
 

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ
ผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวมแบบยอ่ของบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น
ผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง 
การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410  เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น
ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 

อรวรรณ เตชวฒันสิริกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4807 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 8 สิงหาคม 2561 



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 115,105           336,369 31,129             10,826             

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2, 4 886,931           825,587           710,450           852,950           

รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกชาํระ 2 973,790           854,291           700,483           359,023           

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง 2 93,442             100,307           53,545             53,205             

เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมาช่วงตามสญัญาก่อสร้าง 336,149           329,587           169,838           169,943           

งานระหวา่งก่อสร้าง 196,838           56,244             150,497           46,651             

สินคา้คงเหลือ 5 5,541               5,514               5,514               5,514               

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                       -                       3,119               2,914               

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 50,644             55,306             29,994             20,999             

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 40,139             35,914             29,833             22,371             

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,698,579        2,599,119        1,884,402        1,544,396        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 6 16,344             16,330             -                       -                       

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                       -                       1,306,517        1,306,517        

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 1,234,032        1,259,003        -                       -                       

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                       -                       476,073           476,073           

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 22,784             7,359               2,376               2,376               

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 644,702           684,744           603,380           644,062           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12,913             12,847             12,428             12,321             

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12,914             12,396             10,182             9,816               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 6,337               6,581               6,111               6,264               

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,950,026        1,999,260        2,417,067        2,457,429        

รวมสินทรัพย์ 4,648,605        4,598,379        4,301,469        4,001,825        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 11 260,000           70,358             260,000           70,358             

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2, 12 378,678           451,030           284,920           220,148           

ตน้ทุนงานท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 462,494           414,274           208,810           221,110           

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง 47,264             48,783             10,419             12,370             

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ตามสญัญาก่อสร้าง 2 351,034           371,280           53,101             81,990             

เงินกูย้มืระยะสั้น -                       30,000             -                       30,000             

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                       -                       252,000           98,000             

ประมาณการหน้ีสินจากโครงการก่อสร้าง 13 28,493             19,650             17,495             14,962             

หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 100,000           300,000           100,000           300,000           

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 6,686               11,238             2,580               7,233               

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 587                  1,852               -                       -                       

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 51,975             48,687             31,331             43,182             

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,687,211        1,767,152        1,220,656        1,099,353        

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 179,079           -                       179,079           -                       

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ี

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 3,897               5,978               -                       -                       

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 52,277             49,425             44,539             42,760             

ประมาณการหน้ีสินจากคดีความ 23.1 20,000             20,000             20,000             20,000             

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 255,253           75,403             243,618           62,760             

รวมหนี้สิน 1,942,464        1,842,555        1,464,274        1,162,113        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 16

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 6,163,177,960 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.125 บาท

      (31 ธนัวาคม 2560: หุน้สามญั 5,869,698,010 หุน้

       มูลค่าหุน้ละ 0.125 บาท) 770,397           733,712           770,397           733,712           

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

      หุน้สามญั 6,163,165,825 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.125 บาท

      (31 ธนัวาคม 2560: หุน้สามญั 5,869,693,296 หุน้ 

       มูลค่าหุน้ละ 0.125 บาท) 770,396           733,712           770,396           733,712           

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 16 1,041,740        1,041,740        1,041,740        1,041,740        

ส่วนตํ่ากวา่ทุนอ่ืน (2,956)              (2,956)              -                       -                       

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย

      บริษทัฯ 73,371             73,371             73,371             73,371             

      บริษทัยอ่ย 4,108               4,108               -                       -                       

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 834,983           919,904           951,688           990,889           

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 13,621             13,616             -                       -                       

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,735,263        2,783,495        2,837,195        2,839,712        

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (29,122)            (27,671)            -                       -                       

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,706,141        2,755,824        2,837,195        2,839,712        

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,648,605        4,598,379        4,301,469        4,001,825        

-                       -                       -                       -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้าง 2 477,299          435,935          311,509          247,404          

รายไดจ้ากการขาย 1,880              -                     -                     -                     

ดอกเบ้ียรับ 2 196                 276                 16,369            16,388            

รายไดอ่ื้น 2 2,850              3,649              2,904              4,096              

รวมรายได้ 482,225          439,860          330,782          267,888          

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการใหบ้ริการก่อสร้าง 2 431,885          267,659          286,131          120,097          

ตน้ทุนขาย 1,974              -                     -                     -                     

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 80,288            65,391            68,906            76,538            

รวมค่าใช้จ่าย 514,147          333,050          355,037          196,635          

กําไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

   และการร่วมค้า ค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (31,922)           106,810          (24,255)           71,253            

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7.2 (12,531)           (7,324)             -                     -                     

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 9.2 181                 -                     -                     -                     

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (44,272)           99,486            (24,255)           71,253            

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (4,581)             (4,370)             (5,899)             (4,521)             

กําไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (48,853)           95,116            (30,154)           66,732            

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 17 2,859              (24,045)           5,661              (13,322)           

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (45,994)           71,071            (24,493)           53,410            

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (45,536)           71,563            (24,493)           53,410            

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (458)                (492)                -                     

(45,994)           71,071            

-                     -                     (หน่วย: บาท)

กําไรต่อหุ้น 18

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน

   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.007) 0.012 (0.004) 0.009

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2561 2560

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (45,994)           71,071            (24,493)           53,410            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (2,093)             484                 -                     -                     

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -

   สุทธิจากภาษีเงินได้ (2,093)             484                 -                     -                     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (2,093)             484                 -                     -                     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (48,087)           71,555            (24,493)           53,410            

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (45,852)           71,569            (24,493)           53,410            

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (2,235)             (14)                 -                     

(48,087)           71,555            

-                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้าง 2 942,026          1,388,070       626,526          812,448          

รายไดจ้ากการขาย 2,093              -                     -                     -                     

ดอกเบ้ียรับ 2 654                 369                 32,630            32,562            

รายไดอ่ื้น 2 8,911              5,613              5,466              5,726              

รวมรายได้ 953,684          1,394,052       664,622          850,736          

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการใหบ้ริการก่อสร้าง 2 779,759          1,123,809       498,093          609,672          

ตน้ทุนขาย 2,223              -                     -                     -                     

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 166,927          192,241          142,806          165,404          

รวมค่าใช้จ่าย 948,909          1,316,050       640,899          775,076          

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

   และการร่วมค้า ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 4,775              78,002            23,723            75,660            

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7.2 (24,971)           (17,570)           -                     -                     

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 9.2 125                 -                     -                     -                     

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (20,071)           60,432            23,723            75,660            

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (8,430)             (8,052)             (10,078)           (8,177)             

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (28,501)           52,380            13,645            67,483            

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 (8,901)             (22,306)           (4,422)             (14,573)           

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (37,402)           30,074            9,223              52,910            

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (36,497)           31,128            9,223              52,910            

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (905)                (1,054)             -                     

(37,402)           30,074            

-                     -                     (หน่วย: บาท)

กําไรต่อหุ้น 18

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน

   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.006) 0.005 0.001 0.009

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2561 2560

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (37,402)           30,074            9,223              52,910            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (541)                1,869              -                     -                     

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (541)                1,869              -                     -                     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (541)                1,869              -                     -                     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (37,943)           31,943            9,223              52,910            

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (36,492)           31,159            9,223              52,910            

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (1,451)             784                 -                     

(37,943)           31,943            

-                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี (28,501)           52,380            13,645            67,483            
รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็น
   เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 54,580 53,242 49,109 47,893
   ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ -                     -                     284                 -                     
   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 3,048              (6,044)             1,436              6,440              
   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (2)                   198                 (2)                   227                 
   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 39                   730 32                   714                 
   ค่าเผือ่การดอ้ยค่าอุปกรณ์ 343                 -                     -                     -                     
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 24,971            17,570            -                     -                     
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (125)                -                     -                     -                     
   ประมาณการหน้ีสินจากโครงการก่อสร้าง 19,596            -                     19,000            -                     
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 5,854              4,747              4,781              3,919              
   ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู้ 159 -                     159                 -                     
   ดอกเบ้ียรับ (654)                (369)                (32,630)           (32,562)           
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 8,894              9,415              10,835            9,588              
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 88,202            131,869          66,649            103,702          
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (64,123)           (276,846)         174,357          (271,335)         
   รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกชาํระ (119,391)         469,795          (342,088)         284,898          
   ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง 6,865              (28,040)           (340)                (10,587)           
   เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง (6,562)             340,916          105                 8,541              
   งานระหวา่งก่อสร้าง (140,594)         (50,031)           (103,846)         (50,015)           
   สินคา้คงเหลือ (27)                 -                     -                     -                     
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (4,225)             (17,489)           (7,462)             (11,271)           
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 244                 292                 153                 302                 
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (64,137)           (14,183)           61,470            (91,212)           
   ตน้ทุนงานท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 55,820            (291,767)         (11,300)           72,123            
   เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง (1,519)             (3,111)             (1,951)             (2,862)             
   เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ตามสัญญาก่อสร้าง (20,246)           (55,838)           (28,889)           (37,844)           
   ประมาณการหน้ีสินจากโครงการก่อสร้าง (18,353)           (3,642)             (17,467)           (3,336)             
   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 2,869              16,778            (11,659)           16,443            
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (3,002)             -                     (3,002)             -                     
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (288,179)         218,703          (225,270)         7,547              
   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (20,272)           (50,990)           (13,783)           (41,433)           
   รับคืนภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 14,250            -                     -                     -                     
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (294,201)         167,713          (239,053)         (33,886)           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (14)                 (15)                 -                     -                     

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                     -                     (483)                (216)                

เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมคา้ (15,300)           -                     -                     -                     

ดอกเบ้ียรับ 654                 402                 166                 144                 

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 15                   234                 15                   105                 

เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (21,939)           (30,328)           (4,977)             (30,214)           

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (866)                (1,730)             (866)                (1,730)             

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (37,450)           (31,437)           (6,145)             (31,911)           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้มืระยะส้ันจากธนาคารเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 189,642          (11,379)           189,642          (11,379)           

เงินกูย้มืระยะส้ันเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (30,000)           60,000            (30,000)           60,000            

เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                     -                     154,000          50,000            

เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 180,000          -                     180,000          -                     

เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู้ (1,080)             -                     (1,080)             -                     

ชาํระคืนหุน้กู้ (200,000)         -                     (200,000)         -                     

จ่ายเงินปันผล (11,740)           (20,545)           (11,740)           (20,545)           

ดอกเบ้ียจ่าย (9,072)             (9,471)             (10,668)           (9,553)             

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง (6,633)             (6,328)             (4,653)             (4,448)             

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 111,117          12,277            265,501          64,075            

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิม่ขึน้ (ลดลง) (730)                2,590              -                     -                     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (221,264)         151,143          20,303            (1,722)             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 336,369          109,026          10,826            28,840            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 3) 115,105          260,169          31,129            27,118            
-                     -                     

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย

   ซ้ือสินทรัพยโ์ดยยงัมิไดช้าํระเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (7,806)             (2,026)             2,736              (2,004)             

   โอนวสัดุก่อสร้างเป็นสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง -                     1,608              -                     1,608              

   ดอกเบ้ียจ่ายส่วนท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนโครงการ 1,112              1,978              1,112              1,978              

   จ่ายหุน้ปันผล 36,684            91,714            36,684            91,714            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส่วนของผูม้ี

ส่วนตํ่ากวา่ทุน ผลต่างจากการ รวม ส่วนไดเ้สียที่

จากการเปลี่ยนแปลง แปลงค่างบการเงิน องคป์ระกอบอื่น รวมส่วน ไม่มีอาํนาจ รวม

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน สดัส่วนการถือหุน้ รวม ที่เป็นเงินตรา ของส่วน ของผูถ้ือหุน้ ควบคุม ส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ในบริษทัย่อย ส่วนตํ่ากวา่ทุนอื่น บริษทัฯ บริษทัย่อย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ต่างประเทศ ของผูถ้ือหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัย่อย ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 641,998                  1,041,740               (2,956)                    (2,956)                    72,637             4,108               941,491           13,543                    13,543                    2,712,561          (28,706)           2,683,855       

กาํไรสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                       -                       31,128             -                              -                              31,128               (1,054)             30,074             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                       -                       -                       31                           31                            31                      1,838               1,869               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                       -                       31,128             31                           31                            31,159               784                  31,943             

หุน้สามญัเพิ่มทุนจากการจ่ายหุน้ปันผล 19 91,714                    -                              -                              -                              -                       -                       (91,714)           -                              -                              -                         -                       -                       

เงินปันผลจ่าย 19 -                              -                              -                              -                              -                       -                       (20,545)           -                              -                              (20,545)              -                       (20,545)           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2560 733,712                  1,041,740               (2,956)                    (2,956)                    72,637             4,108               860,360           13,574                    13,574                    2,723,175          (27,922)           2,695,253       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 733,712                  1,041,740               (2,956)                    (2,956)                    73,371             4,108               919,904           13,616                    13,616                    2,783,495          (27,671)           2,755,824       

ขาดทุนสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                       -                       (36,497)           -                              -                              (36,497)              (905)                (37,402)           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                       -                       -                       5                             5                              5                        (546)                (541)                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                       -                       (36,497)           5                             5                              (36,492)              (1,451)             (37,943)           

หุน้สามญัเพิ่มทุนจากการจ่ายหุน้ปันผล 16,19 36,684                    -                              -                              -                              -                       -                       (36,684)           -                              -                              -                         -                       -                       

เงินปันผลจ่าย 19 -                              -                              -                              -                              -                       -                       (11,740)           -                              -                              (11,740)              -                       (11,740)           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 770,396                  1,041,740               (2,956)                    (2,956)                    73,371             4,108               834,983           13,621                    13,621                    2,735,263          (29,122)           2,706,141       

-                              -                              -                              -                       -                       -                       -                         -                       -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ -                              -                              -                              -                       -                       -                       -                         -                       -                       

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย

ส่วนตํ่ากวา่ทุนอื่น

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

งบการเงนิรวม

ส่วนของผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

กาํไรสะสม รวม

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ - ส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลคา่หุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 641,998                  1,041,740               72,637                    1,002,583               2,758,958               

กาํไรสาํหรับงวด -                             -                             -                             52,910                    52,910                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             -                             52,910                    52,910                    

หุน้สามญัเพิ่มทุนจากการจ่ายหุน้ปันผล 19 91,714                    -                             -                             (91,714)                  -                             

เงินปันผลจ่าย 19 -                             -                             -                             (20,545)                  (20,545)                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2560 733,712                  1,041,740               72,637                    943,234                  2,791,323               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 733,712                  1,041,740               73,371                    990,889                  2,839,712               

กาํไรสาํหรับงวด -                             -                             -                             9,223                      9,223                      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             -                             9,223                      9,223                      

หุน้สามญัเพิ่มทุนจากการจ่ายหุน้ปันผล 16, 19 36,684                    -                             -                             (36,684)                  -                             

เงินปันผลจ่าย 19 -                             -                             -                             (11,740)                  (11,740)                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 770,396                  1,041,740               73,371                    951,688                  2,837,195               

-                             -                             -                             -                             -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ -                             -                             -                             -                             -                             

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน 2561 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษทัฯ 

 บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนา    
ในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ การให้บริการก่อสร้าง ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯ
อยูท่ี่เลขท่ี 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม  บริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 
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1.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

  ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบั
ใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่า
เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและ
อธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนาํมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคบัใช้ในอนาคต 

  ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง 
รายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 หลกัการสาํคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีทํากับลูกค้า 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญา
ก่อสร้าง มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได ้และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 
กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้
สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการ 5 
ขั้นตอนสําหรับการรับรู้รายได้ท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้น
จาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือ
บริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และกาํหนดให้กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริง
และเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

  ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่อ                  
งบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

1.5 นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน         
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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2. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษัทฯ               
บริษทัยอ่ยและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย       
   (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
 ตน้ทุนการใหบ้ริการก่อสร้าง - - 2 3 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
 ดอกเบ้ียรับ - - 16 16 อตัราร้อยละ 3.5 - 5.0 ต่อปี 
    ดอกเบ้ียจ่าย - - 1 - อตัราร้อยละ 2.5 ต่อปี 
    รายไดอ่ื้น     - - 1 - ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้าง 10 25 10 25 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
 รายไดค่้าเช่า 1 1 1 1 ราคาตามสญัญา 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย       
   (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
 ตน้ทุนการใหบ้ริการก่อสร้าง - - 5 6 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
 ดอกเบ้ียรับ - - 32 32 อตัราร้อยละ 3.5 - 5.0 ต่อปี 
    ดอกเบ้ียจ่าย - - 2 1 อตัราร้อยละ 2.5 ต่อปี 
    รายไดอ่ื้น     - - 1 - ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้าง 20 177 20 177 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
 รายไดค่้าเช่า 1 1 1 1 ราคาตามสญัญา 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
    รายไดอ่ื้น 1 - 1 - ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
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 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ           
31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กิจการที่เก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 4)    
 บริษทัยอ่ย - - 168,360 146,099 
 บริษทัร่วม 378,347 380,104 378,347 380,104 
 กิจการร่วมคา้ 877 223 534 - 
รวม 379,224 380,327 547,241 526,203 

รายได้ทีย่งัไม่เรียกชําระ – กิจการที่เก่ียวข้องกัน    
 บริษทัยอ่ย - - - 617 
 บริษทัร่วม 7,247 11,992 7,247 11,992 
รวม 7,247 11,992 7,247 12,609 

ลูกหนีเ้งนิประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง - กิจการที่เก่ียวข้องกัน   
 บริษทัร่วม 7,854 7,514 7,854 7,514 
 กิจการร่วมคา้ 45,691 45,691 45,691 45,691 
รวม 53,545 53,205 53,545 53,205 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการที่เกีย่วข้องกัน     
 บริษทัยอ่ย - - 3,119 2,914 
รวม - - 3,119 2,914 

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน     
 บริษทัยอ่ย - - 1,306,517 1,306,517 
รวม - - 1,306,517 1,306,517 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการที่เก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 12)   
 บริษทัยอ่ย - - 9,336 22,705 
รวม - - 9,336 22,705 

เงนิรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน   
 บริษทัร่วม - 27,869 - 27,869 
รวม - 27,869 - 27,869 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน     
 บริษทัยอ่ย - - 252,000 98,000 
รวม - - 252,000 98,000 
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ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมระยะสั้นระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี              
30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 และการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมระยะส้ัน
ดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ลกัษณะ 

ยอดคงเหลือ        
ณ วนัท่ี   การปรับปรุง 

ยอดคงเหลือ        
ณ วนัท่ี 

เงินให้กูย้มื ความสัมพนัธ์ 31 ธนัวาคม 2560 เพ่ิมข้ึน ลดลง อตัราแลกเปล่ียน 30 มิถุนายน 2561 

ทีอาร์ซี อินเวสเมน้ท ์ลิมิเตท็ บริษทัยอ่ย 1,263,422 199 - 6 1,263,627 
ทีอาร์ซี อินเตอร์เนชัน่แนล บริษทัยอ่ย      
 ลิมิเตท็  46,009 - - - 46,009 
TRC Engineering LLC บริษทัยอ่ย 56,623 81 - - 56,704 
TRC Middle East LLC บริษทัยอ่ย - 203 - - 203 
บริษทั อาเซียนโปแตช 
ชยัภูมิ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัร่วม - 
 

13,000 
 

(13,000) 
 

- 
 

- 
 

รวม  1,366,054 13,483 (13,000) 6 1,366,543 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  (56,623) (284) - - (56,907) 

เงินให้กูย้มื - สุทธิ  1,309,431 13,199 (13,000) 6 1,309,636 
หกั: เงินให้กูย้มืระยะสั้น  (2,914) (13,199) 13,000 (6) (3,119) 

เงินให้กูย้มืระยะยาว  1,306,517 - - - 1,306,517 

เงินให้กู ้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.5 - 7.0 ต่อปี (31 ธันวาคม 2560:             
ร้อยละ 3.5 - 7.0 ต่อปี) มีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถามและไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ลกัษณะ 

ยอดคงเหลือ        
ณ วนัท่ี   

ยอดคงเหลือ        
ณ วนัท่ี 

เงินกูย้มืระยะสั้น ความสัมพนัธ์ 31 ธนัวาคม 2560 เพ่ิมข้ึน ลดลง 30 มิถุนายน 2561 

บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั บริษทัยอ่ย 31,000 469,000 (305,000) 195,000 
กิจการร่วมคา้ ไฮโดรเท็คสหการ บริษทัยอ่ย 67,000 83,000 (93,000) 57,000 

รวม  98,000 552,000 (398,000) 252,000 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2.5 ปี (31 ธนัวาคม 2560: ร้อยละ 
2.5 ต่อปี) มีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถามและไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 8 9 8 9 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1 1 1 1 
รวม 9 10 9 10 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 16 18 16 18 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1 1 1 1 
รวม 17 19 17 19 

 ภาระคํ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯมีภาระจากการคํ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 22.5 

 ในระหว่างงวดปัจจุบัน  บริษัท สหการวิศวกร จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบริษัท                
ไฮโดรเท็ค จาํกดั (มหาชน) ได้ร่วมลงนามหนังสือสัญญาร่วมคา้ กิจการร่วมคา้ สหไฮโดร โดยมี
วตัถุประสงค์เพ่ือการเข้าประกวดราคาและดาํเนินงานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างกับการประปา            
ส่วนภูมิภาค โดยมีสัดส่วนการลงทุนระหว่างบริษทั สหการวิศวกร จาํกดั และบริษทั ไฮโดรเท็ค  
จาํกดั (มหาชน) เป็นร้อยละ 49 และร้อยละ 51 ตามลาํดบั ต่อมามีการจดัทาํและลงนามในบนัทึก                  
ข้อตกลงร่วมกันว่าบริษัท สหการวิศวกร จาํกัด จะไม่ขอรับส่วนแบ่งผลกาํไรและขาดทุน และ                
ความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนอนัเกิดจากการดาํเนินการ และให้บริษทั ไฮโดรเท็ค จาํกดั (มหาชน) เป็น
ผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินการโครงการดงักล่าว ทั้งน้ี บริษทัยอ่ยมีภาระจากการให้กิจการร่วมคา้ใช้
วงเงินหนงัสือคํ้าประกนัของบริษทัยอ่ยเป็นจาํนวนเงิน 112 ลา้นบาท 
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3. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
เงินสด 1,441 1,375 527 481 
เงินฝากธนาคาร 113,664 199,069 30,602 10,345 
เงินลงทุนในกองทุนรวม - 135,925 - - 
รวม 115,105 336,369 31,129 10,826 

 เงินลงทุนในกองทุนรวมเป็นเงินลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินท่ีเน้นลงทุนในเงินฝากธนาคารและ
ตราสารหน้ีระยะสั้น โดยอายุเฉล่ียของตราสารหน้ีในกองทุนจะไม่เกิน 3 เดือน และไม่มีขอ้จาํกดัใน
การเบิกใช ้

4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่เก่ียวข้องกัน     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 4,309 14,102 4,309 14,102 
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน 9,547 131,071 9,943 132,636 
 3 - 6 เดือน 24,599 - 25,260 - 
 6 - 12 เดือน 128,773 234,918 130,338 234,918 
 มากกวา่ 12 เดือน 210,627 - 210,627 - 

รวมลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่เก่ียวข้องกัน - สุทธิ 377,855 380,091 380,477 381,656 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการทีไ่ม่เก่ียวข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 484,822 408,714 140,637 290,666 
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน 20,544 33,742 20,544 33,742 
 มากกวา่ 12 เดือน 12,874 12,685 - - 

รวมลูกหนีก้ารค้า - กิจการทีไ่ม่เก่ียวข้องกัน 518,240 455,141 161,181 324,408 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (11,928) (11,928) - - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (946) (757) - - 

รวมลูกหนีก้ารค้า - กิจการทีไ่ม่เก่ียวข้องกัน - สุทธิ 505,366 442,456 161,181 324,408 

รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 883,221 822,547 541,658 706,064 

ลูกหนีอ่ื้น     
เงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,369 236 6,267 16,514 
ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 175,464 141,160 
อ่ืนๆ 2,341 2,804 2,028 2,339 

รวมลูกหนีอ่ื้น  3,710 3,040 183,759 160,013 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - - (14,967) (13,127) 

รวมลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 3,710 3,040 168,792 146,886 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 886,931 825,587 710,450 852,950 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดโ้อนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินจากลูกหน้ีการคา้เพ่ือเป็นหลกัประกนัวงเงิน
สินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคาร ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ขา้งตน้ไดร้วม
ยอดลูกหน้ีการคา้ซ่ึงใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือเป็นจาํนวนประมาณ 799 ลา้นบาท (เฉพาะของ
บริษทัฯ: 477 ลา้นบาท) (31 ธนัวาคม 2560: 800 ลา้นบาท เฉพาะของบริษทัฯ: 692 ลา้นบาท) 
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5. สินค้าคงเหลือ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

  รายการปรับลดราคาทุน  
 ราคาทุน ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

วตัถุดิบและวสัดุก่อสร้าง 7,908 7,892 (2,378) (2,378) 5,530 5,514 
สินคา้คงเหลือ 11 - - - 11 - 

รวม 7,919 7,892 (2,378) (2,378) 5,541 5,514 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  รายการปรับลดราคาทุน  
 ราคาทุน ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

วตัถุดิบและวสัดุก่อสร้าง 7,892 7,892 (2,378) (2,378) 5,514 5,514 

รวม 7,892 7,892 (2,378) (2,378) 5,514 5,514 

6.       เงนิฝากธนาคารที่มภีาระคํา้ประกัน 

 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํซ่ึงบริษทัย่อยได้นําไปคํ้ าประกนัวงเงิน
สินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารและหนงัสือคํ้าประกนัท่ีธนาคารออกใหใ้นนามของบริษทัยอ่ยตามท่ีกล่าว
ไวใ้นหมายเหตุ 22.4 

7. เงนิลงทุนในบริษทัร่วม  

7.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 

   งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
   2561 2560 2561 2560 2561 2560 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) 

ถือหุน้โดยทีอาร์ซี อินเวสเมน้ท ์ลิมิเตท็        
บริษทั อาเซียนโปแตช 
ชยัภูมิ จาํกดั (มหาชน) 

ขดุเจาะเหมืองแร่ ไทย 22.46 22.46 1,261,274 1,261,274 1,145,777 1,168,092 

ถือหุน้โดยทีอาร์ซี อินเตอร์เนชัน่แนล ลิมิเตท็        
บริษทั อาเซียนโปแตช  ขดุเจาะเหมืองแร่ ไทย 2.67 2.67 100,000 100,000 88,255 90,911 
 ชยัภูมิ จาํกดั (มหาชน)         
รวม     1,361,274 1,361,274 1,234,032 1,259,003 
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 เม่ือวันท่ี  18 มกราคม  2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี  1/2555 มีมติอนุมัติให้  TRC 
International Limited ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนของ
บริษทัฯเขา้ลงทุนซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จาํกดั (มหาชน) (APOT) จาํนวน 50 
ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2558 TRC International Limited ไดล้งทุนเพ่ิมใน APOT โดยซ้ือ
หุ้นจากผูถื้อหุ้นของ APOT จาํนวน 250,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 200 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 50 ลา้น
บาท ทาํใหมู้ลค่าเงินลงทุนเพ่ิมข้ึนเป็น 100 ลา้นบาท 

  เม่ือว ัน ท่ี  16 กันยายน  2558 ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี  9/2558 มีมติอนุมัติให้  TRC 
Investment Limited บริษทัย่อยท่ีสาธารณรัฐเมอริเชียส ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั อาเซียนโปแตช
ชยัภูมิ จาํกดั (มหาชน) จาํนวนไม่เกิน 6.3 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ  200 บาท รวมมูลค่าประมาณ 1,260 
ล้านบ าท   จาก  Thermal Trade and Investment Limited ต่อมาเม่ื อวัน ท่ี  15 ตุ ล าคม  2558 TRC 
Investment Limited ไดจ่้ายเงินค่าหุ้นงวดท่ี 1 จาํนวน 355 ลา้นบาท ตามเง่ือนไขการชาํระเงินให้แก่
ผู ้ขายตามสัญญาซ้ือขายหุ้น  (Share Sale and Purchase Agreement หรือ  “SPA”)  และเม่ือวัน ท่ี                    
30 ตุลาคม 2558 TRC Investment Limited ไดรั้บโอนหุน้ APOT จาํนวน 1.8 ลา้นหุน้  

 ในระหวา่งเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2559 TRC Investment Limited ไดจ่้ายค่าหุน้งวดท่ี 2 ถึงงวดท่ี 
4 รวมจาํนวน 4.5 ลา้นหุ้น เป็นเงิน 906 ลา้นบาท  ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่ม TRC ใน APOT 
เพ่ิมเป็นร้อยละ 26.22 (ประกอบด้วยการถือหุ้นโดย TRC Investment Limited  ร้อยละ 23.43 และ 
TRC International Limited ร้อยละ 2.79) ของทุนท่ีชาํระแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ของ APOT 
จาํนวน 2,688 ลา้นบาท และบริษทัยอ่ยไดจ้ดัประเภทเงินลงทุนน้ีเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม   

 ในระหว่างปี 2560  APOT ไดรั้บเงินชาํระค่าหุ้นเพ่ิมทุน 80 ลา้นบาทจากผูถื้อหุ้นรายหน่ึง  (เป็นการ
ชาํระค่าหุ้นเพ่ิมทุน 1,174,866 หุ้น ในราคาหุ้นละ 68.43 บาท) และไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุน
ชาํระแลว้จาก 2,688 ลา้นบาท เป็น 2,806 ลา้นบาท ทาํให้สัดส่วนการถือหุน้ของกลุ่ม TRC ใน APOT 
ลดลงจาก ร้อยละ  26.22 ของทุนชําระแล้ว  ณ  ส้ิน ปี  2559 เป็น ร้อยละ  25.13 ณ  ส้ิน ปี  2560 
(ประกอบด้วยการถือหุ้นโดย  TRC Investment Limited ร้อยละ  22.46 และ  TRC International 
Limited ร้อยละ 2.67) บริษทัฯไดบ้นัทึกผลสุทธิจากการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั
ร่วมเป็นจาํนวน 35 ลา้นบาท แสดงในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 11

7.2 ส่วนแบ่งขาดทุน 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่ง
ขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษทั 
ส่วนแบ่งขาดทุนจาก            
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
อ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2561 2560 2561 2560 

บริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จาํกดั (มหาชน) 12,531 7,324 - - 
รวม 12,531 7,324 - - 

 

(หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษทั 
ส่วนแบ่งขาดทุนจาก            
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
อ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2561 2560 2561 2560 

บริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จาํกดั (มหาชน) 24,971 17,570 - - 
รวม 24,971 17,570 - - 

8. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 ลกัษณะ จดัตั้งข้ึน  

ช่ือบริษทั ธุรกิจ ในประเทศ ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน วิธีราคาทุน 
   30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
   2561 2560 2561 2560 2561 2560 

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

ใหบ้ริการงานวิศวกรรม 
   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*     เมอริเชียส สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา     
บริษทั ทีอาร์ซี 
   ยทิูลิต้ี จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่าย 
   นํ้ าประปา 

ไทย 250,000 
บาท 

250,000 
บาท 

99.97 99.97 249,925 
 

249,925 
 

รวม       621,144,648 621,144,648 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน      (145,071,416) (145,071,416) 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ      476,073,232 476,073,232 
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 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 ลกัษณะ จดัตั้งข้ึน  

ช่ือบริษทั ธุรกิจ ในประเทศ ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน วิธีราคาทุน 
   30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
     (ร้อยละ) (ร้อยละ) (บาท) (บาท) 
ถือหุ้นโดยบริษทั สหการวิศวกร จาํกดั       
กิจการร่วมคา้ ไฮโครเทค็ 

สหการ 
ให้บริการงาน 
   วิศวกรรมก่อสร้าง 

ไทย 1,000,000        
บาท 

1,000,000        
บาท 

49.00 49.00 490,000 490,000 

ถือหุ้นโดยทีอาร์ซี อินเวสเมน้ท ์ลิมิเตท็        
ทีอาร์ซี อินเตอร์เนชัน่แนล         

ลิมิเต็ท * 
ลงทุนในกิจการอ่ืน ฮ่องกง 10 

เหรียญฮ่องกง 
10 

เหรียญฮ่องกง 
100.00 100.00 33 33 

ถือหุ้นโดยทีอาร์ซี อินเตอร์เนชัน่แนล ลิมิเตท็        
TRC Middle East LLC* ให้บริการงาน 

   วิศวกรรมก่อสร้าง 
สาธารณรัฐ     
   สุลต่านโอมาน 

150,000 
Omani Rial 

150,000 
Omani Rial 

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

TRC Engineering LLC* ให้บริการงาน 
   วิศวกรรมก่อสร้าง 

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 
หัก: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน    (25,976,836) (25,976,836) 
รวมเงินลงทุนในบริษทัย่อยท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ - สุทธิ    490,033 490,033 

 * งบการเงินของบริษทัยอ่ยเป็นงบการเงินท่ีจดัทาํโดยฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยและยงัไม่ไดผ้า่นการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน 

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

 เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2559 มีมติอนุมติัให้ดาํเนินการปิด
บริษัท TRC Middle East LLC และTRC Engineering LLC ณ  วนัท่ี  30 มิถุนายน  2561 บริษัทย่อย
ดงักล่าวอยูร่ะหวา่งดาํเนินการปิดบริษทัดงักล่าว 

9. เงนิลงทุนในการร่วมค้า 

9.1 รายละเอียดของการร่วมค้า 
(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 
    มูลค่าตามบญัชี 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
  30 31 30 31 30 31 
  มิถุนายน ธนัวาคม มิถุนายน ธนัวาคม มิถุนายน ธนัวาคม 
  2561 2560 2561 2560 2561 2560 
  (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 51 20,400 5,099 20,408 4,983 

รวม    22,776 7,475 22,784 7,359 
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(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
  30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
กิจการร่วมคา้ซิโนเปค -ทีอาร์ซี ใหบ้ริการงานวิศวกรรมก่อสร้าง 30 30 2,376 2,376 
รวม    2,376 2,376 

 เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2561 มีมติอนุมติัให้บริษทัฯ จดัตั้ง
กิจการร่วมค้าร่วมกับบริษัท ชิโนไฮโดร (ไทยแลนด์) จาํกัด เพื่อการเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างงาน
ส่วนบนดิน Surface Processing Plant & Facilities โครงการเหมืองแร่โพแทช ท่ีอาํเภอบาํเหน็จณรงค ์
จงัหวดัชยัภูมิ ซ่ึงบริษทัฯ เคยไดรั้บ letter of Award ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2559 

 เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จาํกดั คร้ังท่ี 1/2561 มี
มติอนุมติัใหเ้รียกเงินเพ่ิมทุนส่วนท่ีเหลือจาํนวน 30 ลา้นบาท หรือร้อยละ 75 โดยชาํระค่าหุน้แลว้เสร็จ
เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2561 

9.2    ส่วนแบ่งกําไร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่ง
กาํไรจากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวม ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษทั 
ส่วนแบ่งกาํไรจาก              

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
อ่ืนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2561 2560 2561 2560 

บริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จาํกดั 181 - - - 
รวม 181 - - - 

 

(หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษทั 
ส่วนแบ่งกาํไรจาก              

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
อ่ืนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2561 2560 2561 2560 

บริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จาํกดั 125 - - - 
รวม 125 - - - 
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 งบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 บริษทัฯ 
ไม่ไดบ้ันทึกส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าซิโนเปค-ทีอาร์ซี เน่ืองจาก
ผลกระทบของรายการดงักล่าวไม่มีสาระสาํคญัต่องบการเงิน 

10.  ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน
2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงิน  
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 684,744 644,062 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 14,133 7,713 
จาํหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจาํหน่าย (13) (13) 
ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีตดัจาํหน่าย (39) (32) 
โอนไปสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (385) (385) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (53,395) (47,965) 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (343) - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 644,702 603,380 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯไดน้าํท่ีดินซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน 
100 ลา้นบาท ไปจดจาํนองไวก้บัธนาคารเพ่ือคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บ
จากธนาคาร  

11.  เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 

(หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ร้อยละต่อปี) 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

ทรัสตรี์ซีท - 
(31 ธนัวาคม 2560: ร้อยละ 4.35) 

- 70,358 

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน ร้อยละ 3.00 - 4.60 260,000 - 
รวม  260,000 70,358 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ทรัสต์รีซีทคํ้าประกนัโดยการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินจากลูกหน้ี
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 4  
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12. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 302,547 367,312 210,184 141,540 
เงินทดรองจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 8,811 22,526 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์ 3,097 11,322 3,057 129 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 525 179 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 73,034 72,396 62,343 55,774 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 378,678 451,030 284,920 220,148 

13. ประมาณการหนีสิ้นจากโครงการก่อสร้าง 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 การ

รับประกนั 
ผลขาดทุน
โครงการ 

 การ
รับประกนั 

ผลขาดทุน
โครงการ 

 

 ผลงาน ก่อสร้าง รวม ผลงาน ก่อสร้าง รวม 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 18,774 876 19,650 14,962 - 14,962 
เพิม่ข้ึนในระหว่างงวด 31,000 - 31,000 20,000 - 20,000 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (17,477) (876) (18,353) (17,467) - (17,467) 
โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน (3,804) - (3,804) - - - 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 28,493 - 28,493 17,495 - 17,495 
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14.     หุ้นกู้ 

 บริษัทฯได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
     งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หุน้กู ้ อตัราดอกเบ้ีย การชาํระดอกเบ้ีย อาย ุ ครบกาํหนด 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2559 ร้อยละ 4.40 ชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 
เร่ิมตั้งแต่ 10 มิถุนายน 2559 

2 ปี 10 มีนาคม 2561 - 200,000 

หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2560 ร้อยละ 4.50 ชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 
เร่ิมตั้งแต่ 12 ตุลาคม 2560 

1 ปี 12 กรกฎาคม 2561 100,000 100,000 

หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2561 ร้อยละ 4.80 ชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 
เร่ิมตั้งแต่ 17 มีนาคม 2561 

2 ปี      
2 วนั 

17 มีนาคม 2563 180,000 
 

- 
 

รวมหุน้กู ้- ราคาตามมูลค่า    280,000 300,000 
หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูร้อตดัจ่าย   (921) - 

หุน้กู ้- สุทธิ    279,079 300,000 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี   (100,000) (300,000) 

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี   179,079 - 

 ทั้งน้ี ภายใตข้อ้กาํหนดสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกู้ บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและหน้าท่ี                
บางประการซ่ึงรวมถึงการดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Interest Bearing 
Debt to Equity Ratio) และอตัราความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย (EBITDA to Interest Ratio) ใหเ้ป็นไป
ตามสดัส่วนท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาตลอดอายขุองหุน้กู ้ทั้งน้ี หน้ีสินใหห้มายถึงเงินกูย้มืท่ีมีดอกเบ้ียเท่านั้น 

15.  หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 มิถุนายน

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 11,011 17,992 2,601 7,374 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (428) (776) (21) (141) 
รวม 10,583 17,216 2,580 7,233 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (6,686) (11,238) (2,580) (7,233) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก     
 ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 3,897 5,978 - - 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพ่ือเช่าเคร่ืองมือและยานพาหนะใชใ้น
การดาํเนินงานของกิจการโดยมีกาํหนดการชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดย
เฉล่ียประมาณ 3 - 5 ปี  
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสัญญาเช่าการเงินดงัน้ี  
(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้ง
จ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 7,016 3,995 11,011 2,601 - 2,601 

ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงิน           
รอการตดับญัชี                               (330) (98) (428) (21) - (21) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่า
ท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 6,686 3,897 10,583 2,580 - 2,580 

(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้ง
จ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 11,789 6,203 17,992 7,374 - 7,374 

ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงิน           
รอการตดับญัชี                               (551) (225) (776) (141) - (141) 

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

16. ทุนเรือนหุ้น 

 จาํนวนหุน้สามญั ทุนชาํระแลว้และส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัของบริษทัฯมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

   ส่วนเกิน วนัท่ีจดทะเบียนกบั 
รายการ จาํนวนหุน้ จาํนวนเงิน มูลค่าหุน้ กระทรวงพาณิชย ์

 (พนัหุน้) (พนับาท) (พนับาท)  
หุน้สามญัจดทะเบียน     
ณ วนัตน้งวด 5,869,698 733,712   
ลดลงระหวา่งงวด (5) (1)   23 พฤษภาคม 2561 

เพิม่ข้ึนระหวา่งงวด 293,485 36,686   25 พฤษภาคม 2561 

ณ วนัปลายงวด 6,163,178 770,397   

หุน้สามญัท่ีออกและชาํระแลว้     
ณ วนัตน้งวด 5,869,693 733,712 1,041,740  
เพิม่ทุนเน่ืองจากการจ่ายหุน้ปันผล 293,473 36,684 - 30 พฤษภาคม 2561 

ณ วนัปลายงวด 6,163,166 770,396 1,041,740  
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 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัเร่ืองต่างๆท่ีสาํคญั
ดงัน้ี 

16.1 อนุมติัการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯจาํนวน 293.5 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
0.125 บาทให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ในอตัรา 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอตัราการจ่าย
ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.00625 บาท 

16.2 อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 733.7123 ลา้นบาท เป็นทุน         
จดทะเบียนใหม่จาํนวน 733.7117 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 5,869.7 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้้นละ 0.125 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดจ้าํหน่าย บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการลดทุน
ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2561 

16.3 อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 733.7 ลา้นบาท เป็นทุน                 
จดทะเบียนใหม่จาํนวน 770.4 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 293.5 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ี  
ตราไวหุ้้นละ 0.125 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561 บริษัทฯได ้             
จดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ป็นทุนจดทะเบียน 770.4 ลา้นบาท จาํนวน 6,163.2 ลา้นหุ้น 
โดยมีทุนออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ 733.7 ลา้นบาท จาํนวน 5,869.7 ลา้นหุน้ 

17. ภาษเีงนิได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 
2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล (809) 15,382 (3,715) 13,976 
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล

แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผล
แตกต่างชัว่คราว (2,050) 8,663 (1,946) (654) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ใน
งบกําไรขาดทุน (2,859) 24,045 (5,661) 13,322 
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(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 9,419 17,756 4,788 14,791 
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล

แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผล
แตกต่างชัว่คราว (518) 4,550 (366) (218) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ใน                    
งบกําไรขาดทุน 8,901 22,306 4,422 14,573 

18. กําไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่
รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างงวด 
โดยไดป้รับจาํนวนหุน้ตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนไปของจาํนวนหุ้นสามญัท่ีเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการออก
หุน้ปันผล ตามมติท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ตามท่ีกล่าว
ไวใ้นหมายเหตุ 16 และไดป้รับปรุงจาํนวนหุ้นสามญัท่ีใช้ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นของงวดก่อนท่ี
นาํมาเปรียบเทียบ (ปรับจาํนวนหุ้นตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนไปของจาํนวนหุ้นสามญัท่ีเปล่ียนแปลง โดย
ถือเสมือนวา่การเปล่ียนแปลงดงักล่าวไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน) 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานแสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

   (ปรับปรุงใหม่)   (ปรับปรุงใหม่) 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด (พนับาท) (45,536) 71,563 (24,493) 53,410 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (พนัหุน้) 6,163,166 6,163,166 6,163,166 6,163,166 

กาํไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) (0.007) 0.012 (0.004) 0.009 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 20

 
 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

   (ปรับปรุงใหม่)   (ปรับปรุงใหม่) 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด (พนับาท) (36,497) 31,128 9,223 52,910 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (พนัหุน้) 6,163,166 6,163,166 6,163,166 6,163,166 

กาํไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) (0.006) 0.005 0.001 0.009 

19.  เงนิปันผล/หุ้นปันผล 

 เงินปันผล/หุน้ปันผล อนุมติัโดย จาํนวนปันผลจ่าย ปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (พนับาท) (บาท) 
เงินปันผลจาก ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี   
 ผลประกอบการปี 2560      เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 11,740 0.0020000 
หุน้ปันผลจาก ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี   
 ผลประกอบการปี 2560      เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 36,684 0.0062500 

รวมเงินปันผลและหุน้ปันผลท่ีจ่ายในปี 2561 48,424 0.0082500 

เงินปันผลจาก ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี   
 ผลประกอบการปี 2559      เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 20,545 0.0040000 
หุน้ปันผลจาก ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี   
 ผลประกอบการปี 2559      เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 91,714 0.0178571 

รวมเงินปันผลและหุน้ปันผลท่ีจ่ายในปี 2560 112,259 0.0218571 

20. สัญญางานระหว่างก่อสร้าง 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนปรับปรุงดว้ยกาํไร
หรือขาดทุนท่ีรับรู้จนถึงปัจจุบนัสาํหรับสัญญางานระหว่างก่อสร้างเป็นจาํนวนประมาณ 10,012 ลา้น
บาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 6,909 ลา้นบาท) มีจาํนวนเงินท่ีกิจการมีสิทธิเรียกร้องจากผูว้่าจา้งสาํหรับ
งานระหว่างก่อสร้างเป็นจาํนวนประมาณ 1,171 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 851 ลา้นบาท) และมี
จาํนวนเงินท่ีผูว้่าจา้งมีสิทธิเรียกร้องจากกิจการสาํหรับงานระหว่างก่อสร้างเป็นจาํนวนประมาณ 351 
ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 53 ลา้นบาท) 
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21. ส่วนงานดาํเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ   
ในระหว่างงวดปัจจุบัน  บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงาน
ดาํเนินงานท่ีรายงาน 

 ข้อมูลรายได้และกําไรของส่วนงานของบริษัทฯ  และบริษัทย่อยในงบการเงินรวมสําหรับ                     
งวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 
 

การใหบ้ริการ
ก่อสร้าง 

การใหบ้ริการ
ระบบ 

การใหบ้ริการ
ก่อสร้าง การขายและ  

รายการ
ปรับปรุงและ   
ตดัรายการ 

 
 

งบการเงิน 
 ระบบท่อ วศิวกรรม งานโยธา บริการอื่น รวมส่วนงาน ระหวา่งกนั รวม 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการลูกคา้ภายนอก 208,045 118,492 140,792 1,880 469,209 - 469,209 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการบริษทัร่วม - - 9,970 - 9,970 - 9,970 
คา่เส่ือมราคา (15,733) (7,856) (2,953) (1,050) (27,592) 375 (27,217) 
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (36,863) (20,119) (9,105) (3,363) (69,450) 599 (68,851) 
        
กําไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน (13,310) (29,655) 8,170 (3,417) (38,212) 3,244 (34,968) 
รายไดอ้ื่น       2,850 
ดอกเบ้ียรับ       196 
ดอกเบ้ียจ่าย       (4,581) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม      (12,531) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้      181 
ขาดทุนก่อนรายได้ภาษเีงินได้       (48,853) 
รายไดภ้าษีเงินได ้       2,859 
ขาดทุนสําหรับงวด       (45,994) 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 
 

การใหบ้ริการ
ก่อสร้าง 

การใหบ้ริการ
ระบบ 

การใหบ้ริการ
ก่อสร้าง การขายและ  

รายการ
ปรับปรุงและ   
ตดัรายการ 

 
 

งบการเงิน 
 ระบบท่อ วศิวกรรม งานโยธา บริการอื่น รวมส่วนงาน ระหวา่งกนั รวม 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการลูกคา้ภายนอก 253,649 69,868 87,628 - 411,145 - 411,145 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการบริษทัร่วม - - 24,790 - 24,790 - 24,790 
คา่เส่ือมราคา (19,493) (1,294) (5,310) - (26,097) 365 (25,732) 
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (58,444) 9,826 (6,608) - (55,226) - (55,226) 
        
กําไรของส่วนงาน 66,957 16,324 15,808 - 99,089 3,796 102,885 
รายไดอ้ื่น       3,649 
ดอกเบ้ียรับ       276 
ดอกเบ้ียจ่าย       (4,370) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม      (7,324) 
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้       95,116 
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (24,045) 
กําไรสําหรับงวด       71,071 
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(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 
 

การใหบ้ริการ
ก่อสร้าง 

การใหบ้ริการ
ระบบ 

การใหบ้ริการ
ก่อสร้าง การขายและ  

รายการ
ปรับปรุงและ   
ตดัรายการ 

 
 

งบการเงิน 
 ระบบท่อ วศิวกรรม งานโยธา บริการอื่น รวมส่วนงาน ระหวา่งกนั รวม 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการลูกคา้ภายนอก 538,506 165,787 217,352 2,093 923,738 - 923,738 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการบริษทัยอ่ย - - - 370 370 (370) - 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการบริษทัร่วม - - 20,381 - 20,381 - 20,381 
คา่เส่ือมราคา (36,161) (10,855) (5,848) (1,272) (54,136) 741 (53,395) 
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (94,231) (28,806) (19,179) (4,646) (146,862) 1,242 (145,620) 
        
กําไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 23,656 (33,747) 2,852 (4,745) (11,984) 7,194 (4,790) 
รายไดอ้ื่น       8,911 
ดอกเบ้ียรับ       654 
ดอกเบ้ียจ่าย       (8,430) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม      (24,971) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้      125 
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้       (28,501) 
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (8,901) 
ขาดทุนสําหรับงวด       (37,402) 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 
 

การใหบ้ริการ
ก่อสร้าง 

การใหบ้ริการ
ระบบ 

การใหบ้ริการ
ก่อสร้าง การขายและ  

รายการ
ปรับปรุงและ   
ตดัรายการ 

 
 

งบการเงิน 
 ระบบท่อ วศิวกรรม งานโยธา บริการอื่น รวมส่วนงาน ระหวา่งกนั รวม 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการลูกคา้ภายนอก 782,116 236,658 192,428 - 1,211,202 - 1,211,202 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการบริษทัร่วม - - 176,868 - 176,868 - 176,868 
คา่เส่ือมราคา (36,628) (3,328) (12,898) - (52,854) 725 (52,129) 
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (119,295) (10,886) (41,905) - (172,086) - (172,086) 
        
กําไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 72,252 303 (7,807) - 64,748 7,272 72,020 
รายไดอ้ื่น       5,613 
ดอกเบ้ียรับ       369 
ดอกเบ้ียจ่าย       (8,052) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม      (17,570) 
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้       52,380 
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (22,306) 
กําไรสําหรับงวด       30,074 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชเ้กณฑใ์นการกาํหนดราคาระหวา่งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 2 
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22. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

22.1 ภาระผูกพนัเก่ียวกับการซื้อวสัดุก่อสร้างและการจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัเก่ียวเน่ืองกบัการซ้ือวสัดุก่อสร้าง     
และการจา้งผูรั้บเหมาก่อสร้างเป็นจาํนวนเงินประมาณ 1,923 ลา้นบาท 38 ลา้นยโูร และ 5 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (เฉพาะของบริษัทฯ: 338 ล้านบาท 38 ล้านยูโร และ 5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา)                 
(31 ธนัวาคม 2560: 1,196 ลา้นบาท 40 ลา้นยูโร และ 3 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เฉพาะของบริษทัฯ: 
233 ลา้นบาท 40 ลา้นยโูร และ 3 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

22.2 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน เคร่ืองจกัร รถยนต์
และอุปกรณ์ อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานท่ีบอก
เลิกไม่ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
จ่ายชาํระ     

ภายใน 1 ปี 20 19 17 17 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 17 24 15 21 

22.3 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาบริการ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยได้เขา้ทาํสัญญาบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจา้งท่ีปรึกษา และการรักษาความ
ปลอดภยั อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 2 ปี  

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาบริการท่ีบอกเลิก
ไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
จ่ายชาํระ     

ภายใน 1 ปี 3 1 3 1 
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22.4   หนังสือคํา้ประกันธนาคาร 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 หนงัสือคํ้าประกนัออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ
และบริษทัย่อย ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ย มีดงัต่อไปน้ี 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

คํ้าประกนัการก่อสร้างและการ
ประมูลงานก่อสร้าง  

1,207 ลา้นบาท 
1 ลา้นยโูร 

1,518 ลา้นบาท 
           2 ลา้นยโูร 

682 ลา้นบาท 
- 

1,101 ลา้นบาท 
1 ลา้นยโูร 

คํ้าประกนัการชาํระคืนเงินรับ
ล่วงหนา้และเงินประกนัผลงาน 

900 ลา้นบาท 
- 

2 ลา้นยโูร 
2 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ 

1,007 ลา้นบาท 
1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา    

3 ลา้นยโูร 
2 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ 

264 ลา้นบาท 
- 
- 

2 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ 

442 ลา้นบาท 
1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา    

1 ลา้นยโูร 
2 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ 

คํ้าประกนัอ่ืน ๆ 6 ลา้นบาท 24 ลา้นบาท 5 ลา้นบาท 24 ลา้นบาท 

รวม 2,113 ลา้นบาท 
- 

3 ลา้นยโูร 
2 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ 

2,549 ลา้นบาท 
1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา    

5 ลา้นยโูร 
2 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ 

951 ลา้นบาท 
- 
- 

2 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ 

1,567 ลา้นบาท 
1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

2 ลา้นยโูร 

2 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ 

22.5 การคํา้ประกัน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษัทฯมีภาระผูกพันจากการคํ้ าประกันการชําระหน้ีตามสัญญาเช่า            
ทางการเงินของบริษทัยอ่ยภายในวงเงิน 23 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 23 ลา้นบาท) 

23. คดฟ้ีองร้อง 

23.1 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 ศาลปกครองกลางได้มีคาํพิพากษาออกมาว่าให้หน่วยงานของรัฐคืน
หลักประกันการยื่นคาํร้องและข้อเสนอขายไฟฟ้า คือ หนังสือคํ้ าประกันของบริษัทฯ ลงวนัท่ี                    
31 สิงหาคม 2550 จาํนวน 20 ลา้นบาท โดยมีเง่ือนไขให้ บริษทัฯ และธนาคารร่วมกนัหรือแทนกนัรับ
ผิดชดใชเ้งินจาํนวน 10 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี ของตน้เงิน 10 ลา้นบาท นับถดัจาก
วนัฟ้อง (วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2554) ไปจนกว่าจะชาํระเสร็จโดยให้ชาํระภายใน 60 วนั นบัแต่วนัท่ีคดีถึง
ท่ีสุด ส่วนอ่ืนท่ีบริษทัฯ ฟ้องใหย้กฟ้องเสียทั้งส้ิน 

 เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2558 หน่วยงานของรัฐไดย้ืน่อุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลปกครองกลาง และเม่ือ
วนัท่ี 16 ตุลาคม 2558 บริษัทฯได้ยื่นคาํแก้อุทธรณ์ต่อศาลแล้ว อย่างไรก็ตาม เพ่ือความรอบคอบ               
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯได้บันทึกประมาณการหน้ีสินท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนจาํนวน 20 ลา้นบาทไวใ้นงบการเงินของบริษทัฯแลว้ 

23.2 เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2554 บริษทัเอกชนแห่งหน่ึง (คู่กรณี) ไดย้ื่นฟ้องบริษทัย่อยต่อศาลแพ่งใน
ขอ้หาผิดสัญญาจา้งทาํของ และเรียกค่าเสียหายเป็นจาํนวนเงิน 17.5 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 
7.5 ต่อปีนบัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่าจะชาํระแลว้เสร็จ 

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

 เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2557 ศาลแพ่งมีคาํพิพากษาให้บริษทัย่อย ชาํระค่าเสียหายให้กบับริษทัคู่กรณี 
จาํนวน 11 ล้านบาทพร้อมดอกเบ้ีย ร้อยละ 7.5 ต่อปี  นับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชําระ             
แลว้เสร็จ และค่าฤชาธรรมเนียม 0.1 ลา้นบาทแทนคู่กรณี    

 อย่างไรก็ตามบริษทัย่อยยงัมีข้อเท็จจริงสามารถต่อสู้กับคู่กรณีได้ จึงไดด้าํเนินการยื่นอุทธรณ์คาํ
พิพากษาของศาลชั้นตน้  เน่ืองจากบริษทัย่อย และคู่กรณีไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงเลิกสัญญาจา้งเหมาฯ
คู่กรณีกบับริษทัยอ่ย เป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ มีผลให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงสละสิทธ์ิ
ผลประโยชน์ โดยต่างฝ่ายต่างรับผิดชอบในส่วนของตน โดยไม่เรียกร้องให้ฝ่ายใดต้องรับผิดหรือ
ร่วมกนัรับผดิระหวา่งกนั และ/หรือรับผดิแทนกนักบับุคคลภายนอก แสดงวา่โจทกไ์ดส้ละสิทธ์ิโตแ้ยง้ 
มีผลใหบ้ริษทัยอ่ยและโจทกต์กลงระงบัขอ้พิพาทกนัได ้
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 เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2558 บริษทัยอ่ยไดย้ื่นคาํร้องขอวางหลกัประกนัตามคาํส่ังศาลชั้นตน้เพ่ือของด
การบงัคบัคดี และศาลชั้นตน้มีคาํสั่งเม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2558 ว่าบริษทัยอ่ยวางหลกัประกนัและทาํ
หนังสือคํ้ าประกนัแล้วตามรายงานเจา้หน้าท่ีฉบับลงวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2558 โดยวางหลักทรัพย ์             
อนัได้แก่ บัญชีเงินฝากประจาํและหนังสือรับรองยอดบัญชีเงินฝากของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 
(มหาชน) เป็นเงินจาํนวน 15.4 ลา้นบาท กบัโฉนดท่ีดินและหนังสือรับรองการทาํประโยชน์ น.ส. 3 
ตั้งอยู ่ตาํบลหนองกระโดน อาํเภอเมืองนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์รวมจาํนวน 7 แปลง เป็นพ้ืนท่ี
รวม 102 ไร่ 9 งาน 289 ตารางวา พร้อมหนังสือรับรองราคาประเมินท่ีดินจากสาํนักงานท่ีดินจงัหวดั
นครสวรรค ์ณ วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2558 รวมเป็นเงิน 3.1 ลา้นบาท ศาลชั้นตน้จึงให้งดการบงัคบัคดีไว้
ชัว่คราวจนกวา่ศาลอุทธรณ์จะมีคาํสัง่เก่ียวกบัคาํร้องขอทุเลาการบงัคบัคดี 

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

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

 ต่อมา คู่กรณียื่นฎีกาเม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2558 และบริษทัยอ่ยไดย้ื่นแกฎี้กาเม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 
2559 และเม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2559 ศาลฎีกามีคาํพิพากษายกฟ้อง เน่ืองจากศาลแพ่งไม่มีอาํนาจใน
การพิจารณา และใหโ้จทกไ์ปดาํเนินคดีน้ีในอนุญาโตตุลาการ 

 เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2560 คู่กรณีได้ยื่นขอ้เรียกร้องต่ออนุญาโตตุลาการให้บริษทัย่อยจ่ายเงินค่า                  
ผดิสญัญาจาํนวน 24.4 ลา้นบาท 

 เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2560 บริษทัย่อยไดย้ื่นคาํคดัคา้นขอ้เรียกร้องของคู่กรณี และเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 
2560 อนุญาโตตุลาการรับคาํคดัคา้นของบริษทัยอ่ยและดาํเนินการส่งคาํคดัคา้นไปยงัผูเ้รียกร้อง 

 เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2561 สถาบนัอนุญาโตตุลาการกาํหนดใหบ้ริษทัยอ่ยและคู่กรณีดาํเนินการกาํหนด
ขอ้พิพาท และนดัวนัสืบพยานทั้ง 2 ฝ่าย ระหวา่งเดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม 2561 

 บริษทัย่อยเช่ือมัน่ว่าขอ้เท็จจริงของบริษทัย่อยและขอ้กฎหมายสามารถต่อสู้กบัคู่กรณีได ้ฝ่ายบริหาร
ของบริษัทย่อยเช่ือว่าคดีดังกล่าวจะไม่มีผลเสียหายอย่างเป็นสาระสําคัญต่อฐานะการเงินของ               
บริษทัยอ่ย จึงยงัมิไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในงบการเงิน 
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23.3 เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2550 บริษทัย่อยไดย้ืน่ฟ้องหน่วยงานราชการแห่งหน่ึง (คู่กรณี) ต่อศาลปกครอง
กลางเพ่ือขอใหช้าํระเงินค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาก่อสร้างจาํนวน 13.4 ลา้นบาท มาหกักบัเงิน 
7.7 ลา้นบาทท่ีบริษทัยอ่ยไดเ้บิกเงินล่วงหนา้มาจากคู่กรณีเพ่ือดาํเนินการตามสัญญาจา้ง และให้คู่กรณี
ชาํระเงินค่าเสียหายให้แก่บริษทัยอ่ยเป็นจาํนวนเงิน 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 

 หลงัจากนั้นมีการแกไ้ขคาํร้องและคาํใหก้ารระหวา่งบริษทัยอ่ยและคู่กรณีหลายคร้ัง  

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

 บริษทัยอ่ยไดย้ืน่คาํร้องแกไ้ขล่าสุด เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2555 ต่อศาลปกครองกลาง โดยขอให้ศาลมี
คาํพิพากษาให้คู่กรณีนาํเงินค่าเสียหายจาํนวน 19.4 ลา้นบาท มาหักกบัเงิน 7.7 ลา้นบาท ท่ีบริษทัยอ่ย
ไดเ้บิกเงินล่วงหนา้มาจากคู่กรณีเพ่ือดาํเนินการตามสญัญาจา้ง และใหคู่้กรณีชาํระเงินค่าเสียหายใหแ้ก่
บริษทัยอ่ยเป็นจาํนวนเงิน 12.5 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี จนกวา่จะชาํระเสร็จส้ิน  

 ทั้งน้ี คู่กรณีไดย้ื่นคาํให้การปฏิเสธคาํฟ้องของบริษทัยอ่ย โดยคู่กรณีขอให้ศาลพิพากษายกฟ้องคู่กรณี 
และขอใหบ้ริษทัยอ่ยคืนเงินล่วงหนา้ใหก้บัคู่กรณี 

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

 เน่ืองจากผลของคดียงัไม่ถึงท่ีสุด ดงันั้นบริษทัยอ่ยจึงยงัมิไดบ้นัทึกรายการไวใ้นงบการเงิน 

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

 เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2555 ศาลปกครองชั้นต้นมีคาํพิพากษายกฟ้อง แต่ต่อมาวนัท่ี 20 มิถุนายน 
2556 คู่กรณีได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด และวนัท่ี 9 สิงหาคม 2556 บริษทัฯ ไดย้ื่นคาํแก้
อุทธรณ์และขอใหศ้าลยกฟ้อง 
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 เน่ืองจากคดีดงักล่าวยงัอยูร่ะหว่างพิจารณาโดยศาลปกครองสูงสุด และผูบ้ริหารของบริษทัฯเช่ือมัน่ว่า
บริษทัฯจะไม่ไดรั้บผลเสียหาย (หากมี) อย่างเป็นสาระสําคญัจากคดีฟ้องร้องดงักล่าวน้ี จึงยงัมิได้
บนัทึกประมาณการหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนไวใ้นงบการเงิน 

23.5 เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2558 ผูเ้สียหาย (คู่กรณี) ไดย้ื่นฟ้องต่อหน่วยงานของรัฐกบัพวก 8 คน ต่อศาล
ปกครองเรียกค่าเสียหายเน่ืองจากทาํให้ขาดรายไดจ้าํนวน 87.5 ลา้นบาท โดยบริษทัฯเป็นผูถู้กฟ้อง คดี
ท่ี 5 เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2559 บริษทัฯไดย้ื่นคดัคา้นการขอยกเวน้ค่าธรรมเนียมศาลของผูฟ้้องร้อง 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2559 บริษทัฯไดย้ืน่คาํให้การต่อสู้คดีต่อศาลปกครอง  

 เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2560 บริษทัฯไดย้ืน่คาํคดัคา้นคาํให้การ และศาลมีคาํสั่งให้บริษทัฯทาํคาํให้การ
เพ่ิมเติมและยืน่ต่อศาลภายใน 30 วนั  

 ในระหว่างวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2560 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัฯได้ขอขยายเวลายื่นคาํให้การ
เพ่ิมเติม และเม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2560 ศาลปกครองมีคาํสัง่ใหบ้ริษทัฯยืน่คาํให้การเพ่ิมเติมภายในวนัท่ี 
12 พฤษภาคม 2560 ต่อมาวนัท่ี 12 มิถุนายน 2560 บริษทัฯยื่นคาํให้การเพ่ิมเติมแก้คาํค้านต่อศาล
ปกครองแลว้ 

 อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือมัน่ว่าบริษทัฯจะไม่ได้รับค่าเสียหาย (หากมี) อย่างเป็น
สาระสําคัญจากคดีฟ้องร้องดังกล่าว จึงยงัมิได้บันทึกประมาณการหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนไวใ้น               
งบการเงิน 

23.6 เม่ือวนัท่ี 6 ธันวาคม 2560 บริษทัผูรั้บเหมาร่วมของโครงการก่อสร้างของบริษทัฯ ยื่นฟ้องขอให ้
บริษทัฯคืนหลกัประกนัท่ียึดไวต่้ออนุญาโตตุลาการจาํนวน 1.6 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ หรือประมาณ 
39.4 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่าจะชาํระแลว้เสร็จ 
ต่อมาเม่ือวัน ท่ี  21 มิ ถุนายน  2561 สถาบันอนุญาโตตุลาการได้แจ้งผลการแต่งตั้ งประธาน
อนุญาโตตุลาการ และเม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2561 บริษทัฯ และคู่กรณีไดเ้ขา้พบอนุญาโตตุลาการเพ่ือ
กาํหนดประเดน็ขอ้พิพาทและกาํหนดวนัสืบพยาน  

 เน่ืองจากคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาขอ้เท็จจริง และบริษทัฯเช่ือมัน่ว่าขอ้เท็จจริงของบริษทัฯ และ                
ขอ้กฎหมายสามารถต่อสู้กบัคู่กรณีได ้บริษทัฯจึงยงัมิไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนไว้
ในงบการเงิน 

23.7 เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2561 เจา้หน้ีการคา้ของโครงการก่อสร้างของบริษทัฯ ยื่นฟ้องขอให้บริษทัฯ 
ชาํระเงินค่าสินคา้ท่ีคา้งชาํระจาํนวน 23.5 ลา้นบาท  พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวนัฟ้อง
เป็นตน้ไปจนกวา่จะชาํระแลว้เสร็จ เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2561 บริษทัฯ ไดย้ืน่คาํใหก้ารต่อศาล และ
กาํหนดวนัท่ี 28 สิงหาคม 2561 เป็นวนัเพ่ือไกล่เกล่ีย หากคู่กรณีไม่มาตามวนัเวลาท่ีกาํหนด ศาลจะ
ดาํเนินการช้ีสองสถานในวนัดงักล่าว หรือในวนัอ่ืนใดแลว้แต่ศาลเห็นสมควร 
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 เน่ืองจากคดีอยู่ในระหว่างทาํคาํให้การจากขอ้เท็จจริงตามคาํฟ้องโจทก์และเอกสารท่ีเก่ียวเน่ืองใน           
คาํฟ้อง ประกอบกบัขอ้เท็จจริงเพ่ือจดัทาํคาํใหก้ารโตแ้ยง้ของบริษทัฯ และค่าสินคา้ท่ีคา้งชาํระจาํนวน
ดงักล่าวน้ี บริษทัฯ ไดบ้นัทึกไวง้บการเงินเรียบร้อยแลว้ บริษทัฯ จึงไม่จาํเป็นตอ้งตั้ งประมาณการ
หน้ีสินท่ีจะเกิดข้ึนเพ่ิมอีก 

24. สินทรัพย์และหนีสิ้นท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศดงัน้ี 

งบการเงินรวม 
สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน        อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย             

 
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1 1 - - 33.1672 32.6809 
ยโูร 3 5 - - 38.4926 39.0273 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน        อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย             

 
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1 1 - - 33.1672 32.6809 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้
คงเหลือดงัน้ี 

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกลุเงิน จาํนวนท่ีซ้ือ                   อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา       วนัครบกาํหนดตามสญัญา        

 30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)   
ยโูร - 3.5 - 38.63 - 39.43 - มกราคม 2561 - 

มิถุนายน 2561 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.1 - 31.25 - สิงหาคม 2561 - 
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25. ลําดบัช้ันของมูลค่ายุตธิรรม 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี        
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม 
ดงัน้ี  

    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม          
เงินลงทุนในกองทุนรวม  - - - - - 135.9 - 135.9 
หนีสิ้นท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม          
ตราสารอนุพนัธ์         
 สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - (0.1) - (0.1) - (0.7) - (0.7) 
 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

หนีสิ้นท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม          
ตราสารอนุพนัธ์         
 สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - (0.1) - (0.1) - (0.7) - (0.7) 

26. การอนุมตังิบการเงินรวมระหว่างกาล 

 งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2561 
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