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 25 49,424,694        39,345,061        42,760,366        35,100,524        
ประมาณการหน้ีสินจากคดีความ 36.1 20,000,000        20,000,000        20,000,000        20,000,000        
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 75,402,284        276,558,893      62,760,366        262,333,365      
รวมหนีสิ้น 1,842,554,916   2,319,304,946   1,162,112,504   1,406,709,203   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม



บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 26
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 5,869,698,010 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.125 บาท
         (2559: หุน้สามญั 5,810,987,543 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.125 บาท) 733,712,251      726,373,443      733,712,251      726,373,443      
   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
      หุน้สามญั 5,869,693,296 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.125 บาท
         (2559: หุน้สามญั 5,135,985,760 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.125 บาท) 733,711,662      641,998,220      733,711,662      641,998,220      
ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 26 1,041,739,823   1,041,739,823   1,041,739,823   1,041,739,823   
ส่วนเกิน (ตํ่า) กวา่ทุนอ่ืน (2,955,890)         (2,955,890)         -                         -                         
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 27
      บริษทัฯ 73,371,225        72,637,344        73,371,225        72,637,344        
      บริษทัยอ่ย 4,108,018          4,108,018          -                         -                         
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 919,903,940      941,490,510      990,889,477      1,002,582,335   
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 13,615,943        13,542,953        -                         -                         
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,783,494,721   2,712,560,978   2,839,712,187   2,758,957,722   
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (27,671,054)       (28,706,152)       -                         -                         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,755,823,667   2,683,854,826   2,839,712,187   2,758,957,722   
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,598,378,583   5,003,159,772   4,001,824,691   4,165,666,925   

-                         -                         -                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
รายได้
รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้าง 6 2,370,133,222   3,697,299,870   1,215,338,685   2,295,844,987   
ดอกเบ้ียรับ 6 1,339,972          3,200,283          65,661,076        63,530,044        
รายไดอ่ื้น 6 64,354,172        36,394,961        60,396,350        22,118,152        
รวมรายได้ 2,435,827,366   3,736,895,114   1,341,396,111   2,381,493,183   
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนการใหบ้ริการก่อสร้าง 6 1,859,716,316   2,946,647,433   908,386,508      1,627,211,616   
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 341,911,264      349,798,970      290,387,774      291,016,992      
หน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบัรายการ) (127,330)            7,030,481          -                         (286,759)            
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัร่วม 14 34,991,836        -                         -                         -                         
รวมค่าใช้จ่าย 2,236,492,086   3,303,476,884   1,198,774,282   1,917,941,849   
กําไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 199,335,280      433,418,230      142,621,829      463,551,334      
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 14 (34,337,471)       (32,941,177)       -                         -                         
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 15 (116,061)            -                         -                         -                         
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 164,881,748      400,477,053      142,621,829      463,551,334      
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 6 (16,396,236)       (17,033,628)       (16,634,777)       (16,489,375)       
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 148,485,512      383,443,425      125,987,052      447,061,959      
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 29 (57,806,327)       (98,337,639)       (24,080,688)       (89,132,575)       
กําไรสําหรับปี 90,679,185        285,105,786      101,906,364      357,929,384      

การแบ่งปันกําไร 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 92,792,060        290,756,099      101,906,364      357,929,384      

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (2,112,875)         (5,650,313)         

90,679,185        285,105,786      

กําไรต่อหุ้น 30 0 0

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน

   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.016 0.050 0.017 0.061

กาํไรต่อหุน้ปรับลด

   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.050 0.061

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กําไรสําหรับปี 90,679,185        285,105,786      101,906,364      357,929,384      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 3,220,888          (122,791)            -                         -                         
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 3,220,888          (122,791)            -                         -                         
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 25 (1,733,458)         6,888,927          (759,199)            6,588,121          
ผลกระทบของภาษีเงินได้ 29 346,691             (1,377,785)         151,840             (1,317,624)         
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (1,386,767)         5,511,142          (607,359)            5,270,497          
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี 1,834,121          5,388,351          (607,359)            5,270,497          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 92,513,306        290,494,137      101,299,005      363,199,881      

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 91,478,283        296,011,469      101,299,005      363,199,881      

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 1,035,023          (5,517,332)         

92,513,306        290,494,137      

0 0
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 148,485,512      383,443,425      125,987,052      447,061,959      
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็น
   เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 106,451,651      114,097,891      96,889,957        98,919,787        
   หน้ีสูญและค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบัรายการ) (127,330)            7,030,481          -                         (286,759)            
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 6,042,494          17,256,786        9,335,058          5,377,428          
   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 105,150             (430,531)            176,825             (402,495)            
   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,784,870          920,276             4,749,298          909,372             
   ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัร่วม 34,991,836        -                         -                         -                         
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 34,337,471        32,941,177        -                         -                         
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 116,061             -                         -                         -                         
   ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                         506,447             -                         459,532             
   ปรับปรุงจากการยกเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไม่เขา้เง่ือนไข -                         (644,617)            -                         (545,373)            
   ประมาณการหน้ีสินจากโครงการก่อสร้าง 1,180,240          4,984,576          303,884             4,984,576          
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 8,655,697          13,487,194        7,127,686          11,467,676        
   ดอกเบ้ียรับ (1,339,972)         (3,200,283)         (65,661,076)       (63,530,044)       
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 18,992,412        17,420,993        19,397,651        17,086,153        
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหนี้สินดําเนินงาน 362,676,092      587,813,815      198,306,335      521,501,812      
สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (416,594,875)     215,011,538      (416,967,650)     218,733,603      
   รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกชาํระ 915,187,293      (756,017,572)     754,449,077      (189,271,308)     
   ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง (12,836,222)       76,556,376        (7,115,133)         100,973,985      
   เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมาช่วงตามสญัญาก่อสร้าง 107,429,654      (368,548,031)     (112,669,666)     (24,593,145)       
   งานระหวา่งก่อสร้าง (56,243,218)       27,151,379        (46,651,260)       -                         
   วสัดุก่อสร้าง -                         999,168             -                         999,168             
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (5,721,967)         25,086,993        (3,429,880)         14,647,001        
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,180,190          967,480             1,376,289          1,012,981          
หนี้สินดําเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (12,300,854)       (88,365,560)       (108,108,485)     (56,882,047)       
   ตน้ทุนงานท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ (509,196,746)     (37,382,499)       (176,810,575)     (547,397,146)     
   เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง (2,449,078)         13,827,163        (12,200,496)       (1,365,126)         
   เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ตามสญัญาก่อสร้าง 25,538,615        24,754,283        (9,236,134)         (1,127,242)         
   ประมาณการหน้ีสินจากโครงการก่อสร้าง (4,537,422)         (9,780,877)         (3,556,416)         (6,122,488)         
   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 28,127,229        (31,037,515)       23,965,539        (19,915,428)       
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (309,522)            (1,206,097)         (227,043)            (1,065,247)         
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 419,949,169      (320,169,956)     81,124,502        10,129,373        
   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (80,738,857)       (83,188,338)       (64,170,279)       (71,822,164)       
   รับคืนภาษีเงินได้ -                         14,416,694        -                         14,416,694        
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 339,210,312      (388,941,600)     16,954,223        (47,276,097)       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่คราว (เพิ่มข้ึน) ลดลง 360,770             (360,770)            360,770 -360,770
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกนั (เพิ่มข้ึน) ลดลง (29,620)              20,042,060        -                         3,356,698          
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน -                         -                         (337,048)            (810,921,189)     
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         -                         (249,925)            -                         
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                         (906,048,095)     -                         -                         
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมคา้ (5,099,950)         -                         -                         -                         
ดอกเบ้ียรับ 1,375,162          4,669,882          247,456             6,733,708          
เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 370,461             791,245             198,479 763,207             
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (54,920,840)       (150,282,645)     (48,467,287)       (150,203,815)     
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,043,530)         (6,937,874)         (1,980,000)         (6,937,874)         
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (59,987,547)       (1,038,126,197)  (50,227,555)       (957,570,035)     
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง) (33,896,959)       104,254,642      (33,896,959)       104,254,642      
เงินกูย้มืระยะสั้นเพิ่มข้ึน 30,000,000        -                         30,000,000        -                         
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน -                         -                         68,000,000        30,000,000        
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 100,000,000      200,000,000      100,000,000      200,000,000      
ชาํระคืนหุน้กู้ (100,000,000)     -                         (100,000,000)     -                         
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ -                         18,478,578        -                         18,478,578        
จ่ายเงินปันผล (20,544,540)       (45,635,120)       (20,544,540)       (45,635,120)       
ดอกเบ้ียจ่าย (19,072,856)       (16,869,075)       (19,302,196)       (16,512,737)       
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินลดลง (12,804,571)       (13,584,242)       (8,997,190)         (8,600,523)         
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน
   จากการจดัตั้งบริษทัยอ่ย 75                      -                         -                         -                         
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (56,318,851)       246,644,783      15,259,115        281,984,840      
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มข้ึน 4,439,884          21,058               -                         -                         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 227,343,798      (1,180,401,956)  (18,014,217)       (722,861,292)     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 109,025,647      1,289,427,603   28,839,738        751,701,030      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7) 336,369,445      109,025,647      10,825,521        28,839,738        

-                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย
   ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
      โดยยงัมิไดช้าํระเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง) 9,605,500          (21,642,592)       (3,173,159)         (21,626,892)       
   โอนวสัดุก่อสร้างเป็นสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 1,608,139          6,202,823          1,608,139          6,202,823          
   ดอกเบ้ียจ่ายส่วนท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนโครงการ 3,755,148          1,531,538          3,755,148          1,444,946          
   จ่ายหุน้ปันผล 91,713,442        71,304,510        91,713,442        71,304,510        
   ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (1,733,458)         6,888,927          (759,199)            6,588,121          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น ส่วนของผูม้ี
ส่วนตํ่ากว่าทุน ผลต่างจากการ ส่วนไดเ้สียที่

จากการเปลี่ยนแปลง ส่วนเกินทุนจากการ เงินรับล่วงหนา้ แปลงค่างบการเงิน รวม ไม่มีอาํนาจ รวม
ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน สัดส่วนการถือหุน้ จ่ายโดยใชหุ้น้ ค่าหุน้จากการใช้ รวมส่วนเกิน ที่เป็นเงินตรา องคป์ระกอบอื่น รวมส่วนของ ควบคุม ส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ในบริษทัยอ่ย เป็นเกณฑ์ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ตํ่ากว่า) ทุนอื่น บริษทัฯ บริษทัยอ่ย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ต่างประเทศ ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 565,345,762         1,010,975,808      (2,955,890)            10,461,029           7,310,526             14,815,665           56,534,575           4,108,018             778,265,668         13,798,725           13,798,725           2,443,844,221      (23,188,820)          2,420,655,401      
กาํไรสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            290,756,099         -                            -                            290,756,099         (5,650,313)            285,105,786         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            5,511,142             (255,772)               (255,772)               5,255,370             132,981                5,388,351             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            296,267,241         (255,772)               (255,772)               296,011,469         (5,517,332)            290,494,137         
หุน้สามญัเพิม่ทุนจากการจ่ายหุน้ปันผล 31 71,304,510           -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            (71,304,510)          -                            -                            -                            -                            -                            
เพิม่ทุนเนื่องจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 5,347,948             30,764,015           -                            (10,322,859)          (25,789,104)          (36,111,963)          -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้จากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ -                            -                            -                            -                            18,478,578           18,478,578           -                            -                            -                            -                            -                            18,478,578           -                            18,478,578           
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                            -                            -                            506,447                -                            506,447                -                            -                            -                            -                            -                            506,447                -                            506,447                
ปรับปรุงจากการยกเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิที่ไม่เขา้เงื่อนไข -                            -                            -                            (644,617)               -                            (644,617)               -                            -                            -                            -                            -                            (644,617)               -                            (644,617)               
โอนกาํไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 27 -                            -                            -                            -                            -                            -                            16,102,769           -                            (16,102,769)          -                            -                            -                            -                            -                            
เงินปันผลจ่าย 31 -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            (45,635,120)          -                            -                            (45,635,120)          -                            (45,635,120)          
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 641,998,220         1,041,739,823      (2,955,890)            -                            -                            (2,955,890)            72,637,344           4,108,018             941,490,510         13,542,953           13,542,953           2,712,560,978      (28,706,152)          2,683,854,826      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 641,998,220         1,041,739,823      (2,955,890)            -                            -                            (2,955,890)            72,637,344           4,108,018             941,490,510         13,542,953           13,542,953           2,712,560,978      (28,706,152)          2,683,854,826      
กาํไรสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            92,792,060           -                            -                            92,792,060           (2,112,875)            90,679,185           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            (1,386,767)            72,990                  72,990                  (1,313,777)            3,147,898             1,834,121             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            91,405,293           72,990                  72,990                  91,478,283           1,035,023             92,513,306           
หุน้สามญัเพิม่ทุนจากการจ่ายหุน้ปันผล 31 91,713,442           -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            (91,713,442)          -                            -                            -                            -                            -                            
โอนกาํไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 27 -                            -                            -                            -                            -                            -                            733,881                -                            (733,881)               -                            -                            -                            -                            -                            
เงินปันผลจ่าย 31 -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            (20,544,540)          -                            -                            (20,544,540)          -                            (20,544,540)          
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยเพิม่ขึ้น
   จากการจดัตั้งบริษทัยอ่ย -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            75                         75                         
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 733,711,662         1,041,739,823      (2,955,890)            -                            -                            (2,955,890)            73,371,225           4,108,018             919,903,940         13,615,943           13,615,943           2,783,494,721      (27,671,054)          2,755,823,667      

-                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย

ส่วนเกิน (ตํ่า) กว่าทุนอื่น
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้



บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

ส่วนทุนจากการ เงินรับล่วงหนา้ กาํไรสะสม
ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน จ่ายโดยใชหุ้น้ ค่าหุน้จากการใช้ จดัสรรแลว้ - รวม

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั เป็นเกณฑ์ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถ้ือหุน้
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 565,345,762               1,010,975,808            10,461,029                 7,310,526                   56,534,575                 772,424,853               2,423,052,553            
กาํไรสาํหรับปี -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  357,929,384               357,929,384               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  5,270,497                   5,270,497                   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  363,199,881               363,199,881               
หุน้สามญัเพิ่มทุนจากการจ่ายหุน้ปันผล 31 71,304,510                 -                                  -                                  -                                  -                                  (71,304,510)                -                                  
เพิ่มทุนเนื่องจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 5,347,948                   30,764,015                 (10,322,859)                (25,789,104)                -                                  -                                  -                                  
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้จากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ -                                  -                                  -                                  18,478,578                 -                                  -                                  18,478,578                 
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                                  -                                  506,447                      -                                  -                                  -                                  506,447                      
ปรับปรุงจากการยกเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิที่ไม่เขา้เงื่อนไข -                                  -                                  (644,617)                     -                                  -                                  -                                  (644,617)                     
โอนกาํไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 27 -                                  -                                  -                                  -                                  16,102,769                 (16,102,769)                -                                  
เงินปันผลจ่าย 31 -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  (45,635,120)                (45,635,120)                
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 641,998,220               1,041,739,823            -                                  -                                  72,637,344                 1,002,582,335            2,758,957,722            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 641,998,220               1,041,739,823            -                                  -                                  72,637,344                 1,002,582,335            2,758,957,722            
กาํไรสาํหรับปี -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  101,906,364               101,906,364               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  (607,359)                     (607,359)                     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  101,299,005               101,299,005               
หุน้สามญัเพิ่มทุนจากการจ่ายหุน้ปันผล 31 91,713,442                 -                                  -                                  -                                  -                                  (91,713,442)                -                                  
โอนกาํไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 27 -                                  -                                  -                                  -                                  733,881                      (733,881)                     -                                  
เงินปันผลจ่าย 31 -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  (20,544,540)                (20,544,540)                
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 733,711,662               1,041,739,823            -                                  -                                  73,371,225                 990,889,477               2,839,712,187            

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  
-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ



1 

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 

1. ข้อมูลท่ัวไป 
 บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนา

ในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือ การให้บริการก่อสร้าง ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯ               
อยูท่ี่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 
2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี       

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี           
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการ
บญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 
ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 
 จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้
 2560 2559
 ร้อยละ ร้อยละ
ถือหุน้โดยบริษทัฯ 
บริษทั สหการวศิวกร จาํกดั ใหบ้ริการงานวศิวกรรม ไทย 99.99 99.99
   ก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ทีอาร์ซี อินเวสเมน้ท ์ลิมิเตท็ ลงทุนในกิจการอ่ืน สาธารณรัฐเมอริเชียส    100.00 100.00
บริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา ไทย 99.97 -
ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 
กิจการร่วมคา้ ไฮโดรเทค็ สหการ 
   (ถือหุน้โดยบริษทั สหการวศิวกร จาํกดั)

ใหบ้ริการงานวศิวกรรมก่อสร้าง 
  

ไทย 49.00 49.00 

ทีอาร์ซี อินเตอร์เนชัน่แนล ลิมิเตท็ 
   (ถือหุน้โดยทีอาร์ซี อินเวสเมน้ท ์ลิมิเตท็)   

ลงทุนในกิจการอ่ืน ฮ่องกง 100.00 100.00 
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 จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้
 2560 2559
 ร้อยละ ร้อยละ
TRC Middle East LLC 
   (ถือหุน้โดยทีอาร์ซี อินเตอร์เนชัน่แนล ลิมิเตท็) 

ใหบ้ริการงานวศิวกรรมก่อสร้าง 
    

สาธารณรัฐสุลต่าน
โอมาน 

              

70.00 70.00 

TRC Engineering LLC 
   (ถือหุน้โดยทีอาร์ซี อินเตอร์เนชัน่แนล ลิมิเตท็)    

ใหบ้ริการงานวศิวกรรมก่อสร้าง 
    

สาธารณรัฐสุลต่าน
โอมาน 

              

70.00 70.00 

ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ
หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสั่งการ
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทาํงบการเงินรวมตั้ งแต่วนัท่ีบริษัทฯมี
อาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ง) งบการเงินของบริษทัย่อยไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสําคญัเช่นเดียวกนักบันโยบาย
การบญัชีท่ีสาํคญัของบริษทัฯ  

จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็น
เงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายปี ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดง
ไว้เป็นรายการ  “ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินท่ี เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

ฉ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออกจาก    
งบการเงินรวมน้ีแลว้  

ช) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัยอ่ยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และการร่วมคา้
ตามวิธีราคาทุน 
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3.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบั
ใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึน
เพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น
การปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคบัใช้ในอนาคต 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผล
บงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้
ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง จะไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั 

4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

4.1 การรับรู้รายได้ 
 รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการตามสญัญาก่อสร้างระยะยาวตามวธีิอตัราส่วนของ

งานท่ีทําเสร็จ (Percentage of completion method) จากการประเมินของวิศวกรโครงการ โดยได้
พิจารณาอัตราส่วนของงานท่ีทําเสร็จซ่ึงคํานวณโดยการเปรียบเทียบต้นทุนงานก่อสร้างท่ี                     
เกิดข้ึนจริงแลว้ จนถึงวนัส้ินปีกบัตน้ทุนงานก่อสร้างทั้งหมดท่ีคาดว่าจะใชใ้นการก่อสร้างตามสัญญา
ประกอบด้วย โดยจะตั้ งค่าเผื่อผลขาดทุนสําหรับโครงการก่อสร้างทั้ งจาํนวนเม่ือทราบแน่ชัดว่า
โครงการก่อสร้างนั้นจะประสบผลขาดทุน  

 รายได้ท่ีรับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระตามสัญญาแสดงไวเ้ป็น “รายได้ท่ียงัไม่เรียกชาํระ” ใน               
งบแสดงฐานะการเงิน 
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 ดอกเบีย้รับ 
 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
4.2 ต้นทุนการให้บริการก่อสร้างและค่าใช้จ่าย 
 ตน้ทุนในการให้บริการงานก่อสร้างคาํนวณโดยการจดัสรรตน้ทุนงานก่อสร้างทั้งหมดท่ีคาดว่าจะ

เกิดข้ึนของแต่ละโครงการ (โดยคาํนึงถึงตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงด้วย) แลว้จึงรับรู้เป็นตน้ทุนในการ
ใหบ้ริการในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามอตัราส่วนของงานท่ีแลว้เสร็จ 

 ตน้ทุนท่ีรับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระแสดงไวเ้ป็น “ตน้ทุนงานท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ” ในงบ
แสดงฐานะการเงิน 

 ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนจริง แต่ยงัมิไดจ้ดัสรรเขา้เป็นตน้ทุนในการให้บริการในส่วนของกาํไร
หรือขาดทุนไดแ้สดงไวเ้ป็น “งานระหวา่งก่อสร้าง” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 งานระหว่างก่อสร้างประกอบดว้ยตน้ทุนของวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเกิดข้ึนใน            
แต่ละโครงการ ซ่ึงแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 

 ค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 
4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมี

สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีได้มาและไม่มี
ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

4.4 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ บริษทัฯและบริษทัย่อย

บนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ี
ไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี 

4.5 เงินลงทุน 
ก) เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
ข) เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดง

มูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน (ถา้มี) 
 ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง บริษทัฯจะปรับ

มูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ  วันท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน                    
ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนหรือแสดงเป็นองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นแลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการ
โอนเปล่ียน 
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เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 
จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.6 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 
 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และ           

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 
 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพย ์โดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้

ประโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 
  อาคารและส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่า  3 - 30 ปี 
  เคร่ืองมือและอุปกรณ์  5 ปี 
  เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน  5 ปี 
  ยานพาหนะ  5 ปี 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือ
คาดว่าจะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผล
กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม              
(ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบ
ตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ดงักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนระยะเวลาการ
ตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดังกล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดั
จาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัมีดงัน้ี 

                      อายกุารใหป้ระโยชน ์
  คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 3 - 10 ปี 
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4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือ
ถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ            
บริษทัฯ 

 นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสาํคญั 
กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

4.9 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ได้
โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่
มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว 
ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้า
ตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยท่ี์เช่า 

 สญัญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ได้
โอนไปยงัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า  

4.10 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกลุเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกลุเงิน
ท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการคาํนวณผลการ
ดาํเนินงาน 



7 

4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯและบริษทัย่อยหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพย์
ดงักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
ของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึง
มูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูง
กว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์บริษทัฯและบริษทัยอ่ยประมาณการกระแสเงินสดใน
อนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลด
ก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและ
ความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์กาํลงัพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหัก
ตน้ทุนในการขาย บริษทัฯและบริษทัย่อยใชแ้บบจาํลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบั
สินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจาํนวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุน
ในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั้นผูซ้ื้อกับผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและ
สามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
 หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ

สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมี
การเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชก้าํหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่สินทรัพยน์ั้นแสดงดว้ย
ราคาท่ีตีใหม่ การกลบัรายการส่วนท่ีเกินกว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นถือเป็นการตีราคาสินทรัพย์
เพิ่ม 

4.12 ผลประโยชน์พนักงาน 
 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้าย

เม่ือเกิดรายการ 
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 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 
 โครงการสมทบเงิน 
 บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้ งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ี

พนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุน
สาํรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่าย
สมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 
 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตาม

กฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงั
ออกจากงานสาํหรับพนกังาน นอกจากนั้น บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัใหมี้โครงการผลประโยชน์ระยะ
ยาวอ่ืนของพนกังาน ไดแ้ก่ โครงการเงินรางวลัการปฏิบติังานครบกาํหนดระยะเวลา 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน และ
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้
(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้าํการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน  

 ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจาํนวนในกาํไรหรือขาดทุนทนัทีท่ีมีการแกไ้ขโครงการหรือลด
ขนาดโครงการ หรือเม่ือกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.13 ประมาณการหนีสิ้น 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือมีภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจาก

เหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะ
เสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้นและบริษทัฯและบริษทัย่อยสามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

4.14 ภาษีเงินได้ 
 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บ

ภาษีของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตาม

บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี
เก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุก
รายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผล
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะ
มีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและ                     
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่า   
บริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
ทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ี
เกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

4.15 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อ
โอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย               
(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง
ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง
กาํหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้            
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละ
สถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่า
ยติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ลาํดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน               
งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 
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ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณ
ข้ึน 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการ
ระหว่างลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคญั 
 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ

การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว  ้การใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

 ประมาณการต้นทุนโครงการก่อสร้าง 
 ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการตน้ทุนการก่อสร้างของแต่ละโครงการจากรายละเอียด

ของแบบก่อสร้างและนํามาคาํนวณจาํนวนและมูลค่าวสัดุก่อสร้างท่ีตอ้งใช้ในโครงการดังกล่าว 
รวมถึงค่าแรง ค่าโสหุ้ย ท่ีต้องใช้ในการให้บริการก่อสร้างจนเสร็จ ประกอบกับการพิจารณาถึง
แนวโนม้ของการเปล่ียนแปลงราคาวสัดุก่อสร้าง ค่าแรง และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  

 ประมาณการหนีสิ้นจากโครงการก่อสร้าง 
 ประมาณการหนีสิ้นสาํหรับการเรียกร้องการรับประกันผลงาน 
  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ประมาณการหน้ีสินสาํหรับการเรียกร้องการรับประกนัผลงานท่ีคาดว่าจะ

เกิดข้ึนจากโครงการก่อสร้างท่ีไดเ้สร็จส้ินในระหว่างปี โดยพิจารณาจากปริมาณการซ่อมแซมท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึนในอนาคต รายการท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีตและมูลค่าของสญัญาก่อสร้าง บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
คาดว่ารายจ่ายเหล่าน้ีส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนในรอบปีบญัชีถดัไปและรายจ่ายทั้งหมดจะเกิดข้ึนภายใน
สองปีนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 ประมาณการผลขาดทุนสาํหรับโครงการก่อสร้าง 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ประมาณการผลขาดทุนสาํหรับโครงการก่อสร้างท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ย

คาดว่าจะมีตน้ทุนเกิดข้ึนอีก โดยพิจารณาจากความคืบหน้าของการก่อสร้างและตน้ทุนท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนจนจบโครงการ 
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 ประมาณการค่าปรับจากความล่าช้าของโครงการ 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ประมาณการหน้ีสินจากค่าปรับจากความล่าช้าสําหรับโครงการท่ีไม่

สามารถส่งมอบงานให้เสร็จทนัภายในเวลาท่ีกาํหนด โดยพิจารณาจากอตัราค่าปรับตามท่ีกาํหนดไว้
ในสญัญาและเป็นจาํนวนท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาดวา่จะตอ้งจ่ายในอนาคต 

 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะตั้งค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนเม่ือมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนไดล้ดลง
อยา่งมีสาระสาํคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า การท่ีจะสรุปว่าเงินลงทุน
ดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระสาํคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่าย
บริหาร 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน
ของพนักงาน 

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะ
ยาวอ่ืนของพนกังานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆใน
การประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการ
เปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

6. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ บริษทั
ยอ่ยและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 
 2560 2559 2560 2559  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย       
   (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
   รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้าง - - 2 - ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
   ตน้ทุนการใหบ้ริการก่อสร้าง - - 13 12 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
   ดอกเบ้ียรับ - - 65 62 อตัราร้อยละ 3.5 - 5.0 ต่อปี 
   ดอกเบ้ียจ่าย - - 1 1 อตัราร้อยละ 2.5 ต่อปี 

  (2559: ร้อยละ 2.0 - 2.5 ต่อปี) 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม     
   รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้าง 298 273 298 273 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
   รายไดค่้าเช่า 1 2 1 2 ราคาตามสญัญา 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้าง 1 133 1 133 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
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 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2560 2559 2560 2559
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 8)  
 บริษทัยอ่ย - - 146,099 70,338
 บริษทัร่วม 380,104 16,086 380,104 16,086
 กิจการร่วมคา้ 223 61,380 - 61,380
รวม 380,327 77,466 526,203 147,804 
รายได้ทีย่งัไม่เรียกชําระ - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 9)  
 บริษทัยอ่ย - - 617 -
 บริษทัร่วม 11,992 135,947 11,992 135,947
 กิจการร่วมคา้ - 235,657 - 235,657
รวม 11,992 371,604 12,609 371,604 
ลูกหนีเ้งนิประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน  
 บริษทัร่วม 7,514 2,894 7,514 2,894
 กิจการร่วมคา้ 45,691 43,196 45,691 43,196
รวม 53,205 46,090 53,205 46,090 
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน  
 บริษทัยอ่ย - - 2,914 2,616
รวม - - 2,914 2,616 
เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน  
 บริษทัยอ่ย - - 1,306,517 1,306,517
รวม - - 1,306,517 1,306,517 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 19)  
 บริษทัยอ่ย - - 22,705 39,359
รวม - - 22,705 39,359 
เงนิรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 9)  
 บริษทัร่วม 27,869 68,211 27,869 68,211
รวม 27,869 68,211 27,869 68,211 
เงนิกู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน  
 บริษทัยอ่ย - - 98,000 30,000
รวม - - 98,000 30,000 
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 ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมระยะสั้ นระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี                
31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และการเคล่ือนไหวของเงินให้กู ้ยืมและเงินกู้ยืมระยะสั้ นดังกล่าวมี
รายละเอียดดงัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ลกัษณะ 
ยอดคงเหลือ        
ณ วนัท่ี   การปรับปรุง 

ยอดคงเหลือ       
ณ วนัท่ี 

เงินใหกู้ย้มื ความสมัพนัธ ์ 31 ธนัวาคม 2559 เพิ่มข้ึน ลดลง อตัราแลกเปล่ียน 31 ธนัวาคม 2560 
ทีอาร์ซี อินเวสเมน้ท ์ลิมิเตท็ บริษทัยอ่ย 1,263,124 337 - (39) 1,263,422 
ทีอาร์ซี อินเตอร์เนชัน่แนล       
 ลิมิเตท็ บริษทัยอ่ย 46,009 - - - 46,009 
TRC Engineering LLC บริษทัยอ่ย 56,623 - - - 56,623 
รวม  1,365,756 337 - (39) 1,366,054 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (56,623) - - - (56,623) 
เงินใหกู้ย้มื - สุทธิ  1,309,133 337 - (39) 1,309,431 
หกั: เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น  (2,616) (337) - 39 (2,914) 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว  1,306,517 - - - 1,306,517 

 เงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.5 - 7.0 ต่อปี (2559: ร้อยละ 3.5 - 7.0 
ต่อปี) และมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม 

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ลกัษณะ 
ยอดคงเหลือ        
ณ วนัท่ี   

ยอดคงเหลือ        
ณ วนัท่ี 

เงินกูย้มืระยะสั้น ความสมัพนัธ ์ 31 ธนัวาคม 2559 เพิ่มข้ึน ลดลง 31 ธนัวาคม 2560 
บริษทั สหการวศิวกร จาํกดั บริษทัยอ่ย 30,000 214,000 (213,000) 31,000 
กิจการร่วมคา้ ไฮโดรเทค็สหการ บริษทัยอ่ย - 482,000 (415,000) 67,000 
รวม  30,000 696,000 (628,000) 98,000 

 เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2.5 ต่อปี (2559: ร้อยละ 2.5                  
ต่อปี) และมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม 
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 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2560 2559 2560 2559
ผลประโยชน์ระยะสั้น 36 35 35 34
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2 3 2 3
รวม 38 38 37 37 

 ภาระคํ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯมีภาระจากการคํ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 35.6 

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
เงินสด 1,375 1,522 481 714 
เงินฝากสถาบนัการเงิน 199,069 67,941 10,345 28,126 
เงินลงทุนในกองทุนรวม 135,925 39,563 - - 
รวม 336,369 109,026 10,826 28,840 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.13 
ถึง 0.63 ต่อปี (2559: ร้อยละ 0.10 ถึง 0.63 ต่อปี) 

8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
ลูกหนีก้ารค้า - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 14,102 71,001 14,102 71,001 
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน 131,071 3,132 132,636 3,132 
 6 - 12 เดือน 234,918 - 234,918 - 
รวมลูกหนีก้ารค้า - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน - สุทธิ 380,091 74,133 381,656 74,133 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
ลูกหนีก้ารค้า - กิจการทีไ่ม่เก่ียวข้องกัน     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 408,714 293,351 290,666 183,934 
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน 33,742 36,871 33,742 36,871 
 มากกวา่ 12 เดือน 12,685 13,904 - - 
รวมลูกหนีก้ารค้า - กิจการทีไ่ม่เก่ียวข้องกัน 455,141 344,126 324,408 220,805 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (11,928) (11,928) - - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (757) (1,976) - - 
รวมลูกหนีก้ารค้า - กิจการทีไ่ม่เก่ียวข้องกัน - สุทธิ 442,456 330,222 324,408 220,805 
รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 822,547 404,355 706,064 294,938 
ลูกหนีอ่ื้น     
เงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 236 3,333 16,514 11,087 
ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 141,160 72,011 
อ่ืนๆ 2,804 3,261 2,339 2,677 
รวมลูกหนีอ่ื้น  3,040 6,594 160,013 85,775 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - (127) (13,127) (9,427) 
รวมลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 3,040 6,467 146,886 76,348 
รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 825,587 410,822 852,950 371,286 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดโ้อนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินจากลูกหน้ีการคา้เพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงิน
สินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ขา้งตน้ได้
รวมยอดลูกหน้ีการคา้ซ่ึงใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือเป็นจาํนวนประมาณ 800 ลา้นบาท (เฉพาะ
ของบริษทัฯ: 692 ลา้นบาท) (2559: 404 ลา้นบาท เฉพาะของบริษทัฯ: 295 ลา้นบาท) 
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9. รายได้ท่ียงัไม่เรียกชําระ/เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง 
  (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
รายได้ทีย่งัไม่ได้เรียกชําระและเงินรับล่วงหน้า
จากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง  

   

มูลค่างานตามสัญญา  16,245,331 12,318,555 11,993,514 9,505,832 
การรับรู้รายไดต้ามอตัราส่วนของงานท่ีทาํเสร็จ 10,122,651 8,635,376 7,358,383 7,025,902 
หกั: มูลค่างานก่อสร้างท่ีเรียกเกบ็ (9,639,640) (7,218,145) (7,081,350) (5,994,915) 
รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ 854,291 1,762,973 359,023 1,122,213 
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ตามสัญญาก่อสร้าง (371,280) (345,742) (81,990) (91,226) 
รวม 483,011 1,417,231 277,033 1,030,987 
     
ลูกหนีเ้งนิประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง 100,307 87,471 53,205 46,090 

10. วสัดุก่อสร้าง 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  รายการปรับลดราคาทุน  
 ราคาทุน ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ วสัดุก่อสร้างคงเหลือ - สุทธิ 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
วสัดุก่อสร้าง 7,892 10,194 (2,378) (3,072) 5,514 7,122 
รวม 7,892 10,194 (2,378) (3,072) 5,514 7,122 

11. ภาษีเงนิได้ถูกหัก ณ ท่ีจ่าย 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ปี 2557 14,250 14,250 - - 
ปี 2558 7,861 7,861 - - 
ปี 2559 6,522 6,522 - - 
ปี 2560 26,673 - 20,999 - 
 55,306 28,633 20,999 - 
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแสดงภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายเป็นสินทรัพย ์เน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
มีสิทธิขอคืนภาษีขา้งตน้ อย่างไรก็ตาม มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนของภาษีเงินไดด้งักล่าวข้ึนอยู่กบัการใช้
สิทธิขอคืนภาษีและผลการตรวจสอบภาษีของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยโดยหน่วยงานของรัฐ 

12. เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีภาระคํา้ประกัน 

 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํซ่ึงบริษัทย่อยได้นําไปคํ้ าประกันวงเงิน
สินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารและหนงัสือคํ้าประกนัท่ีธนาคารออกใหใ้นนามของบริษทัยอ่ยตามท่ีกล่าว
ไวใ้นหมายเหตุ 35.5 

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 ลกัษณะ จดัตั้งข้ึน

ช่ือบริษทั ธุรกิจ ในประเทศ ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน วธีิราคาทุน 
  2560 2559 2560 2559 2560 2559 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ) (บาท) (บาท)
บริษทั สหการวศิวกร  
   จาํกดั  

ใหบ้ริการงานวศิวกรรม
   ก่อสร้างสาธารณูปโภค
   พ้ืนฐาน 

ไทย 500,000,000
บาท 

500,000,000
บาท 

99.99 99.99 620,894,691 620,894,691

ทีอาร์ซี อินเวสเมน้ท ์ ลงทุนในกิจการอ่ืน สาธารณรัฐ 1 เหรียญ 1 เหรียญ 100.00 100.00 32 32
   ลิมิเตท็ 
บริษทั ทีอาร์ซี 
   ยทิูลิต้ี จาํกดั 

 
ผลิตและจาํหน่าย 
   นํ้าประปา 

  เมอริเชียส
ไทย 

สหรัฐอเมริกา
250,000 
บาท 

สหรัฐอเมริกา
- 

 
99.97 

 
- 249,925 

 
- 
 

รวม   621,144,648 620,894,723
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน  (145,071,416) (145,071,416)
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ  476,073,232 475,823,307

 เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 4/2560 มีมติอนุมติัให้ดาํเนินการ
จดัตั้งบริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จาํกดั โดยบริษทัดงักล่าวมีทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท และบริษทัฯถือหุ้น
ในสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าว  เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2560 บริษทัดงักล่าว
ไดด้าํเนินการจดทะเบียนจดัตั้งดว้ยทุนท่ีออกและชาํระแลว้ร้อยละ 25.00 คิดเป็นมูลค่า 0.25 ลา้นบาท 
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 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 ลกัษณะ จดัตั้งข้ึน  

ช่ือบริษทั ธุรกิจ ในประเทศ ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน วธีิราคาทุน 
   2560 2559 2560 2559 2560 2559 

     (ร้อยละ) (ร้อยละ) (บาท) (บาท)
ถือหุน้โดยบริษทั สหการวศิวกร จาํกดั        
กิจการร่วมคา้ ไฮโครเทค็ 

สหการ 
ใหบ้ริการงาน 
   วศิวกรรมก่อสร้าง 

ไทย 1,000,000        
บาท 

1,000,000        
บาท 

49.00 49.00 490,000 490,000 

ถือหุน้โดยทีอาร์ซี อินเวสเมน้ท ์ลิมิเตท็        
ทีอาร์ซี อินเตอร์เนชัน่แนล         

ลิมิเตท็  
ลงทุนในกิจการอ่ืน ฮ่องกง 10  

เหรียญฮ่องกง 
10  

เหรียญฮ่องกง 
100.00 100.00 33 33 

ถือหุน้โดยทีอาร์ซี อินเตอร์เนชัน่แนล ลิมิเตท็        
TRC Middle East LLC ใหบ้ริการงาน 

   วศิวกรรมก่อสร้าง 
สาธารณรัฐ     
   สุลต่านโอมาน 

150,000 
Omani Rial 

150,000 
Omani Rial 

70.00 70.00 12,322,330 12,322,330 

TRC Engineering LLC ใหบ้ริการงาน 
   วศิวกรรมก่อสร้าง 

สาธารณรัฐ 
   สุลต่านโอมาน 

250,000 
Omani Rial 

250,000 
Omani Rial 

70.00 70.00 13,654,506 
 

13,654,506 
 

         
รวม   26,466,869 26,466,869 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน    (25,976,836) (25,976,836) 
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ - สุทธิ    490,033 490,033 

 บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ และบริษทั ไฮโดรเท็ค จาํกดั (มหาชน)      
มีบนัทึกขอ้ตกลงร่วมกันให้บริษทัย่อยเป็นผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินโครงการของกิจการร่วมคา้  
ไฮโดรเท็ค สหการ โดยบริษทั ไฮโดรเท็ค จาํกดั (มหาชน) ไม่ขอรับส่วนแบ่งผลกาํไรและขาดทุน 
และความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนอนัเกิดจากการดาํเนินการ 

 เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2559 มีมติอนุมติัให้ดาํเนินการปิด
บริษัท  TRC Middle East LLC และTRC Engineering LLC ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อย
ดงักล่าว อยูร่ะหวา่งดาํเนินการปิดบริษทั  

14. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  
14.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม 

  งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

   2560 2559 2560 2559 2560 2559 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท)

ถือหุน้โดยทีอาร์ซี อินเวสเมน้ท ์ลิมิเตท็  
บริษทั อาเซียนโปแตช 
ชยัภูมิ จาํกดั (มหาชน) 

ขดุเจาะเหมืองแร่ ไทย 22.46 23.43 1,261,274 1,261,274 1,168,092 1,231,926 

ถือหุน้โดยทีอาร์ซี อินเตอร์เนชัน่แนล ลิมิเตท็  
บริษทั อาเซียนโปแตช  ขดุเจาะเหมืองแร่ ไทย 2.67 2.79 100,000 100,000 90,911 96,407
 ชยัภูมิ จาํกดั (มหาชน)    
รวม     1,361,274 1,361,274 1,259,003 1,328,333 
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 เม่ือวันท่ี  18 มกราคม  2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี  1/2555 มีมติอนุมัติให้  TRC 
International Limited ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนของ
บริษทัฯเขา้ลงทุนซ้ือหุน้สามญัของบริษทั อาเซียนโปแตช ชยัภูมิ จาํกดั (มหาชน) (APOT) จาํนวน 50 
ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2558 TRC International Limited ไดล้งทุนเพิ่มใน APOT โดยซ้ือ
หุ้นจากผูถื้อหุ้นของ APOT จาํนวน 250,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 200 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 50 ลา้น
บาท ทาํใหมู้ลค่าเงินลงทุนเพิ่มข้ึนเป็น 100 ลา้นบาท 

 เม่ือวัน ท่ี  16 กันยายน  2558 ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี  9/2558 มีมติอนุมัติให้  TRC 
Investment Limited บริษทัยอ่ยท่ีสาธารณรัฐเมอริเชียส ซ้ือหุน้สามญัของบริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ 
จาํกดั (มหาชน) (APOT) จาํนวนไม่เกิน 6.3 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ  200 บาท รวมมูลค่าประมาณ 
1,260 ลา้นบาท  จาก Thermal Trade and Investment Limited ต่อมาเม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2558 TRC 
Investment Limited ไดจ่้ายเงินค่าหุ้นงวดท่ี 1 จาํนวน 355 ลา้นบาทตามเง่ือนไขการชาํระเงินให้แก่
ผูข้ายตามสัญญาซ้ือขายหุ้น (Share Sale and Purchase Agreement หรือ “SPA”)  และเม่ือวนัท่ี 30 
ตุลาคม 2558 ไดรั้บโอนหุน้ APOT จาํนวน 1.8 ลา้นหุน้  

  ในระหว่างเดือนมกราคม ถึงพฤษภาคม 2559 TRC Investment Limited ไดจ่้ายค่าหุ้นงวดท่ี 2 ถึงงวด
ท่ี 4 รวมจาํนวน 4.5 ล้านหุ้น เป็นเงิน 906 ล้านบาท  ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่ม TRC ใน 
APOT เพิ่มเป็นร้อยละ 26.22 (ประกอบดว้ยการถือหุ้นโดย TRC Investment Limited  ร้อยละ 23.43 
และ TRC International Limited ร้อยละ 2.79) ของทุนท่ีชําระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ของ 
APOT ท่ี 2,688 ลา้นบาท และบริษทัยอ่ยไดจ้ดัประเภทเงินลงทุนน้ีเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั  APOT ไดรั้บเงินชาํระค่าหุน้เพิ่มทุน 80 ลา้นบาทจากผูถื้อหุน้รายหน่ึง  (เป็นการ
ชาํระค่าหุ้นเพิ่มทุน 1,174,866 หุ้น ในราคาหุ้นละ 68.43 บาท) และไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุน
ชาํระแลว้จาก 2,688 ลา้นบาท เป็น 2,806 ลา้นบาท ทาํใหส้ัดส่วนการถือหุน้ของกลุ่ม TRC ใน APOT 
ลดลงจาก ร้อยละ  26.22 ของทุนชําระแล้ว  ณ  ส้ิ น ปี  2559 เป็น ร้อยละ  25.13 ณ  ส้ิ น ปี 2560 
(ประกอบด้วยการถือหุ้นโดย  TRC Investment Limited ร้อยละ  22.46 และ  TRC International 
Limited ร้อยละ 2.67) บริษัทฯได้บันทึกผลสุทธิจากการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นของ      
บริษัทร่วมเป็นจาํนวน 35 ลา้นบาท แสดงในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี         
31 ธนัวาคม 2560 
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14.2 ส่วนแบ่งขาดทุน 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม ดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษทั 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม           

ในระหวา่งปี 
 2560 2559 

บริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จาํกดั (มหาชน) 34,337 32,941 
รวม 34,337 32,941 

14.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมท่ีมีสาระสําคญั 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน  
(หน่วย : ลา้นบาท) 

 2560 2559 
สินทรัพยห์มุนเวียน 110 330 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 6,127 5,595 
หน้ีสินหมุนเวยีน 531 184 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 4,018 4,020 
สินทรัพย์ - สุทธิ 1,688 1,721 
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 25.13 26.22 
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ 424 451 
การตดัรายการระหวา่งกนั (12) (7) 
ค่าความนิยม 847 884 
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทร่วม 1,259 1,328 

สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  
(หน่วย : ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  
 2560 2559 
รายได ้ 2 4 
กาํไร (ขาดทุน) (112) (101) 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (112) (101) 
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15. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

 เงินลงทุนในการร่วมคา้มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
(หน่วย: พนับาท)

 งบการเงินรวม 
มูลค่าตามบญัชี ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ในการร่วมคา้ในระหวา่งปี
  2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
ถือหุน้โดยบริษทัฯ    
กิจการร่วมคา้ซิโนเปค -ทีอาร์ซี ใหบ้ริการงาน

วิศวกรรมก่อสร้าง
30 30 2,376 2,376 2,376 2,376 - - 

ถือหุน้โดยบริษทั สหการวิศวกร จาํกดั    
บริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จาํกดั ใหบ้ริการงาน

วิศวกรรมก่อสร้าง
51 - 5,099 - 4,983 

 
- 
 

(116) - 

รวม    7,475 2,376 7,359 2,376 (116) - 
 

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
  2560 2559 2560 2559 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
กิจการร่วมคา้ซิโนเปค -ทีอาร์ซี ใหบ้ริการงานวศิวกรรมก่อสร้าง 30 30 2,376 2,376 
รวม    2,376 2,376 

 งบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  และ 2559 บริษทัฯ ไม่ไดบ้นัทึกส่วนแบ่งกาํไร 
(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ซิโนเปค-ทีอาร์ซี เน่ืองจากผลกระทบของรายการดงักล่าว        
ไม่มีสาระสาํคญัต่องบการเงิน 

 เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 5/2560 มีมติอนุมติัใหด้าํเนินการจดัตั้ง
บริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จาํกดั โดยบริษทัดงักล่าวมีทุนจดทะเบียน 40 ลา้นบาท และบริษทั สหการ
วิศวกร จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51.00 ของเงินลงทุนในบริษทั
ดงักล่าว  เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2560 บริษทัดงักล่าวไดด้าํเนินการจดทะเบียนจดัตั้งดว้ยทุนท่ีออก
และชาํระแลว้ร้อยละ 25.00 คิดเป็นมูลค่า  10 ลา้นบาท 
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16. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
เคร่ืองตกแต่ง  

เคร่ืองมือ ติดตั้งและ  
ส่วนปรับปรุง และ เคร่ืองใช ้  งานระหวา่ง

 ท่ีดิน อาคาร สินทรัพยเ์ช่า อุปกรณ์ สาํนกังาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 
ราคาทุน:   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 142,062 212,159 3,341 447,430 89,226 89,236 4,029 987,483
ซ้ือเพ่ิม - 36 - 52,751 9,070 13,067 58,469 133,393
จาํหน่าย - - - (121) (4) (3,156) - (3,281)
ตดัจาํหน่าย - - (3,341) (4,599) (1,962) (17) - (9,919)
โอนเขา้ (ออก) - 573 - 4,234 578 - (5,385) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 142,062 212,768 - 499,695 96,908 99,130 57,113 1,107,676
ซ้ือเพ่ิม - 270 - 2,842 2,847 47 61,578 67,584
จาํหน่าย - - - (239) (490) (1,270) - (1,999)
ตดัจาํหน่าย - (2,676) - (9,811) (3,339) - - (15,826)
โอนเขา้ (ออก) - 75,622 - 10,217 1,731 - (87,570) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 142,062 285,984 - 502,704 97,657 97,907 31,121 1,157,435 
ค่าเส่ือมราคาสะสม:   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 - 11,888 3,292 167,920 48,002 49,680 - 280,782 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 7,667 37 74,405 13,921 16,169 - 112,199 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย    - - - (62) (4) (2,854) - (2,920) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีตดัจาํหน่าย    - - (3,329) (3,768) (1,897) (5) - (8,999) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 - 19,555 - 238,495 60,022 62,990 - 381,062 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 7,679 - 70,203 13,439 12,872 - 104,193 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย    - - - (139) (446) (938) - (1,523)
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีตดัจาํหน่าย - (2,676) - (5,274) (3,091) - - (11,041) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - 24,558 - 303,285 69,924 74,924 - 472,691 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี:         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 142,062 193,213 - 261,200 36,886 36,140 57,113 726,614 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 142,062 261,426 - 199,419 27,733 22,983 31,121 684,744 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี:   
2559 (71 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายและให้บริการก่อสร้าง ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)  112,199 
2560 (65 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายและให้บริการก่อสร้าง ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)  104,193 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
     เคร่ือง

ตกแต่ง 
   

    เคร่ืองมือ ติดตั้งและ    
   ส่วนปรับปรุง และ เคร่ืองใช ้  งานระหวา่ง  
 ท่ีดิน อาคาร สินทรัพยเ์ช่า อุปกรณ์ สาํนกังาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน:         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 140,472 212,159 3,341 323,045 77,122 67,208 4,029 827,376 
ซ้ือเพ่ิม - 36 - 52,711 9,047 13,067 58,469 133,330 
จาํหน่าย - - - (121) (4) (2,956) - (3,081) 
ตดัจาํหน่าย - - (3,341) (4,555) (1,768) (17) - (9,681) 
โอนเขา้ (ออก) - 573 - 4,234 578 - (5,385) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 140,472 212,768 - 375,314 84,975 77,302 57,113 947,944
ซ้ือเพ่ิม - 237 - 2,397 2,400 44 43,274 48,352 
จาํหน่าย - - - - (358) (621) - (979) 
ตดัจาํหน่าย - (2,676) - (8,465) (2,862) - - (14,003) 
โอนเขา้ (ออก) - 75,622 - 10,217 1,731 - (87,570) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 140,472 285,951 - 379,463 85,886 76,725 12,817 981,314 
ค่าเส่ือมราคาสะสม:         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 - 11,888 3,292 78,777 38,158 34,678 - 166,793 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 7,667 37 64,102 12,994 12,298 - 97,098 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย    - - - (62) (4) (2,654) - (2,720) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีตดัจาํหน่าย    - - (3,329) (3,730) (1,708) (5) - (8,772) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 - 19,555 - 139,087 49,440 44,317 - 252,399 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 7,679 - 62,657 12,817 11,558 - 94,711
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย    - - - - (315) (289) - (604) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีตดัจาํหน่าย    - (2,676) - (3,952) (2,626) - - (9,254) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - 24,558 - 197,792 59,316 55,586 - 337,252 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี:         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 140,472 193,213 - 236,227 35,535 32,985 57,113 695,545 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 140,472 261,393 - 181,671 26,570 21,139 12,817 644,062 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี       
2559 (70 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายและให้บริการก่อสร้าง ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)  97,098 
2560 (64 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายและให้บริการก่อสร้าง ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)  94,711 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้          
แต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์ังกล่าวมีจาํนวนเงิน
ประมาณ 188 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 96 ลา้นบาท) (2559: 153 ลา้นบาท เฉพาะของบริษทัฯ: 
84 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของเคร่ืองมือและยานพาหนะซ่ึง
ได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจาํนวนประมาณ  27 ล้านบาท 
(เฉพาะของบริษทัฯ: 16 ลา้นบาท) (2559: 34 ลา้นบาท เฉพาะของบริษทัฯ: 21 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯไดน้าํท่ีดินซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 100 ลา้นบาท ไป                 
จดจาํนองไวก้บัธนาคารเพ่ือคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บจากธนาคาร 
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17. สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ซ่ึงประกอบดว้ยคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 และ 2559 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560:  
ราคาทุน 24,075 23,237 
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (11,228) (10,916) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 12,847 12,321 
  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559:  
ราคาทุน 23,481 22,706 
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (8,970) (8,736) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 14,511 13,970 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับปี 2560 และ 2559 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 14,511 8,023 13,970 7,405 
ซ้ือซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 594 8,387 530 8,387 
ค่าตดัจาํหน่าย (2,258) (1,899) (2,179) (1,822) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 12,847 14,511 12,321 13,970 

18.  เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
  (หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  (ร้อยละต่อปี) 2560 2559 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 2559: 3.30% - 3.40% - 30,000 
ทรัสตรี์ซีท 2560: 4.35% (2559: 3.36%) 70,358 74,255 
รวม 70,358 104,255 

 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯคํ้าประกนัโดยการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน
จากลูกหน้ีตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 8  
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19. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 367,312 319,886 141,540 181,645 
เงินทดรองจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 22,526 39,356 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพย์
ไม่มีตวัตน 11,322 3,541 129 3,518 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 179 3 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 72,396 118,025 55,774 107,190 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 451,030 441,452 220,148 331,712 

20. เงินกู้ยืมระยะส้ัน 
 ยอดคงเหลือน้ีคือตัว๋แลกเงินประเภทท่ีไม่สามารถเปล่ียนมือไดจ้าํนวน 30 ลา้นบาท ออกใหก้บับุคคล
ในวงจาํกดัในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.85 ต่อปี ตัว๋แลกเงินดงักล่าวมีอายุ 183 วนั บริษทัฯไดช้าํระคืน
ตัว๋เงินดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2561 

21. ประมาณการหนีสิ้นจากโครงการก่อสร้าง 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ผลขาดทุนจาก   ผลขาดทุนจาก  
 การรับประกนั

ผลงาน 
โครงการ
ก่อสร้าง รวม 

การรับประกนั
ผลงาน 

โครงการ
ก่อสร้าง รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 17,397 3,407 20,804 12,353 - 12,353 
เพิ่มข้ึนในระหวา่งปี 17,000 - 17,000 17,000 - 17,000 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (6,573) (3,208) (9,781) (6,122) - (6,122) 
โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน (5,016) - (5,016) (5,016) - (5,016) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 22,808 199 23,007 18,215 - 18,215 
เพิ่มข้ึนในระหวา่งปี 2,000 876 2,876 2,000 - 2,000 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (4,338) (199) (4,537) (3,557) - (3,557) 
โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน (1,696) - (1,696) (1,696) - (1,696) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 18,774 876 19,650 14,962 - 14,962 
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22.     หุ้นกู้ 

 บริษัทฯได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
     งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หุน้กู ้ อตัราดอกเบ้ีย การชาํระดอกเบ้ีย อาย ุ ครบกาํหนด 2560 2559 
หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2558 ร้อยละ 4.68 ชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 

เร่ิมตั้งแต่ 8 ตุลาคม 2558 
2 ปี 8 กรกฎาคม 2560 

- 100,000 
หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2559 ร้อยละ 4.40 ชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 

เร่ิมตั้งแต่ 10 มิถุนายน 2559 
2 ปี 10 มีนาคม 2561 

200,000 200,000 
หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2560 ร้อยละ 4.50 ชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 

เร่ิมตั้งแต่ 12 ตุลาคม 2560 
1 ปี 12 กรกฎาคม 2561 

100,000 - 
รวม     300,000 300,000 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี   (300,000) (100,000) 
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี   - 200,000 

ทั้งน้ี ภายใตข้อ้กาํหนดสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและหน้าท่ี                
บางประการซ่ึงรวมถึงการดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Interest Bearing 
Debt to Equity Ratio) และอตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย (EBITDA to Interest Ratio) ให้
เป็นไปตามสัดส่วนท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาตลอดอายุของหุ้นกู้ ทั้ งน้ี หน้ีสินให้หมายถึงเงินกู้ยืมท่ีมี
ดอกเบ้ียเท่านั้น 

23. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 17,992 31,953 7,374 16,919 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (776) (1,933) (141) (689) 
รวม 17,216 30,020 7,233 16,230 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (11,238) (12,806) (7,233) (8,997) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก     
 ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 5,978 17,214 - 7,233 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดท้าํสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพื่อเช่าเคร่ืองมือและยานพาหนะใชใ้น
การดาํเนินงานของกิจการโดยมีกาํหนดการชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายขุองสญัญามีระยะเวลาโดยเฉล่ีย
ประมาณ 3 ถึง 5 ปี 



27 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสญัญาเช่าการเงินดงัน้ี  
(หน่วย: พนับาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม
ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้ง
จ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 11,789 6,203 17,992 7,374 - 7,374

ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอ
การตดับญัชี                                    (551) (225) (776) (141) - (141)

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่า
ท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 11,238 5,978 17,216 7,233 - 7,233 

(หน่วย: พนับาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม
ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้ง
จ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 13,961 17,992 31,953 9,545 7,374 16,919

ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอ
การตดับญัชี                                    (1,155) (778) (1,933) (548) (141) (689)

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่า
ท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 12,806 17,214 30,020 8,997 7,233 16,230 

24. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ภาษีขายตั้งพกั 43,990 11,375 41,799 11,132 
ภาษีมูลค่าเพิ่มคา้งจ่าย 1,769 7,944 - 6,604 
อ่ืน ๆ 2,928 1,750 1,383 1,264 
รวม 48,687 21,069 43,182 19,000 
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25. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน
แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2560 2559 
 ผลประโยชน์

หลงัออก     
จากงาน 

ผลประโยชน์
ระยะยาวอ่ืน รวม 

ผลประโยชน์
หลงัออก     
จากงาน 

ผลประโยชน์
ระยะยาวอ่ืน รวม 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 35,053 4,292 39,345 33,953 - 33,953 
ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน :       
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 7,099 1,361 8,460 7,263 1,102 8,365 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 921 113 1,034 726 85 811 
ตน้ทุนบริการในอดีต - - - - 4,311 4,311 
ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :       
(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั    

 
 

 ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้น
ประชากรศาสตร์ 578 (82) 496 (136) - (136) 

 ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทาง
การเงิน  1,375 42 1,417 (101) - (101) 

    ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจาก
ประสบการณ์ (220) (798) (1,018) (6,652) - (6,652) 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี - (309) (309) - (1,206) (1,206) 
ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 44,806 4,619 49,425 35,053 4,292 39,345 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 
 ผลประโยชน์

หลงัออก     
จากงาน 

ผลประโยชน์
ระยะยาวอ่ืน รวม 

ผลประโยชน์
หลงัออก     
จากงาน 

ผลประโยชน์
ระยะยาวอ่ืน รวม 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 31,423 3,677 35,100 31,286 - 31,286 
ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน :  
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 5,795 1,131 6,926 6,086 923 7,009 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 817 96 913 640 73 713 
ตน้ทุนบริการในอดีต - - - - 3,746 3,746 
ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :       
(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั    

 
 

 

 ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้น
ประชากรศาสตร์ (109) (119) (228) (291) - (291) 

 ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทาง
การเงิน  1,118 29 1,147 (126) - (126) 

    ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจาก
ประสบการณ์ (250) (621) (871) (6,171) - (6,171) 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี - (227) (227) - (1,065) (1,065) 
ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 38,794 3,966 42,760 31,424 3,677  35,101 

 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุน  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 3,086 6,224 2,504 5,541 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5,570 7,263 4,624 5,927 
รวมค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 8,656 13,487 7,128 11,468 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยคาดว่าจะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีขา้งหน้า 
เป็นจาํนวนประมาณ 3  ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 3 ลา้นบาท) (2559: 3 ลา้นบาท เฉพาะบริษทัฯ:                  
3 ลา้นบาท)  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณ  9 ปี  (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 9 ปี) (2559: 9 ปี                    
งบการเงินเฉพาะกิจการ: 9 ปี) 
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 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2560 2559 2560 2559

อตัราคิดลด (ร้อยละต่อปี) 2.28 - 2.43 2.60 - 2.86 2.28 2.60
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต                   

(ร้อยละต่อปี) 5.00 5.00 5.00 5.00
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน

(ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ (ร้อยละต่อปี) 0.00 - 20.00 0.00 - 17.00 0.00 - 20.00 0.00 - 17.00
ราคาทองคาํ (บาท) 20,600 20,250 20,600 20,250

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสาํคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์
ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 เพ่ิมข้ึน ลดลง เพ่ิมข้ึน ลดลง 
อตัราคิดลด (ร้อยละ 1.0) (3.4) 3.9 (3.0) 3.4 
อตัราการข้ึนเงินเดือน (ร้อยละ 1.0) 3.7 (3.3) 3.0 - 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน 

(ร้อยละ 1.0) (3.7) 1.4 (3.2) 1.2 
ราคาทองคาํ (1,000 บาท) 0.1 (0.1) - - 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 เพ่ิมข้ึน ลดลง เพ่ิมข้ึน ลดลง 
อตัราคิดลด (ร้อยละ 1.0) (2.9) 3.3 (2.5) 2.9 
อตัราการข้ึนเงินเดือน (ร้อยละ 1.0) 3.1 (2.8) 2.6 (2.3) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน 

(ร้อยละ 1.0) (3.1) 1.2 (2.8) 0.1 
ราคาทองคาํ (1,000 บาท) 0.1 (0.1) - - 

 



31 

26. ทุนเรือนหุ้น 

 จาํนวนหุน้สามญั ทุนชาํระแลว้และส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัของบริษทัฯมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
   ส่วนเกิน วนัท่ีจดทะเบียนกบั 

รายการ จาํนวนหุน้ จาํนวนเงิน มูลค่าหุน้ กระทรวงพาณิชย ์
 (พนัหุน้) (พนับาท) (พนับาท)  
หุน้สามญัจดทะเบียน     
ณ วนัตน้ปี 5,810,988 726,373   
ลดลงระหวา่งปี (675,002) (84,375)  22 พฤษภาคม 2560 
เพิ่มข้ึนระหวา่งปี 733,712 91,714  23 พฤษภาคม 2560 
ณ วนัปลายปี 5,869,698 733,712   
หุน้สามญัท่ีออกและชาํระแลว้     
ณ วนัตน้ปี 5,135,986 641,998 1,041,740  
เพิ่มทุนเน่ืองจากการจ่ายหุน้ปันผล 733,707 91,714 - 26 พฤษภาคม 2560 
ณ วนัปลายปี 5,869,693 733,712 1,041,740  

 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯมีมติอนุมติัเร่ืองต่างๆท่ีสาํคญั
ดงัน้ี 

26.1 อนุมติัการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯจาํนวน 733.7 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
0.125 บาทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ในอตัรา 7 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายปัน
ผลในอตัรา หุน้ละ 0.0178571 บาท 

26.2 อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 726.4 ลา้นบาท เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่จาํนวน 642.0 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 5,136.0 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 0.125 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดจ้าํหน่าย บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการลดทุนดงักล่าว
กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2560 

26.3 อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 642.0 ลา้นบาท เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่จาํนวน 733.7 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 733.7 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไว้
หุน้ละ 0.125 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2560 บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียน
เพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ป็นทุนจดทะเบียน 733.7 ลา้นบาท จาํนวน 5,869.7 ลา้นหุ้น โดยมีทุน
ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ 642.0 ลา้นบาท จาํนวน 5,136.0 ลา้นหุน้ 



32 

27. สํารองตามกฎหมาย 
 บริษัทฯ 
 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง

จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหัก
ดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรร
สาํรองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

 บริษัทย่อยในประเทศ 
 ตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บริษทัตอ้งจดัสรรทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 

5 ของจาํนวนผลกาํไร ซ่ึงบริษทัทาํมาหาไดทุ้กคราวท่ีจ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนสาํรองนั้นจะมีจาํนวน
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนทุนของบริษทั สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงิน
ปันผลได ้

 บริษัทย่อยในต่างประเทศ 
 ตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บริษทัตอ้งจดัสรรทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 

10 ของจาํนวนผลกาํไร จนกว่าทุนสาํรองนั้นจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนทุนของ
บริษทัฯ 

28. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 437,036 548,008 394,294 515,651 
ค่าเส่ือมราคา 104,193 112,199 94,711 97,098
ค่าตดัจาํหน่าย 2,258 1,899 2,179 1,822 
วสัดุก่อสร้าง วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ปและค่างานผูรั้บเหมา 1,904,586 2,290,361 644,086 1,530,410 
ค่าเช่าจ่ายตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน 81,648 98,042 77,010 95,667
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 10,746 10,912 10,746 4,399 
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29. ภาษีเงินได้ 
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2560 2559 2560 2559
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 36,205 94,947 24,692 89,731
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:    
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว   
 และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 21,601 3,391 (611) (598)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน 57,806 98,338 24,081 89,133 

 จาํนวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลกาํไรหรือ
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์     

 ประกนัภยั (347) 1,378 (152) 1,318 
(รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีก่อนเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น                
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (347) 1,378 (152) 1,318 
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 รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหว่างค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษี
ท่ีใชส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2560 2559 2560 2559
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 148,486 383,443 125,987 447,062 
  
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 12% - 20% 12% - 20% 20% 20%
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 30,224 75,460 25,197 89,412
ผลกระทบทางภาษีจากการตดัรายการระหวา่งกนั (15,827) 3,177 - -
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:  
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 3,148 5,137 1,910 2,878
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (3,005) (3,102) (2,996) (3,100)
รายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ภาษี (55) (57) (30) (57)
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้  
   ของบริษทัร่วม 6,998 - - -
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6,868 6,588 - -
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 23 - - -
ผลขาดทุนทางภาษีท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บประโยชน์ 29,432 11,135 - -
รวม 43,409 19,701 (1,116) (279)
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน 57,806 98,338 24,081 89,133 

 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี     
 ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 476 614 476 614 
 ประมาณการหน้ีสินจากโครงการก่อสร้าง 3,349 3,202 2,411 2,243 
 สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 9,849 7,869 8,552 7,020 
 ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 228 22,692 - - 
รวม 13,902 34,377 11,439 9,877 
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี     
 สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 1,507 727 1,623 824 
รวม 1,507 727 1,623 824 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทัย่อยในต่างประเทศแห่งหน่ึงคาํนวณข้ึนในอตัราร้อยละ 12 ของกาํไร
ทางภาษีส่วนท่ีเกินกวา่ 30,000 โอมานเรียล 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีจาํนวน 235 ลา้นบาท 
(2559: 231 ลา้นบาท) ซ่ึงบริษทัฯไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เน่ืองจากบริษทัฯ
พิจารณาแลว้คาดวา่จะไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ในอนาคต 

 ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยมีผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้จ ํานวน  4 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา และ 2 ลา้นโอมานเรียล (2559: 2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 2 ลา้นโอมานเรียล) ซ่ึง
จะทยอยส้ินสุดระยะเวลาการใหป้ระโยชน์ภายในปี 2565  

30. กําไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี โดยไดป้รับ
จาํนวนหุ้นตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนไปของจาํนวนหุ้นสามญัท่ีเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการออกหุ้นปันผล 
ตามมติท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 ตามท่ีกล่าวไวใ้น  
หมายเหตุ 26 และไดป้รับปรุงจาํนวนหุ้นสามญัท่ีใชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นของงวดก่อนท่ีนาํมา
เปรียบเทียบ (ปรับจาํนวนหุ้นตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนไปของจาํนวนหุ้นสามญัท่ีเปล่ียนแปลง โดยถือ
เสมือนวา่การเปล่ียนแปลงดงักล่าวไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน)  

 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างปี
กบัจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุน้สามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรับ
ลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามญั โดยสมมติว่าไดมี้การแปลงเป็นหุ้นสามญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุ้น
สามญัเทียบเท่า 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลดแสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 

กาํไรสาํหรับปี 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ีย           

ถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
   (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน     
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ   92,792 290,756 5,869,693 5,859,755 0.016 0.050 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ESOP – W2)  -  6,858   
กําไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
   สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั       
   จากใบสาํคญัแสดงสิทธิ  290,756  5,866,613  0.050 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 

กาํไรสาํหรับปี 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ีย           

ถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
   (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน     
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ   101,906 357,929 5,869,693 5,859,755 0.017 0.061 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ESOP – W2)  -  6,858   
กําไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
   สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั       
   จากใบสาํคญัแสดงสิทธิ  357,929  5,866,613  0.061 
       

 ไม่มีการคาํนวณกําไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ (ESOP-W2) 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เน่ืองจากใบสาํคญัแสดงสิทธิหมดอาย ุเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2559 

31. เงินปันผล/หุ้นปันผล 
 เงินปันผล/หุน้ปันผล อนุมติัโดย จาํนวนปันผลจ่าย ปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (พนับาท) (บาท) 
เงินปันผลจาก ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี   
 ผลประกอบการปี 2559      เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 20,545 0.0040000 
หุน้ปันผลจาก ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี   
 ผลประกอบการปี 2559      เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 91,713 0.0178571 
รวมเงินปันผลและหุน้ปันผลท่ีจ่ายในปี 2560 112,258 0.0218571 
เงินปันผลจาก ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี   
 ผลประกอบการปี 2558      เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2559 45,635 0.010000 
หุน้ปันผลจาก ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี   
 ผลประกอบการปี 2558      เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2559 71,305 0.015625 
รวมเงินปันผลและหุน้ปันผลท่ีจ่ายในปี 2559 116,940 0.025625 
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32. สัญญางานระหว่างก่อสร้าง 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนปรับปรุงดว้ยกาํไร
หรือขาดทุนท่ีรับรู้จนถึงปัจจุบันสําหรับสัญญางานระหว่างก่อสร้างเป็นจาํนวนประมาณ 10,179              
ลา้นบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 7,405 ลา้นบาท) (2559: 8,635 ลา้นบาท เฉพาะของบริษัทฯ: 7,026  
ล้านบาท ) มีจํานวนเงิน ท่ี กิจการมี สิทธิ เรียกร้องจากผู ้ว่ าจ้างสําห รับงานระหว่างก่อสร้าง                     
เป็นจาํนวนประมาณ  911 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 406 ล้านบาท) (2559: 1,763 ล้านบาท                
เฉพาะของบริษทัฯ: 1,122 ลา้นบาท)  และมีจาํนวนเงินท่ีผูว้่าจา้งมีสิทธิเรียกร้องจากกิจการสําหรับ            
งานระหวา่งก่อสร้างเป็นจาํนวนประมาณ 371 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 82 ลา้นบาท) (2559: 346 
ลา้นบาท เฉพาะของบริษทัฯ: 91 ลา้นบาท) 

33. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและพนกังานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพข้ึน
ตามพระราชบญัญติักองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯ บริษทัย่อยและพนักงานจะจ่าย
สมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 - 7 ของเงินเดือน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดย
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั และจะจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงาน
ตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ในระหว่างปี 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้
รับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจาํนวนเงิน 7 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 6 ลา้นบาท) (2559:       
7 ลา้นบาท เฉพาะของบริษทัฯ: 6 ลา้นบาท) 

34. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 
 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจ

สูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตาม
ประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 4 ส่วนงาน ดงัน้ี 
 ส่วนงานการใหบ้ริการก่อสร้างระบบท่อ  
 ส่วนงานการให้บริการระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลงังานและปิโตร

เคมี 
 ส่วนงานการใหบ้ริการก่อสร้างงานโยธา 
 ส่วนงานขายและบริการอ่ืน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการรวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานขา้งตน้  
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 ผู ้มีอ ํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อ
วตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯ
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและ            
สินทรัพยร์วมซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและ
สินทรัพยร์วมในงบการเงิน  

 การบนัทึกบญัชีสาํหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี
สาํหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยในงบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 

การ
ใหบ้ริการ
ก่อสร้าง

การ
ใหบ้ริการ
ระบบ

การ
ใหบ้ริการ
ก่อสร้าง การขายและ  

รายการ
ปรับปรุง
และตดั
รายการ

 
 

งบการเงิน
 ระบบท่อ วิศวกรรม งานโยธา บริการอ่ืน รวมส่วนงาน ระหวา่งกนั รวม
รายไดจ้ากการใหบ้ริการลูกคา้ภายนอก 1,073,285 345,446 651,831 - 2,070,562 - 2,070,562
รายไดจ้ากการใหบ้ริการบริษทัยอ่ย - - - 2,080 2,080 (2,080) -
รายไดจ้ากการใหบ้ริการบริษทัร่วม - - 298,171 - 298,171 - 298,171
รายไดจ้ากการใหบ้ริการกิจการร่วมคา้ 1,400 - - - 1,400 - 1,400
ค่าเส่ือมราคา (67,378) (7,454) (30,814) (8) (105,654) 1,461 (104,193)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (187,815) (23,000) (90,628) (1,072) (302,515) 21 (302,494)
  
กําไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 90,281 35,969 27,663 (911) 153,002 15,503 168,505
รายไดอ่ื้น  64,354
ดอกเบ้ียรับ  1,340
กลบัรายการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ   127
ดอกเบ้ียจ่าย  (16,396)
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัร่วม  (34,992)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  (34,337)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้  (116)
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้  148,485
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  (57,806)
กําไรสําหรับปี       90,679 
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(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 

การ
ใหบ้ริการ
ก่อสร้าง

การ
ใหบ้ริการ
ระบบ

การ
ใหบ้ริการ
ก่อสร้าง การขายและ  

รายการ
ปรับปรุง
และตดั
รายการ

 
 

งบการเงิน
 ระบบท่อ วิศวกรรม งานโยธา บริการอ่ืน รวมส่วนงาน ระหวา่งกนั รวม
รายไดจ้ากการใหบ้ริการลูกคา้ภายนอก 1,663,429 1,158,542 469,715 - 3,291,686 - 3,291,686
รายไดจ้ากการใหบ้ริการบริษทัร่วม - - 272,633 - 272,633 - 272,633
รายไดจ้ากการใหบ้ริการกิจการร่วมคา้ 132,981 - - - 132,981 - 132,981
ค่าเส่ือมราคา (58,075) (36,103) (19,482) - (113,660) 1,461 (112,199)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (161,564) (96,275) (50,637) - (308,476) - (308,476)
  
กําไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 194,504 212,030 (19,230) - 387,304 13,550 400,854
รายไดอ่ื้น  36,395
ดอกเบ้ียรับ  3,200
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (7,030)
ดอกเบ้ียจ่าย  (17,034)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  (32,941)
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้  383,444
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  (98,338)
กําไรสําหรับปี       285,106 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดงันั้นรายไดแ้ละสินทรัพย์
ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

 ในปี 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวนสองราย เป็นจาํนวนเงินประมาณ 
841 ลา้นบาทและ 568 ลา้นบาท ซ่ึงมาจากส่วนงานการให้บริการก่อสร้างระบบท่อและการให้บริการ
ก่อสร้างงานโยธา ตามลาํดบั (ปี 2559 มีรายได้จากลูกคา้รายใหญ่จาํนวนหน่ึงราย เป็นจาํนวนเงิน
ประมาณ 1,368 ลา้นบาท ซ่ึงมาจากส่วนงานการใหบ้ริการก่อสร้างระบบท่อ) 

35. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

35.1 ภาระผูกพนัเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ  วัน ท่ี  31 ธันวาคม  2559 บริษัทฯมีรายจ่ายฝ่ ายทุนจํานวน เงิน  7 ล้านบาท  (2560: ไม่ มี )                    
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างโรงงานประกอบผลิตภณัฑช้ิ์นงานโลหะ 
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35.2 ภาระผูกพนัเก่ียวกับการซื้อวสัดุก่อสร้างและการจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัเก่ียวเน่ืองกบัการซ้ือวสัดุก่อสร้างและ
การจา้งผูรั้บเหมาก่อสร้างเป็นจาํนวนเงินประมาณ 1,196 ลา้นบาท 40 ลา้นยูโรและ 3 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (เฉพาะของบริษทัฯ: 233 ลา้นบาท 40 ลา้นยโูรและ 3 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) (2559: 
731 ลา้นบาท และ 15 ลา้นยโูร เฉพาะของบริษทัฯ: 168 ลา้นบาท และ 8 ลา้นยโูร) 

35.3 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน เคร่ืองจกัร รถยนต์
และอุปกรณ์ อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานท่ีบอก
เลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
จ่ายชาํระ     

ภายใน 1 ปี 19 17 17 17 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 24 27 21 27 

35.4   ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาบริการ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ทาํสัญญาบริการท่ีเก่ียวขอ้งกับการจา้งท่ีปรึกษา และการรักษาความ
ปลอดภยั อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 2 ปี  
บริษทัฯและบริษทัย่อยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาบริการท่ีบอกเลิก
ไม่ได ้ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 
จ่ายชาํระ   

ภายใน 1 ปี 1 3 
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35.5   หนังสือคํา้ประกันธนาคาร 

 หนังสือคํ้าประกนัออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯและบริษทัย่อย ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทาง
ปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีดงัต่อไปน้ี 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2560 2559 2560 2559
คํ้าประกนัการก่อสร้างและการ
ประมูลงานก่อสร้าง  

1,518 ลา้นบาท 
- 

           2 ลา้นยโูร 

853 ลา้นบาท 
1 ลา้นเหรียญสหรัฐ    

1 ลา้นยโูร 

1,101 ลา้นบาท 
- 

1 ลา้นยโูร 

646 ลา้นบาท 
1 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

- 
คํ้าประกนัการชาํระคืนเงินรับ
ล่วงหนา้และเงินประกนัผลงาน 

1,007 ลา้นบาท 
1 ลา้นเหรียญสหรัฐ    

3 ลา้นยโูร 
2 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ 

915 ลา้นบาท 
2 ลา้นเหรียญสหรัฐ    

2 ลา้นยโูร 
2 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ 

442 ลา้นบาท 
1 ลา้นเหรียญสหรัฐ    

1 ลา้นยโูร 
2 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ 

564 ลา้นบาท 
2 ลา้นเหรียญสหรัฐ    

- 
2 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ 

คํ้าประกนัอ่ืน ๆ 24 ลา้นบาท 25 ลา้นบาท 24 ลา้นบาท 24 ลา้นบาท 
รวม 2,549 ลา้นบาท

1 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ           5 

ลา้นยโูร 
2 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ 

1,793 ลา้นบาท
3 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ           3 

ลา้นยโูร 
2 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ 

1,567 ลา้นบาท 
1 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

2 ลา้นยโูร 
2 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ 

1,234 ลา้นบาท 
3 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

- 
2 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ 

35.6 การคํา้ประกัน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯมีภาระผูกพนัจากการคํ้าประกนัการชาํระหน้ีตามสัญญาเช่าทาง
การเงินของบริษทัยอ่ยในวงเงิน 23 ลา้นบาท (2559: 23 ลา้นบาท) 

36. คดีฟ้องร้อง 

36.1 เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2554 หน่วยงานของรัฐแห่งหน่ึงมีจดหมายถึงธนาคารแห่งหน่ึงให้ยึดหนงัสือคํ้า
ประกนัตามขอ้เสนอทางการคา้ท่ีบริษทัฯไดว้างไวต่้อธนาคารจาํนวน 20 ลา้นบาท เน่ืองจากหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาวา่บริษทัฯไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้เสนอดงักล่าวได ้

 เม่ือวนัท่ี 29 ธันวาคม 2554 บริษทัฯไดย้ื่นฟ้องหน่วยงานของรัฐและพวก (คู่กรณี) ต่อศาลปกครอง
กลางเพื่อขอให้ศาลพิพากษาให้คู่กรณีคืนหนงัสือคํ้าประกนัและชดใชค่้าเสียหายเป็นจาํนวนเงิน 27.5 
ลา้นบาทพร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี และค่าธรรมเนียมหนงัสือคํ้าประกนัตั้งแต่วนัถดัจาก
วนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่าจะชาํระแลว้เสร็จ เน่ืองจากบริษทัฯเห็นว่าการท่ีบริษทัฯไม่สามารถปฏิบติั
ตามขอ้เสนอดงักล่าวไม่ไดเ้กิดจากความผิดของบริษทัฯ เพราะมีกฎหมายห้ามก่อสร้างตามขอ้เสนอ
ทางการคา้ 
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 เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2558 ศาลปกครองกลางไดมี้คาํพิพากษาออกมาว่าให้หน่วยงานของรัฐคืน
หลักประกันการยื่นคาํร้องและข้อเสนอขายไฟฟ้า คือ หนังสือคํ้ าประกันของบริษัทฯ ลงวนัท่ี                 
31 สิงหาคม 2550 จาํนวน 20 ลา้นบาท โดยมีเง่ือนไขให ้บริษทัฯ และธนาคารร่วมกนัหรือแทนกนัรับ
ผิดชดใชเ้งินจาํนวน 10 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี ของตน้เงิน 10 ลา้นบาท นับถดัจาก
วนัฟ้อง (วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2554) ไปจนกว่าจะชาํระเสร็จโดยใหช้าํระภายใน 60 วนั นบัแต่วนัท่ีคดีถึง
ท่ีสุด ส่วนอ่ืนท่ีบริษทัฯ ฟ้องใหย้กเสียทั้งส้ิน 

 เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2558 หน่วยงานของรัฐไดย้ืน่อุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลปกครองกลาง และเม่ือ
วนัท่ี 16 ตุลาคม 2558 บริษัทฯได้ยื่นคาํแก้อุทธรณ์ต่อศาลแล้ว อย่างไรก็ตาม เพื่อความรอบคอบ               
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจาํนวน 20 
ลา้นบาทไวใ้นงบการเงินของบริษทัฯแลว้ 

36.2 เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2554 บริษทัเอกชนแห่งหน่ึง (คู่กรณี) ไดย้ื่นฟ้องบริษทัย่อยต่อศาลแพ่งใน
ขอ้หาผิดสัญญาจา้งทาํของ และเรียกค่าเสียหายเป็นจาํนวนเงิน 17.5 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 
7.5 ต่อปีนบัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกวา่จะชาํระแลว้เสร็จ 

 เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2554 บริษทัย่อยไดย้ื่นคาํให้การในคดีดงักล่าวต่อศาลแพ่ง โดยปฏิเสธคาํฟ้อง
ของคู่กรณี โดยบริษทัยอ่ยขอให้ศาลพิพากษายกฟ้องบริษทัยอ่ย และให้คู่กรณีชาํระเงินค่าผลงานตาม
สญัญาดงักล่าวจาํนวน 10.9 ลา้นบาท ใหแ้ก่บริษทัยอ่ย 

 เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2557 ศาลแพ่งมีคาํพิพากษาให้บริษทัยอ่ย ชาํระค่าเสียหายให้กบับริษทัคู่กรณี 
จาํนวน 11.01 ลา้นบาทพร้อมดอกเบ้ีย ร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่าจะชาํระ             
แลว้เสร็จ และค่าฤชาธรรมเนียม 0.1 ลา้นบาทแทนคู่กรณี    

 แต่บริษทัยอ่ยยงัมีขอ้เทจ็จริงสามารถต่อสู้กบัคู่กรณีได ้จึงไดด้าํเนินการยืน่อุทธรณ์คาํพิพากษาของศาล
ชั้นตน้  เน่ืองจากบริษทัยอ่ย และ คู่กรณีไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงเลิกสญัญาจา้งเหมาฯคู่กรณีกบับริษทัยอ่ย 
เป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ มีผลให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงสละสิทธ์ิผลประโยชน์ โดย            
ต่างฝ่ายต่างรับผดิชอบในส่วนของตน โดยไม่เรียกร้องให้ฝ่ายใดตอ้งรับผดิหรือร่วมกนัรับผิดระหว่าง
กนั และ/หรือรับผิดแทนกนักบับุคคลภายนอก แสดงว่าโจทก์ไดส้ละสิทธ์ิโตแ้ยง้ มีผลให้บริษทัยอ่ย
และโจทกต์กลงระงบัขอ้พิพาทกนัได ้
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 เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2558 บริษทัยอ่ยไดย้ืน่คาํร้องขอวางหลกัประกนัตามคาํสั่งศาลชั้นตน้เพื่อของด
การบงัคบัคดี และศาลชั้นตน้มีคาํสั่งเม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2558 ว่าบริษทัยอ่ยวางหลกัประกนัและทาํ
หนังสือคํ้ าประกันแล้วตามรายงานเจ้าหน้าท่ีฉบับลงวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2558 โดยวางหลกัทรัพย ์             
อนัไดแ้ก่ บญัชีเงินฝากประจาํและหนังสือรับรองยอดบญัชีเงินฝากของธนาคารกสิกรไทยเป็นเงิน
จาํนวน 15.4 ลา้นบาท กบัโฉนดท่ีดินและหนงัสือรับรองการทาํประโยชน์ น.ส. 3 ตั้งอยู ่ตาํบลหนอง
กระโดน อาํเภอเมืองนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์รวมจาํนวน 7 แปลง เป็นพื้นท่ีรวม 102 ไร่ 9 งาน 
289 ตารางวา พร้อมหนงัสือรับรองราคาประเมินท่ีดินจากสาํนกังานท่ีดินจงัหวดันครสวรรค ์ณ วนัท่ี            
3 กรกฎาคม 2558 รวมเป็นเงิน 3.1 ลา้นบาท ศาลชั้นตน้จึงให้งดการบงัคบัคดีไวช้ัว่คราวจนกว่าศาล
อุทธรณ์จะมีคาํสัง่เก่ียวกบัคาํร้องขอทุเลาการบงัคบัคดี 

 เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2558 ศาลอุทธรณ์ไดมี้คาํพิพากษาว่า “ศาลมีคาํพิพากษาให้ยกคาํพิพากษาศาล
ชั้นตน้ให้จาํหน่ายคดี เพื่อให้โจทก์และจาํเลยไปดาํเนินการทางอนุญาโตตุลาการก่อน จึงให้ถอนการ
บงัคบัคดี” และเจา้พนกังานบงัคบัคดีมีคาํสัง่ถอนการอายดัเม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2558 

 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2558 ศาลไดมี้คาํสั่งให้คืนหลกัประกนั และให้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการ
อุทธรณ์ จาํนวน 0.2 ลา้นบาท และเงินค่าฤชาธรรมเนียมใชแ้ทนจาํนวน 0.3 ลา้นบาทใหแ้ก่บริษทัยอ่ย 

 ต่อมา คู่กรณียื่นฎีกาเม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2558 และบริษทัย่อยไดย้ื่นแกฎี้กาเม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 
2559 และเม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2559 ศาลฎีกามีคาํพิพากษายกฟ้อง เน่ืองจากศาลแพ่งไม่มีอาํนาจใน
การพิจารณา และใหโ้จทกไ์ปดาํเนินคดีน้ีในอนุญาโตตุลาการ 
เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2560 คู่กรณีได้ยื่นขอ้เรียกร้องต่ออนุญาโตตุลาการให้บริษัทย่อยจ่ายเงินค่า                  
ผดิสญัญาจาํนวน 24.41 ลา้นบาท 

 เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2560 บริษทัยอ่ยไดย้ืน่คาํคดัคา้นขอ้เรียกร้องของคู่กรณี และเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 
2560 อนุญาโตตุลาการรับคาํคดัคา้นของบริษทัยอ่ยและดาํเนินการส่งคาํคดัคา้นไปยงัผูเ้รียกร้อง 
บริษทัยอ่ยเช่ือมัน่ว่าขอ้เทจ็จริงของบริษทัยอ่ยและขอ้กฎหมายสามารถต่อสูก้บัคู่กรณีได ้บริษทัยอ่ยจึง
ยงัมิไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในบญัชี 

36.3 เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2550 บริษทัยอ่ยไดย้ื่นฟ้องหน่วยงานราชการแห่งหน่ึง (คู่กรณี) ต่อศาลปกครอง
กลางเพื่อขอใหช้าํระเงินค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาก่อสร้างจาํนวน 13.4 ลา้นบาท มาหกักบัเงิน 
7.7 ลา้นบาทท่ีบริษทัยอ่ยไดเ้บิกเงินล่วงหนา้มาจากคู่กรณีเพื่อดาํเนินการตามสัญญาจา้ง และใหคู่้กรณี
ชาํระเงินค่าเสียหายให้แก่บริษทัย่อยเป็นจาํนวนเงิน 6.1 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปีนับ
จากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่าจะชาํระแลว้เสร็จ อยา่งไรก็ตาม คู่กรณีไดย้ื่นคาํให้การต่อศาลปกครอง
กลางเม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2551 ว่าค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาดงักล่าวนั้นสูงเกินจริง และจาก
รายงานการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนคร้ังท่ี 3 เม่ือวนัท่ี 16 กรกฏาคม 2551 คณะกรรมการของคู่กรณี
ไดมี้มติจ่ายค่าสินไหมให้กบับริษทัยอ่ยเป็นจาํนวนเงิน 0.8 ลา้นบาทดงันั้นจึงขอให้บริษทัยอ่ยคืนเงิน
ใหก้บัคู่กรณี คือ 6.8 ลา้นบาท 
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 หลงัจากนั้นมีการแกไ้ขคาํร้องและคาํใหก้ารระหวา่งบริษทัยอ่ยและคู่กรณีหลายคร้ัง  

 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2553 คู่กรณีได้ยื่นคาํให้การแก้ไขล่าสุดต่อศาลปกครองกลางเก่ียวกับเงิน
ค่าธรรมเนียมหนังสือคํ้ าประกันการเบิกเงินล่วงหน้าจาํนวน 0.1 ล้านบาท โดยคู่กรณีขอให้ศาล
พิพากษายกฟ้องเร่ืองดงักล่าว และให้บริษทัยอ่ยชาํระเงินจาํนวน 7.7 ลา้นบาทท่ีบริษทัยอ่ยไดเ้บิกเงิน
ล่วงหนา้มาจากคู่กรณีเพื่อดาํเนินการตามสญัญาจา้ง  

 บริษทัยอ่ยไดย้ื่นคาํร้องแกไ้ขล่าสุด เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2555 ต่อศาลปกครองกลาง โดยขอใหศ้าลมี
คาํพิพากษาให้คู่กรณีนาํเงินค่าเสียหายจาํนวน 19.4 ลา้นบาท มาหักกบัเงิน 7.7 ลา้นบาท ท่ีบริษทัยอ่ย
ไดเ้บิกเงินล่วงหนา้มาจากคู่กรณีเพื่อดาํเนินการตามสญัญาจา้ง และใหคู่้กรณีชาํระเงินค่าเสียหายใหแ้ก่
บริษทัยอ่ยเป็นจาํนวนเงิน 12.5 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี จนกวา่จะชาํระเสร็จส้ิน  

 ทั้งน้ี คู่กรณีไดย้ืน่คาํให้การปฏิเสธคาํฟ้องของบริษทัยอ่ย โดยคู่กรณีขอให้ศาลพิพากษายกฟ้องคู่กรณี 
และขอใหบ้ริษทัยอ่ยคืนเงินล่วงหนา้ใหก้บัคู่กรณี 

 เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2555 ศาลปกครองกลางมีคาํพิพากษาให้บริษทัย่อยไดรั้บชาํระเงิน 3.3 ลา้น
บาท และให้ชาํระเงินคืนคู่กรณีจาํนวน 4.4 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยไดย้ื่นอุทธรณ์คาํพิพากษาดงักล่าวต่อ
ศาลปกครองสูงสุดแลว้เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2555 

 เน่ืองจากผลของคดียงัไม่ถึงท่ีสุด ดงันั้นบริษทัยอ่ยจึงยงัมิไดบ้นัทึกรายการไวใ้นงบการเงิน 

36.4 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2551 บริษทัเอกชนแห่งหน่ึงและพวก (คู่กรณี) ไดย้ื่นฟ้องบริษทัฯ และพวกต่อ
ศาลปกครองชั้นตน้ในขอ้หาละเมิด และเรียกค่าเสียหายเป็นจาํนวนเงิน 6 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ีย   
ร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัจากวนัท่ีฟ้องเป็นตน้ไปจนกวา่จะชาํระแลว้เสร็จ 

 เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2555 ศาลปกครองชั้นตน้มีคาํพิพากษายกฟ้อง แต่ต่อมาวนัท่ี 20 มิถุนายน 
2556 คู่กรณีได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด และวนัท่ี 9 สิงหาคม 2556 บริษทัฯ ได้ยื่นคาํแก้
อุทธรณ์และขอใหศ้าลยกฟ้อง 

 เน่ืองจากคดีดงักล่าวยงัอยูร่ะหว่างพิจารณาโดยศาลปกครองสูงสุด และผูบ้ริหารของบริษทัฯเช่ือมัน่ว่า
บริษทัฯจะไม่ได้รับผลเสียหาย (หากมี) อย่างเป็นสาระสําคญัจากคดีฟ้องร้องดังกล่าวน้ี จึงยงัมิได้
บนัทึกประมาณการหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนไวใ้นบญัชี 

36.5 เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2558 ผูเ้สียหาย (คู่กรณี) ไดย้ื่นฟ้องต่อหน่วยงานของรัฐกบัพวก 8 คน ต่อศาล
ปกครองเรียกค่าเสียหายเน่ืองจากทาํให้ขาดรายไดจ้าํนวน 87.49 ลา้นบาท โดยบริษทัฯเป็นผูถู้กฟ้อง 
คดีท่ี 5 เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2559 บริษทัฯไดย้ื่นคดัคา้นการขอยกเวน้ค่าธรรมเนียมศาลของผูฟ้้องร้อง 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2559 บริษทัฯไดย้ืน่คาํใหก้ารต่อสูค้ดีต่อศาลปกครอง  

 เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2560 บริษทัฯไดย้ืน่คาํคดัคา้นคาํให้การ และศาลมีคาํสั่งให้บริษทัฯทาํคาํให้การ
เพิ่มเติมและยืน่ต่อศาลภายใน 30 วนั  
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 ในระหว่างวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2560 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัฯไดข้อขยายเวลายื่นคาํให้การ
เพิ่มเติม และเม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2560 ศาลปกครองมีคาํสัง่ใหบ้ริษทัฯยืน่คาํใหก้ารเพิ่มเติมภายในวนัท่ี 
12 พฤษภาคม 2560 ต่อมาวนัท่ี 12 มิถุนายน 2560 บริษัทฯยื่นคาํให้การเพิ่มเติมแก้คาํคา้นต่อศาล
ปกครองแลว้ 

 อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารของบริษัทฯเช่ือมั่นว่าบริษัทฯจะไม่ได้รับค่าเสียหาย (หากมี) อย่างเป็น
สาระสาํคญัจากคดีฟ้องร้องดงักล่าว จึงยงัมิไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนไวใ้นบญัชี 

36.6 เม่ือวนัท่ี 6 ธันวาคม 2560 บริษัทผูรั้บเหมาร่วมของโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ ยื่นฟ้องขอให ้
บริษทัฯคืนหลกัประกนัท่ียึดไวต่้ออนุญาโตตุลาการ จาํนวน 1.62 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ หรือประมาณ 
39.39 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วนัท่ียื่นฟ้องจนกว่าจะชาํระเสร็จส้ินโดย
กําหนดให้ยื่นคาํให้การและหนังสือแต่งตั้ งอนุญาโตตุลาการภายในวนัท่ี 4 มกราคม 2561 และ                 
19 มกราคม 2561 ตามลาํดบั ต่อมา บริษทัฯไดย้ื่นขอขยายระยะเวลายื่นคาํให้การและหนงัสือแต่งตั้ง
อนุญาโตตุลาการไปจนถึงวนัท่ี 4 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 ตามลาํดบั 

 เน่ืองจากคดีอยูร่ะหว่างทาํคาํให้การและสรรหาอนุญาโตตุลาการจากขอ้เท็จจริงตามคาํร้องของโจทก์
และเอกสารท่ีเก่ียวเน่ืองในคาํฟ้อง บริษทัฯจึงยงัมิไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนไวใ้น
บญัชี 

37. ลําดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  
    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม          
เงินลงทุนในกองทุนรวม  - 135.9 - 135.9 - 39.6 - 39.6 
หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุติธรรม          
ตราสารอนุพนัธ์         
 สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - (0.7) - (0.7) - 3.7 - 3.7 
 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุติธรรม          
ตราสารอนุพนัธ์         
 สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - (0.7) - (0.7) - 3.0 - 3.0 
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38. เคร่ืองมือทางการเงิน 

38.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชี               
ฉบับท่ี 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบด้วย      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่คราว ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ลูกหน้ี/เจา้หน้ีเงิน
ประกันผลงาน เงินให้กูย้ืม/เงินกู้ยืม เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระคํ้ าประกัน เจา้หน้ีการคา้และ
เจา้หน้ีอ่ืน หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน และหุ้นกู ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าวและมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และ
เงินให้กูย้ืม ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุม
สินเช่ือท่ีเหมาะสม ดังนั้นบริษทัฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคญัจากการให้
สินเช่ือ จาํนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือ คือ มูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ี
การคา้และลูกหน้ีอ่ืน และเงินใหกู้ย้มืท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน 
เงินให้กูย้ืม/เงินกูย้ืม หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน และหุ้นกู ้อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึง
ใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัฯและบริษทัย่อยจึงอยู่ใน
ระดบัตํ่า  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตามประเภท
อตัราดอกเบ้ีย และสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ี
ครบกาํหนด หรือ วนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่                  
ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 

 ภายใน1 ปี 
มากกว่า        
1 ถึง 5 ปี 

ปรับข้ึนลง         
ตามราคาตลาด 

ไม่มี              
อตัราดอกเบ้ีย รวม 

ดอกเบ้ีย           
ท่ีแทจ้ริง 

      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 19 317 336 0.13 - 0.63 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 826 826 - 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง - - - 100 100 - 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกนั 1 - 15 - 16 0.40 - 1.30 
 1 - 34 1,243 1,278  
หนีสิ้นทางการเงิน       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 70 - - - 70 4.35 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 451 451 - 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง - - - 49 49 - 
เงินกูย้มืระยะสั้น 30 - - - 30 3.85 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 11 6 - - 17 4.50 - 5.03 
หุน้กู ้ 300 - - - 300 4.40 - 4.50 
 411 6 - 500 917  
 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 

 ภายใน1 ปี 
มากกว่า        
1 ถึง 5 ปี 

ปรับข้ึนลง         
ตามราคาตลาด 

ไม่มี              
อตัราดอกเบ้ีย รวม 

ดอกเบ้ีย           
ท่ีแทจ้ริง 

      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 65 44 109 0.10 - 0.63 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 411 411 - 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง - - - 87 87 - 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกนั 1 - 15 - 16 0.37 - 1.30 
 1 - 80 542 623  
หนีสิ้นทางการเงิน       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 104 - - - 104 3.30 - 3.40 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 441 441 - 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง - - - 51 51 - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 13 17 - - 30 4.50 - 5.03 
หุน้กู ้ 100 200 - - 300 4.40 - 4.68 
 217 217 - 492 926  
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 

 ภายใน1 ปี 
มากกว่า        
1 ถึง 5 ปี 

ปรับข้ึนลง         
ตามราคาตลาด 

ไม่มี              
อตัราดอกเบ้ีย รวม 

ดอกเบ้ีย           
ท่ีแทจ้ริง 

      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 10 1 11 0.25 - 0.63 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 853 853 - 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง - - - 53 53 - 
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 1,306 - - 1,309 3.50 - 7.00 
 3 1,306 10 907 2,226  
หนีสิ้นทางการเงิน       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 70 - - - 70 4.35 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 220 220 - 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง - - - 12 12 - 
เงินกูย้มืระยะสั้น 30 - - - 30 3.85 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 98 - - - 98 2.50 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 7 - - - 7 4.50 - 5.03 
หุน้กู ้ 300 - - - 300 4.40 - 4.50 
 505 - - 232 737  
 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 

 ภายใน1 ปี 
มากกว่า        
1 ถึง 5 ปี 

ปรับข้ึนลง         
ตามราคาตลาด 

ไม่มี              
อตัราดอกเบ้ีย รวม 

ดอกเบ้ีย           
ท่ีแทจ้ริง 

      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 28 1 29 0.10 - 0.63 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 371 371 - 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง - - - 46 46 - 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 1,306 - - 1,309 3.50 - 7.00 
 3 1,306 28 418 1,755  
หนีสิ้นทางการเงิน  
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 104 - - - 104 3.30 - 3.40 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 332 332 - 

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง - - - 25 25 - 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30 - - - 30 2.50 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 9 7 - - 16 4.50 - 5.03 

หุน้กู ้ 100 200 - - 300 4.40 - 4.68 
 243 207 - 357 807  
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 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือสินคา้ การให้บริการ
และการใหกู้ย้มืเป็นเงินตราต่างประเทศ ในบางสถานการณ์บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํสญัญาซ้ือขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศท่ีมีสาระสาํคญั ดงัน้ี 

งบการเงินรวม 

สกลุเงิน 
สินทรัพยท์างการเงิน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

หน้ีสินทางการเงิน        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย             
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
 (พนั) (พนั) (พนั) (พนั) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1,260 4,316 112 109 32.6809 35.8307 
ยโูร 4,824 8,482 123 167 39.0273 37.7577 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกลุเงิน 
สินทรัพยท์างการเงิน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

หน้ีสินทางการเงิน        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย             
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
 (พนั) (พนั) (พนั) (พนั) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1,277 4,333 112 109 32.6809 35.8307 
ยโูร 2 3 90 167 39.0273 37.7577 
โอมานเรียล 26 26 - - 84.8855 93.0425 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 

งบการเงินรวม 
 จาํนวนท่ีซ้ือ                    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
วนัครบกาํหนดตามสัญญา         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
สกลุเงิน 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)   
ยโูร 4 5 38.63 - 39.43 37.89 - 39.27 มกราคม 2561 - 

มิถุนายน 2561 
มีนาคม 2560 - 
กรกฎาคม 2560 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 จาํนวนท่ีซ้ือ                    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
วนัครบกาํหนดตามสัญญา         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
สกลุเงิน 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)   
ยโูร 4 4 38.63 - 39.43 37.89 - 39.27 มกราคม 2561 - 

มิถุนายน 2561 
มีนาคม 2560 - 
กรกฎาคม 2560 

38.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ลูกหน้ี/เจา้หน้ีเงินประกันผลงาน เงินให้กู ้ยืม/              
เงินกูย้ืม เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน แสดงมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข) หุ้นกู้ท่ี จ่ายดอกเบ้ียในอัตราคงท่ีแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคาํนวณมูลค่าปัจจุบันของ       
กระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาดปัจจุบนั สําหรับ          
หุ้นกูท่ี้มีเง่ือนไขใกลเ้คียงกนั ซ่ึงมูลค่ายติุธรรมของหุ้นกูใ้กลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงใน
งบแสดงฐานะการเงิน 

ค) ตราสารอนุพนัธ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมซ่ึงคาํนวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดใน
อนาคตและแบบจาํลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซ่ึงขอ้มูลท่ีนํามาใช้ในการประเมิน
มูลค่าส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้นตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อตัราแลกเปล่ียนทนัที 
อตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ของเงินตราต่างประเทศ เป็นตน้  

ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  
มูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ มีดงัน้ี 

 (หน่วย : ลา้นบาท)
 มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
 กาํไร (ขาดทุน) กาํไร (ขาดทุน) กาํไร (ขาดทุน) กาํไร (ขาดทุน) 
ตราสารอนุพนัธ์ 
 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 0.7 (3.7) 0.7 (3.0) 
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39. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของบริษทัฯคือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ี
เหมาะสมเพื่อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้ 

 โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.67:1 (2559: 0.86:1) และ
เฉพาะบริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.41:1 (2559: 0.51:1) 

40. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 2/2561 มีมติอนุมติัให้การสนับสนุน
ทางการเงินใหบ้ริษทัร่วมแห่งหน่ึงในรูปของตัว๋สญัญาใชเ้งินระยะสั้นในวงเงินไม่เกิน 20 ลา้นบาท 

41. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2561 
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