
 

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ 

ผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

รวมแบบยอ่ของบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น

ผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง 

การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ยกเวน้เร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรค เกณฑ์ในการให้ข้อสรุปอย่างมเีง่ือนไข ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐาน

งานสอบทาน รหสั 2410  เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ 

การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและ

บญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืนการสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบได้

จากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

เกณฑ์ในการให้ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไข 

ก. ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 7 บริษทัฯมีเงินลงทุนในบริษทัร่วม   

แห่งหน่ึง คือ บริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จาํกดั (มหาชน) (บริษทัฯถือหุน้ในบริษทัร่วมผา่นบริษทัยอ่ย 

สองแห่งคิดรวมเป็นร้อยละ 25.13) ซ่ึงแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินรวมตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี             

30 กนัยายน 2561 จาํนวน 1,222 ลา้นบาท โดยมีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมน้ีสาํหรับงวด

สามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั จาํนวน 12 ลา้นบาท และจาํนวน 37 ลา้นบาทตามลาํดบั ทั้งน้ี

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 2 ในการลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัฯมีเงิน

ใหกู้ย้มืท่ีมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถามและไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัแก่บริษทัยอ่ยทั้งสองแห่งเพื่อการ

ลงทุนในบริษทัร่วมน้ี โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 มียอดคงคา้งจาํนวนรวมทั้งส้ิน 1,307 ลา้นบาทโดย

แสดงอยูภ่ายใตห้วัขอ้เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ

ดว้ยเช่นกนั
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 นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯมีมูลค่าตามบญัชีของยอดคงเหลือท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ

ก่อสร้างท่ีบริษทัฯใหบ้ริการแก่บริษทัร่วมซ่ึงแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ไดแ้ก่ 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกชาํระ ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง เงินจ่าย

ล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมาช่วงตามสญัญาก่อสร้าง และงานระหวา่งก่อสร้าง คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ินอีกประมาณ 

696 ลา้นบาท  

ข. จากขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในไตรมาสท่ีหน่ึงและไตรมาสท่ีสองของปีปัจจุบนั บริษทัร่วมดงักล่าวมี

ภาระในการชาํระเงินผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐเพื่อตอบแทนการออกประทานบตัร                    

(เงินผลประโยชน์พิเศษฯ) ตามเง่ือนไข “ขอ้ตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐเพื่อ             

ตอบแทนการออกประทานบตัร” งวดท่ี 1 จาํนวน 569 ลา้นบาท พร้อมค่าปรับในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี          

ซ่ึงบริษทัร่วมไดข้อผอ่นผนัการจ่ายชาํระเงินผลประโยชน์พิเศษฯดงักล่าวจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 

แต่ไม่ไดรั้บการอนุมติัใหผ้อ่นผนั ทั้งน้ีจากขอ้มูลทางการเงินภายในท่ีจดัทาํข้ึนโดยฝ่ายบริหารของ               

บริษทัร่วมสาํหรับไตรมาสท่ีสามของปีปัจจุบนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัร่วมยงัคงไม่สามารถ            

จ่ายชาํระเงินผลประโยชน์พิเศษฯตามขอ้ตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษดงักล่าวไดแ้ละยงัไม่พบวา่มี 

แหล่งเงินทุนเพิ่มเติมทั้งในส่วนของการเพิ่มทุนจากผูถื้อหุน้ของบริษทัร่วม และ/หรือการไดรั้บสินเช่ือจาก

ธนาคารพาณิชย ์รวมถึงบริษทัร่วมดงักล่าวน้ีมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกวา่สินทรัพยห์มุนเวียนเป็นจาํนวนมาก 

สถานการณ์ของบริษทัร่วมทั้งหมดน้ีก่อใหเ้กิดขอ้สงสยัท่ีมีนยัสาํคญัเก่ียวกบัความสามารถในการ

ดาํเนินงานต่อเน่ืองของบริษทัร่วม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความสามารถของบริษทัร่วมในการดาํรงสิทธิในการ

ดาํเนินงานการทาํเหมืองแร่ตามท่ีระบุในประทานบตัร  

ขา้พเจา้ไม่ไดรั้บรายงานสรุปผลการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลของบริษทัร่วมดงักล่าวสาํหรับ

ไตรมาสปัจจุบนัจากผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วม มูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียของบริษทัร่วมดงักล่าวจึง

ถูกบนัทึกบญัชีโดยอา้งอิงจากขอ้มูลทางการเงินภายในท่ีจดัทาํข้ึนโดยฝ่ายบริหารของบริษทัร่วมนั้นซ่ึงยงัไม่

ผา่นการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วมดงักล่าว และขา้พเจา้ไม่สามารถใชว้ิธีการสอบทานอ่ืน

เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปเก่ียวกบัฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานโดยเฉพาะอยา่งยิง่มูลค่าของสินทรัพยไ์ม่

หมุนเวียนท่ีมีสาระสาํคญัภายใตป้ระทานบตัรในการดาํเนินงานการทาํเหมืองแร่ของบริษทัร่วมดงักล่าวได ้
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ค. เหตุการณ์ของบริษทัร่วมดงักล่าวอาจมีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนใน

บริษทัร่วม มูลค่าตามบญัชีของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ตลอดจนมูลค่าตามบญัชีของ

ยอดคงเหลือของบญัชีต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการก่อสร้างท่ีบริษทัฯ ใหบ้ริการแก่บริษทัร่วมตามท่ีกล่าว

ขา้งตน้ และขา้พเจา้ไม่สามารถใชว้ิธีสอบทานอ่ืนเพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปเก่ียวกบัเหตุการณ์ดงักล่าวได ้ดงันั้น 

ขา้พเจา้จึงไม่สามารถสรุปไดว้า่จาํเป็นตอ้งปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม                

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ตลอดจนมูลค่า

ตามบญัชีของยอดคงเหลือของบญัชีต่างๆท่ีกล่าวขา้งตน้ไดห้รือไม่ เพียงใด ซ่ึงเหตุการณ์น้ีเป็นการถูกจาํกดั

ขอบเขตโดยสถานการณ์  

ทั้งน้ี หากจาํเป็นตอ้งปรับปรุงผลกระทบจากเหตุการณ์ดงักล่าวขา้งตน้ จะมีผลกระทบต่อเงินลงทุนตามวิธี         

ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และยอดคงเหลือ

ของบญัชีต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการก่อสร้างท่ีบริษทัฯใหบ้ริการแก่บริษทัร่วม และกาํไรสะสมท่ีแสดงใน       

งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน      

บริษทัร่วมในงบกาํไรขาดทุนรวม กาํไรท่ีแสดงในงบกาํไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ และกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จรวมท่ีแสดงในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งใน            

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั  

ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไข 

ยกเวน้ผลกระทบซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนจากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรค เกณฑ์ในการให้ข้อสรุปอย่างมเีง่ือนไข ขา้พเจา้ไม่

พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การ

รายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

อรวรรณ เตชวฒันสิริกลุ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4807 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 12 พฤศจิกายน 2561 



บริษทั ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 55,483             336,369 26,350             10,826             

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2, 4 658,764           825,587           754,717           852,950           

รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกชาํระ 2 1,132,355        854,291           732,561           359,023           

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง 2 103,298           100,307           56,472             53,205             

เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง 2 434,748           329,587           203,158           169,943           

งานระหวา่งก่อสร้าง 2 186,876           56,244             179,714           46,651             

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

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                      -                      3,221               2,914               

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 56,166             55,306             36,020             20,999             

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 46,227             35,914             31,962             22,371             

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,679,458        2,599,119        2,029,689        1,544,396        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 6 16,344             16,330             -                      -                      

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                      -                      1,306,517        1,306,517        

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 1,222,359        1,259,003        -                      -                      

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                      -                      476,073           476,073           

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 23,324             7,359               2,376               2,376               

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 650,006           684,744           611,624           644,062           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13,227             12,847             12,763             12,321             

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12,827             12,396             8,643               9,816               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 5,840               6,581               5,516               6,264               

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,943,927        1,999,260        2,423,512        2,457,429        

รวมสินทรัพย์ 4,623,385        4,598,379        4,453,201        4,001,825        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที ่30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคาร 11 280,000           70,358             280,000           70,358             

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2, 12 491,452           451,030           337,405           220,148           

ตน้ทุนงานท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 417,257           414,274           184,350           221,110           

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง 42,774             48,783             13,353             12,370             

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ตามสัญญาก่อสร้าง 2 320,254           371,280           41,811             81,990             

เงินกูย้ืมระยะสั้น -                      30,000             -                      30,000             

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                      -                      456,000           98,000             

ประมาณการหน้ีสินจากโครงการก่อสร้าง 13 19,029             19,650             7,890               14,962             

หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 -                      300,000           -                      300,000           

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 4,420               11,238             262                  7,233               

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,554               1,852               -                      -                      

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 39,692             48,687             34,496             43,182             

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,616,432        1,767,152        1,355,567        1,099,353        

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 179,214           -                      179,214           -                      

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ี

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 2,838               5,978               -                      -                      

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 55,288             49,425             47,013             42,760             

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

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 257,340           75,403             246,227           62,760             

รวมหนีสิ้น 1,873,772        1,842,555        1,601,794        1,162,113        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที ่30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 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 878,111           919,904           965,900           990,889           

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 13,630             13,616             -                      -                      

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,778,400        2,783,495        2,851,407        2,839,712        

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (28,787)            (27,671)            -                      -                      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,749,613        2,755,824        2,851,407        2,839,712        

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,623,385        4,598,379        4,453,201        4,001,825        

-                      -                      -                      -                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้าง 2 644,136           452,109           357,205           187,700           

รายไดจ้ากการขาย 1,718               -                      -                      -                      

ดอกเบ้ียรับ 2 -                      391                  16,506             16,520             

รายไดอ่ื้น 2 24,712             48,368             5,444               44,475             

รวมรายได้ 670,566           500,868           379,155           248,695           

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการใหบ้ริการก่อสร้าง 2 509,469           370,170           281,860           142,886           

ตน้ทุนขาย 2,054               -                      -                      -                      

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 80,533             83,179             70,742             70,881             

รวมค่าใช้จ่าย 592,056           453,349           352,602           213,767           

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 78,510             47,519             26,553             34,928             

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7.2 (11,673)           (9,404)             -                      -                      

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 9.2 540                  -                      -                      -                      

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 67,377             38,115             26,553             34,928             

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 2 (5,821)             (4,161)             (7,968)             (4,152)             

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 61,556             33,954             18,585             30,776             

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 (18,904)           (12,543)           (4,373)             (6,581)             

กาํไรสําหรับงวด 42,652             21,411             14,212             24,195             

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 43,128             21,760             14,212             24,195             

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (476)                (349)                -                      

42,652             21,411             

-                      -                      (หน่วย: บาท)

กาํไรต่อหุ้น 18

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน

   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.007 0.004 0.002 0.004

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2561 2560

กาํไรสําหรับงวด 42,652             21,411             14,212             24,195             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 820                  609                  -                      -                      

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -

   สุทธิจากภาษีเงินได้ 820                  609                  -                      -                      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 820                  609                  -                      -                      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 43,472             22,020             14,212             24,195             

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 43,137             21,773             14,212             24,195             

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 335                  247                  -                      

43,472             22,020             

-                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้าง 2 1,586,162        1,840,179        983,731           1,000,148        

รายไดจ้ากการขาย 3,811               -                      -                      -                      

ดอกเบ้ียรับ 2 654                  760                  49,136             49,082             

รายไดอ่ื้น 2 33,623             53,981             10,910             50,201             

รวมรายได้ 1,624,250        1,894,920        1,043,777        1,099,431        

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการใหบ้ริการก่อสร้าง 2 1,289,228        1,493,979        779,953           752,558           

ตน้ทุนขาย 4,277               -                      -                      -                      

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 247,460           275,420           213,548           236,285           

รวมค่าใช้จ่าย 1,540,965        1,769,399        993,501           988,843           

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 83,285             125,521           50,276             110,588           

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7.2 (36,644)           (26,974)           -                      -                      

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 9.2 665                  -                      -                      -                      

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 47,306             98,547             50,276             110,588           

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 2 (14,251)           (12,213)           (18,046)           (12,329)           

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 33,055             86,334             32,230             98,259             

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 (27,805)           (34,849)           (8,795)             (21,154)           

กาํไรสําหรับงวด 5,250               51,485             23,435             77,105             

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 6,631               52,888             23,435             77,105             

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (1,381)             (1,403)             -                      

5,250               51,485             

-                      -                      (หน่วย: บาท)

กาํไรต่อหุ้น 18

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน

   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.001 0.009 0.004 0.013

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2561 2560

กาํไรสําหรับงวด 5,250               51,485             23,435             77,105             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 279                  2,478               -                      -                      

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 279                  2,478               -                      -                      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 279                  2,478               -                      -                      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 5,529               53,963             23,435             77,105             

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 6,645               52,932             23,435             77,105             

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (1,116)             1,031               -                      

5,529               53,963             

-                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561
(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2561 2560
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 33,055             86,334             32,230             98,259             
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็น

   เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 83,252 79,541 74,556 72,071
   ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (กลบัรายการ) -                      (127)                284                  -                      
   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 3,299               (6,569)             1,692               8,454               
   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (12)                  198                  (12)                  227                  
   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,420               804 1,475               767                  
   ค่าเผือ่การดอ้ยค่าอุปกรณ์ 344                  -                      -                      -                      
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 36,644             26,974             -                      -                      
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (665)                -                      -                      -                      
   ประมาณการหน้ีสินจากโครงการก่อสร้าง (กลบัรายการ) 26,134 (1,696)             19,650 (1,696)             
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 8,865               7,120               7,255               5,878               
   ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู้ 294 -                      294                  -                      
   ดอกเบ้ียรับ (654)                (760)                (49,136)           (49,082)           
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 14,640             14,120             18,747             14,381             
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินดาํเนินงาน 206,616           205,939           107,035           149,259           
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 163,752           (220,643)         146,603           (265,077)         
   รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกชาํระ (278,441)         583,515           (374,650)         498,423           
   ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง (2,991)             (12,602)           (3,267)             (13,836)           
   เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง (105,161)         216,032           (33,215)           (57,822)           
   งานระหว่างก่อสร้าง (130,632)         (64,932)           (133,063)         (64,550)           
   สินคา้คงเหลือ (27)                  -                      -                      -                      
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (10,313)           (20,687)           (9,591)             (11,038)           
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 741                  691                  748                  700                  
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 32,413             73,359             95,528             (79,736)           
   ตน้ทุนงานท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 3,983               (383,677)         (35,760)           (46,468)           
   เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง (6,009)             (344)                983                  (8,954)             
   เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ตามสัญญาก่อสร้าง (51,026)           (18,791)           (40,179)           (41,515)           
   ประมาณการหน้ีสินจากโครงการก่อสร้าง (27,755)           (3,913)             (27,722)           (3,344)             
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (8,347)             14,252             (7,431)             15,669             
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (3,002)             -                      (3,002)             -                      
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (216,199)         368,199           (316,983)         71,711             
   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (43,643)           (66,391)           (22,643)           (53,757)           
   รับคืนภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 14,249             -                      -                      -                      
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน (245,593)         301,808           (339,626)         17,954             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนชัว่คราวลดลง -                      361                  -                      361

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัเพิ่มข้ึน (14)                  (15)                  -                      -                      

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน -                      -                      (594)                (337)                

เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย -                      -                      -                      (250)                

เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมคา้ (15,300)           -                      -                      -                      

ดอกเบ้ียรับ 654                  795                  163                  167                  

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 24                    234                  24                    105                  

เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (42,057)           (42,327)           (24,949)           (42,160)           

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,169)             (1,980)             (1,169)             (1,980)             

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (57,862)           (42,932)           (26,525)           (44,094)           

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มข้ึน 209,642           4,910               209,642           4,910               

เงินกูย้มืระยะสั้นเพิ่มข้ึน (ลดลง) (30,000)           30,000             (30,000)           30,000             

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน -                      -                      358,000           7,000               

เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 180,000           100,000           180,000           100,000           

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

ชาํระคืนหุน้กู้ (300,000)         (100,000)         (300,000)         (100,000)         

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

ดอกเบ้ียจ่าย (14,678)           (14,212)           (16,176)           (14,464)           

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง (9,958)             (9,548)             (6,971)             (6,710)             

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 22,186             (9,395)             381,675           191                  

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิเพิม่ขึน้ 383                  3,430               -                      -                      

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (280,886)         252,911           15,524             (25,949)           

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

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด (หมายเหตุ 3) 55,483             361,937           26,350             2,891               
-                      -                      

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย

   ซ้ือสินทรัพยโ์ดยยงัมิไดช้าํระเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง) 7,444               (2,879)             17,929             (2,885)             

   โอนวสัดุก่อสร้างเป็นสินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้าง -                      1,608               -                      1,608               

   ดอกเบ้ียจ่ายส่วนท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนโครงการ 1,132               2,658               1,132               2,658               

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น ส่วนของผูม้ี

ส่วนตํ่ากวา่ทุน ผลต่างจากการ รวม ส่วนไดเ้สียที่

จากการเปลี่ยนแปลง แปลงค่างบการเงิน องคป์ระกอบอื่น รวมส่วน ไม่มีอาํนาจ รวม

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน สดัส่วนการถือหุน้ รวม ที่เป็นเงินตรา ของส่วน ของผูถ้ือหุน้ ควบคุม ส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ในบริษทัยอ่ย ส่วนตํ่ากวา่ทุนอื่น บริษทัฯ บริษทัยอ่ย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ต่างประเทศ ของผูถ้ือหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย 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 -                            -                            -                            -                            -                     -                     52,888            -                            -                             52,888              (1,403)             51,485            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                     -                     -                     44                          44                          44                     2,434              2,478              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                     -                     52,888            44                          44                          52,932              1,031              53,963            

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

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2560 733,712                 1,041,740              (2,956)                   (2,956)                   72,637            4,108              882,120          13,587                   13,587                   2,744,948         (27,675)           2,717,273       

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       

กาํไรสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                     -                     6,631              -                            -                             6,631                (1,381)             5,250              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                     -                     -                     14                          14                          14                     265                 279                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                     -                     6,631              14                          14                          6,645                (1,116)             5,529              

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

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 770,396                 1,041,740              (2,956)                   (2,956)                   73,371            4,108              878,111          13,630                   13,630                   2,778,400         (28,787)           2,749,613       

-                            -                            -                            -                     -                     -                     -                             -                        -                     -                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ -                            -                            -                            -                     -                     -                     -                             -                        -                     -                     

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย

ส่วนตํ่ากวา่ทุนอื่น

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

กาํไรสะสม รวม

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ - ส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้

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

กาํไรสาํหรับงวด -                              -                              -                              77,105                    77,105                    

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              77,105                    77,105                    

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

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 กันยายน 2560 733,712                  1,041,740               72,637                    967,429                  2,815,518               

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

กาํไรสาํหรับงวด -                              -                              -                              23,435                    23,435                    

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              23,435                    23,435                    

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

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 กันยายน 2561 770,396                  1,041,740               73,371                    965,900                  2,851,407               

-                              -                              -                              -                              -                              

-                              -                              -                              -                              -                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

 บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนา    

ในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ การให้บริการก่อสร้าง ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯ

อยูท่ี่เลขท่ี 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ระหว่างกาลโดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม  บริษทัฯไดแ้สดง

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง

ส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 

ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 

เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนําเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน

ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2560 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 
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1.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

  ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบั

ใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่า

เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและ

อธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนาํมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของ

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคบัใช้ในอนาคต 

  ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง 

รายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

จาํนวน 5 ฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 

มกราคม 2563 หลกัการสาํคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่าํกบัลูกค้า 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญา

ก่อสร้าง มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได ้และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้

สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการ 5 

ขั้นตอนสําหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้น

จาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือ

บริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และกาํหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริง

และเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

  ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่อ                  

งบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการ

ตีความมาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภท

และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณา

จากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของ

กิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการคาํนวนการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดย

ใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนั

ความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะทาํใหม้าตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการ

บญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

  ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่อ       

งบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

1.5 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน         

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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2. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษัทฯ               

บริษทัยอ่ยและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้

ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย       

   (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

 ตน้ทุนการใหบ้ริการก่อสร้าง - - 2 3 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

 ดอกเบ้ียรับ - - 17 17 อตัราร้อยละ 3.5 - 5.0 ต่อปี 

    ดอกเบ้ียจ่าย - - 2 1 อตัราร้อยละ 2.5 ต่อปี 

    รายไดอ่ื้น     - - 2 - ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      

 รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้าง - 77 - 77 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

 รายไดค่้าเช่า 1 1 1 1 ราคาตามสญัญา 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      

    รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้าง - 1 - 1 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

    รายไดค่้าบริการอ่ืน 19 - - - ราคาตามสญัญา 

    รายไดอ่ื้น 4 - 3 - ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้ดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย       

   (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

 ตน้ทุนการใหบ้ริการก่อสร้าง - - 7 9 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

 ดอกเบ้ียรับ - - 49 49 อตัราร้อยละ 3.5 - 5.0 ต่อปี 

    ดอกเบ้ียจ่าย - - 4 1 อตัราร้อยละ 2.5 ต่อปี 

    รายไดอ่ื้น     - - 3 - ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      

 รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้าง 20 254 20 254 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

 รายไดค่้าเช่า 2 2 2 2 ราคาตามสญัญา 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      

    รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้าง - 1 - 1 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

    รายไดค่้าบริการอ่ืน 19 - - - ราคาตามสญัญา 

    รายไดอ่ื้น 5 - 4 - ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
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 ยอดคงคา้งระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 และ           

31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 กนัยายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 4)    

 บริษทัยอ่ย - - 185,558 146,099 

 บริษทัร่วม 385,228 380,104 385,228 380,104 

 กิจการร่วมคา้ 2,442 223 2,277 - 

รวม 387,670 380,327 573,063 526,203 

รายได้ทีย่งัไม่เรียกชําระ – กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    

 บริษทัยอ่ย - - - 617 

 บริษทัร่วม 1,342 11,992 1,342 11,992 

รวม 1,342 11,992 1,342 12,609 

ลูกหนีเ้งนิประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   

 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 

เงนิจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง- กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   

 กิจการร่วมคา้ 42,379 - - - 

รวม 42,379 - - - 

งานระหว่างก่อสร้าง - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

 บริษทัร่วม 159,699 46,651 159,699 46,651 

รวม 159,699 46,651 159,699 46,651 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

 บริษทัยอ่ย - - 3,221 2,914 

รวม - - 3,221 2,914 

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

 บริษทัยอ่ย - - 1,306,517 1,306,517 

รวม - - 1,306,517 1,306,517 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 12)   

 บริษทัยอ่ย - - 10,429 22,705 

 กิจการร่วมคา้ 34,149 - - - 

รวม 34,149 - 10,429 22,705 

เงนิรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   

 บริษทัร่วม - 27,869 - 27,869 

รวม - 27,869 - 27,869 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 กนัยายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

 บริษทัยอ่ย - - 456,000 98,000 

รวม - - 456,000 98,000 

 ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมระยะสั้ นระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี              

30 กนัยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 และการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมระยะสั้ น

ดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ลกัษณะ 

ยอดคงเหลือ               

ณ วนัท่ี   การปรับปรุง 

ยอดคงเหลือ               

ณ วนัท่ี 

เงินใหกู้ย้มื ความสมัพนัธ ์ 31 ธนัวาคม 2560 เพิ่มข้ึน ลดลง อตัราแลกเปล่ียน 30 กนัยายน 2561 

ทีอาร์ซี อินเวสเมน้ท ์ลิมิเตท็ บริษทัยอ่ย 1,263,422 310 - (3) 1,263,729 

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 13,594 (13,000) (3) 1,366,645 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (56,623) (284) - - (56,907) 

เงินใหกู้ย้มื - สุทธิ  1,309,431 13,310 (13,000) (3) 1,309,738 

หกั: เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น  (2,914) (13,310) 13,000 3 (3,221) 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว  1,306,517 - - - 1,306,517 

เงินให้กู ้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.5 - 7.0 ต่อปี (31 ธันวาคม 2560:              

ร้อยละ 3.5 - 7.0 ต่อปี) มีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถามและไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 

เงินใหกู้ย้มืแก่ทีอาร์ซี อินเวสเมน้ท ์ลิมิเตท็ และทีอาร์ซี อินเตอร์เนชัน่แนล ลิมิเตท็ มีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ลงทุนในในหุน้สามญัของบริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จาํกดั (มหาชน) ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 7 

โดยเป็นการลงทุนในระยะยาว ดงันั้นบริษทัฯจึงจดัประเภทเงินให้กูย้ืมดงักล่าวเป็นเงินให้กูย้ืมระยะ

ยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ลกัษณะ 

ยอดคงเหลือ               

ณ วนัท่ี   

ยอดคงเหลือ               

ณ วนัท่ี 

เงินกูย้มืระยะสั้น ความสมัพนัธ ์ 31 ธนัวาคม 2560 เพิ่มข้ึน ลดลง 30 กนัยายน 2561 

บริษทั สหการวศิวกร จาํกดั บริษทัยอ่ย 31,000 692,000 (319,000) 404,000 

กิจการร่วมคา้ ไฮโดรเทค็สหการ บริษทัยอ่ย 67,000 88,000 (103,000) 52,000 

รวม  98,000 780,000 (422,000) 456,000 

เงินกูย้ืมระยะสั้ นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2.5 ต่อปี (31 ธันวาคม 2560: 

ร้อยละ 2.5 ต่อปี) มีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถามและไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทั

ยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 8 9 8 9 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1 1 1 1 

รวม 9 10 9 10 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 24 27 24 27 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2 1 2 1 

รวม 26 28 26 28 
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 ภาระคํ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯมีภาระจากการคํ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 22.5 

 ในระหว่างงวดปัจจุบัน บริษัท สหการวิศวกร จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบริษัท                

ไฮโดรเท็ค จาํกัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนามหนังสือสัญญาร่วมคา้ กิจการร่วมคา้ สหไฮโดร โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อการเขา้ประกวดราคาและดาํเนินงานโครงการจา้งเหมาก่อสร้างกับการประปา      

ส่วนภูมิภาค โดยมีสัดส่วนการลงทุนระหว่างบริษทั สหการวิศวกร จาํกัด และบริษทั ไฮโดรเท็ค   

จาํกัด (มหาชน) เป็นร้อยละ 49 และร้อยละ 51 ตามลาํดับ ต่อมามีการจดัทาํและลงนามในบนัทึก       

ขอ้ตกลงร่วมกันว่าบริษัท สหการวิศวกร จาํกัด จะไม่ขอรับส่วนแบ่งผลกาํไรและขาดทุน และ     

ความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนอนัเกิดจากการดาํเนินการ และให้บริษทั ไฮโดรเทค็ จาํกดั (มหาชน) เป็น

ผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินการโครงการดังกล่าว ทั้งน้ี บริษทัย่อยมีภาระจากการให้กิจการร่วมคา้      

ใชว้งเงินหนงัสือคํ้าประกนัของบริษทัยอ่ยเป็นจาํนวนเงิน 112 ลา้นบาท 

3. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 2561 2560 2561 2560 

เงินสด 1,435 1,375 522 481 

เงินฝากธนาคาร 54,048 199,069 25,828 10,345 

เงินลงทุนในกองทุนรวม - 135,925 - - 

รวม 55,483 336,369 26,350 10,826 

 เงินลงทุนในกองทุนรวมเป็นเงินลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินท่ีเน้นลงทุนในเงินฝากธนาคารและ

ตราสารหน้ีระยะสั้น โดยอายเุฉล่ียของตราสารหน้ีในกองทุนจะไม่เกิน 3 เดือน และไม่มีขอ้จาํกดัใน

การเบิกใช ้
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4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 กนัยายน

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - 14,102 - 14,102 

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน 10,627 131,071 10,627 132,636 

 3 - 6 เดือน 9,548 - 9,943 - 

 6 - 12 เดือน 153,372 234,918 155,598 234,918 

 มากกวา่ 12 เดือน 210,627 - 210,627 - 

รวมลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั - สุทธิ 384,174 380,091 386,795 381,656 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 179,075 408,714 96,266 290,666 

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน 89,403 33,742 83,067 33,742 

 3 - 6 เดือน 8 - - - 

 มากกวา่ 12 เดือน 12,582 12,685 - - 

รวมลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 281,068 455,141 179,333 324,408 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (11,928) (11,928) - - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (654) (757) - - 

รวมลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั - สุทธิ 268,486 442,456 179,333 324,408 

รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 652,660 822,547 566,128 706,064 

ลูกหนีอ่ื้น     

เงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,496 236 9,262 16,514 

ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 192,909 141,160 

อ่ืนๆ 2,608 2,804 2,321 2,339 

รวมลูกหนีอ่ื้น  6,104 3,040 204,492 160,013 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - (15,903) (13,127) 

รวมลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 6,104 3,040 188,589 146,886 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 658,764 825,587 754,717 852,950 
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดโ้อนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินจากลูกหน้ีการคา้เพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงิน

สินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคาร ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ขา้งตน้ไดร้วม

ยอดลูกหน้ีการคา้ซ่ึงใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือเป็นจาํนวนประมาณ 637 ลา้นบาท (เฉพาะของ

บริษทัฯ: 549 ลา้นบาท) (31 ธนัวาคม 2560: 800 ลา้นบาท เฉพาะของบริษทัฯ: 692 ลา้นบาท) 

5. สินค้าคงเหลือ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

  รายการปรับลดราคาทุน  

 ราคาทุน ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 30 กนัยายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 กนัยายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 กนัยายน 

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 กนัยายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 กนัยายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 กนัยายน 

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.       เงนิฝากธนาคารทีมี่ภาระคํา้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํซ่ึงบริษัทย่อยได้นําไปคํ้ าประกันวงเงิน

สินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารและหนงัสือคํ้าประกนัท่ีธนาคารออกใหใ้นนามของบริษทัยอ่ยตามท่ีกล่าว

ไวใ้นหมายเหตุ 22.4 
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7. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

7.1 รายละเอยีดของบริษัทร่วม 

   งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

จดัตั้งข้ึน 

ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี 

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

   30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 30 กนัยายน  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 1,135,346 1,168,092 

ถือหุน้โดยทีอาร์ซี อินเตอร์เนชัน่แนล ลิมิเตท็        

บริษทั อาเซียนโปแตช  ขดุเจาะเหมืองแร่ ไทย 2.67 2.67 100,000 100,000 87,013 90,911 

 ชยัภูมิ จาํกดั (มหาชน)         

รวม     1,361,274 1,361,274 1,222,359 1,259,003 

 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 ไดล้งทุนเพิ่มใน APOT โดยซ้ือ

หุ้นจากผูถื้อหุ้นของ APOT จาํนวน 250,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 200 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 50 ลา้น

บาท ทาํใหมู้ลค่าเงินลงทุนเพิ่มข้ึนเป็น 100 ลา้นบาท 

  เม่ือวัน ท่ี  16 กันยายน 2558 ประชุมคณ ะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี  9/2558 มีมติอนุมัติให้  TRC 

Investment Limited บริษัทย่อยท่ีสาธารณรัฐเมอริเชียส ซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท อาเซียนโปแตช

ชยัภูมิ จาํกดั (มหาชน) จาํนวนไม่เกิน 6.3 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ  200 บาท รวมมูลค่าประมาณ 1,260 

ล้าน บ าท   จาก  Thermal Trade and Investment Limited ต่ อ ม าเม่ื อ วัน ท่ี  15 ตุ ล าค ม  2558 TRC 

Investment Limited ไดจ่้ายเงินค่าหุ้นงวดท่ี 1 จาํนวน 355 ลา้นบาท ตามเง่ือนไขการชาํระเงินให้แก่

ผู ้ขายตามสัญ ญ าซ้ือขายหุ้น  (Share Sale and Purchase Agreement หรือ “SPA”)  และเม่ือวัน ท่ี                    

30 ตุลาคม 2558 TRC Investment Limited ไดรั้บโอนหุน้ APOT จาํนวน 1.8 ลา้นหุน้  

 ในระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2559 TRC Investment Limited ไดจ่้ายค่าหุน้งวดท่ี 2 ถึงงวดท่ี 

4 รวมจาํนวน 4.5 ลา้นหุ้น เป็นเงิน 906 ลา้นบาท  ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่ม TRC ใน APOT 

เพิ่มเป็นร้อยละ 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   
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 ในระหว่างปี 2560  APOT ไดรั้บเงินชาํระค่าหุ้นเพิ่มทุน 80 ลา้นบาทจากผูถื้อหุ้นรายหน่ึง  (เป็นการ

ชาํระค่าหุ้นเพิ่มทุน 1,174,866 หุ้น ในราคาหุ้นละ 68.43 บาท) และไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุน

ชาํระแลว้จาก 2,688 ลา้นบาท เป็น 2,806 ลา้นบาท ทาํใหส้ัดส่วนการถือหุน้ของกลุ่ม TRC ใน APOT 

ลด ลงจาก ร้อยละ 26.22 ของทุ น ชําระแล้ว  ณ  ส้ิ น ปี  2559 เป็ น ร้อยละ 25.13 ณ  ส้ิ น ปี  2560 

(ประกอบด้วยการถือหุ้น โดย TRC Investment Limited ร้อยละ 22.46 และ TRC International 

Limited ร้อยละ 2.67) บริษทัฯไดบ้นัทึกผลสุทธิจากการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั

ร่วมเป็นจาํนวน 35 ลา้นบาท แสดงในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 

 ตามขอ้ตกลงการขอประทานบตัรระหว่าง APOT กบักรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

กระทรวงอุตสาหกรรมในดือนมกราคม 2558 APOT มีภาระผกูพนัในการจ่ายชาํระเงินผลประโยชน์

พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐเพื่อตอบแทนการออกประทานบตัร (เงินผลประโยชน์พิเศษฯ) จาํนวน 8 

งวด เร่ิมตั้งแต่ปี 2561 และมีขอ้ผกูพนัในการจ่ายชาํระเงินกองทุนต่างๆทุกปีตลอดอายปุระทานบตัร 

ทั้ งน้ี APOT มีกาํหนดจ่ายเงินผลประโยชน์พิเศษฯ งวดท่ี 1 เป็นจาํนวนเงิน 433 ลา้นบาท พร้อม

ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6.5 ต่อปี คิดเป็นจาํนวนเงินทั้งหมด 569 ลา้นบาท  ก่อนการครบกาํหนดชาํระ

ดงักล่าว APOT ไดมี้หนงัสือขอผอ่นผนัการจ่ายชาํระเงินผลประโยชน์พิเศษจากหน่วยงานราชการท่ี

เก่ียวขอ้ง แต่ไม่ไดรั้บการอนุมติัให้ผ่อนผนั APOT จึงมีภาระในการชาํระเงินผลประโยชน์พิเศษฯ 

งวดท่ี 1 จาํนวน 569 ลา้นบาท พร้อมค่าปรับในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี  

 จากขอ้มูลทางการเงินภายในท่ีจดัทาํข้ึนโดยฝ่ายบริหารของ APOT ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 APOT 

ยงัคงไม่สามารถจ่ายชาํระเงินผลประโยชน์พิเศษฯ ตามขอ้ตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษดงักล่าวได ้

เน่ืองจากอยู่ในระหว่างการดาํเนินการหาแหล่งเงินทุนจากทั้งในส่วนการเพิ่มทุนจากผูถื้อหุ้น และ/

หรือจากการขอวงเงินสินเช่ือจากธนาคารพาณิชย ์

7.2 ส่วนแบ่งขาดทุน 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่ง

ขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษทั 

ส่วนแบ่งขาดทุนจาก                        

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

อ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 

บริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จาํกดั (มหาชน) 11,673 9,404 - - 

รวม 11,673 9,404 - - 
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(หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษทั 

ส่วนแบ่งขาดทุนจาก                        

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

อ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 

บริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จาํกดั (มหาชน) 36,644 26,974 - - 

รวม 36,644 26,974 - - 

8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 ลกัษณะ จดัตั้งข้ึน  

ช่ือบริษทั ธุรกิจ ในประเทศ ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน วิธีราคาทุน 

   30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

   2561 2560 2561 2560 2561 2560 

     (ร้อยละ) (ร้อยละ) (บาท) (บาท) 

บริษทั สหการวิศวกร  

   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 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 ลกัษณะ จดัตั้งข้ึน  

ช่ือบริษทั ธุรกิจ ในประเทศ ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน วธีิราคาทุน 

   30 กนัยายน

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 กนัยายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 กนัยายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

     (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 

 * งบการเงินของบริษทัยอ่ยเป็นงบการเงินท่ีจดัทาํโดยฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยและยงัไม่ไดผ้า่นการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน 
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 บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ และบริษทั ไฮโดรเท็ค จาํกดั (มหาชน)           

มีบนัทึกขอ้ตกลงร่วมกันให้บริษทัย่อยเป็นผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินโครงการของกิจการร่วมคา้  

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 วันท่ี 30 กันยายน 2561 บริษัทย่อย

ดงักล่าวอยูร่ะหวา่งดาํเนินการปิดบริษทัดงักล่าว 

9. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

9.1 รายละเอยีดของการร่วมค้า 

  งบการเงินรวม 

    มูลค่าตามบญัชี 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

  30 
กนัยายน 

31 
ธนัวาคม 

30 
กนัยายน 

31 
ธนัวาคม 

30 
กนัยายน 

31 
ธนัวาคม 

  2561 2560 2561 2560 2561 2560 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) 
ถือหุน้โดยบริษทัฯ        
กิจการร่วมคา้ซิโนเปค - ทีอาร์ซี ใหบ้ริการงาน

วศิวกรรมก่อสร้าง 
30 30 2,376 2,376 2,376 2,376 

ถือหุน้โดยบริษทั สหการวศิวกร จาํกดั       
บริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จาํกดั ใหบ้ริการงาน

วศิวกรรมก่อสร้าง 
51 51 20,399 5,099 20,948 4,983 

รวม    22,775 7,475 23,324 7,359 

 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

  30 กนัยายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 กนัยายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) 

กิจการร่วมคา้ซิโนเปค -ทีอาร์ซี ใหบ้ริการงานวศิวกรรมก่อสร้าง 30 30 2,376 2,376 

รวม    2,376 2,376 

 เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2561 มีมติอนุมติัให้บริษทัฯ จดัตั้ง

กิจการร่วมคา้ร่วมกับบริษัท ชิโนไฮโดร (ไทยแลนด์) จาํกัด เพื่อการเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างงาน

ส่วนบนดิน Surface Processing Plant & Facilities โครงการเหมืองแร่โพแทช ท่ีอาํเภอบาํเหน็จณรงค ์

จงัหวดัชยัภูมิ ซ่ึงบริษทัฯ เคยไดรั้บ Letter of Award ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2559 

 เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จาํกดั คร้ังท่ี 1/2561 มี

มติอนุมติัใหเ้รียกเงินเพิ่มทุนส่วนท่ีเหลือจาํนวน 30 ลา้นบาท หรือร้อยละ 75 โดยชาํระค่าหุน้แลว้เสร็จ

เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2561 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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9.2    ส่วนแบ่งกาํไร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่ง

กาํไรจากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวม ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษทั 

ส่วนแบ่งกาํไรจาก                        

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

อ่ืนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 

บริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จาํกดั 540 - - - 

รวม 540 - - - 

 
(หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษทั 

ส่วนแบ่งกาํไรจาก                        

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

อ่ืนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 

บริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จาํกดั 665 - - - 

รวม 665 - - - 

 งบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 บริษทัฯ 

ไม่ได้บันทึกส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ซิโนเปค-ทีอาร์ซี เน่ืองจาก

ผลกระทบของรายการดงักล่าวไม่มีสาระสาํคญัต่องบการเงิน 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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10.  ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน

2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงิน  

 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 684,744 644,062 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 48,910 42,287 

จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจาํหน่าย (12) (12) 

ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีตดัจาํหน่าย (1,420) (1,475) 

โอนไปสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (385) (385) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (81,487) (72,853) 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (344) - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 650,006 611,624 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯไดน้าํท่ีดินซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน 

100 ลา้นบาท ไปจดจาํนองไวก้บัธนาคารเพื่อคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บ

จากธนาคาร  

11.  เงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 

(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ร้อยละต่อปี) 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

ทรัสตรี์ซีท -                                              

(31 ธนัวาคม 2560: ร้อยละ 4.35) 

- 70,358 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน ร้อยละ 3.00 - 3.52 280,000 - 

รวม  280,000 70,358 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ทรัสตรี์ซีทคํ้าประกนัโดยการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินจากลูกหน้ี

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 4  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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12. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 2561 2560 2561 2560 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18,042 - - - 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 375,088 367,312 256,790 141,540 

เงินทดรองจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 7,640 22,526 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์ 19,414 11,322 19,313 129 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 2,789 179 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16,107 - - - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย- กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 62,801 72,396 50,873 55,774 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 491,452 451,030 337,405 220,148 

13. ประมาณการหนีสิ้นจากโครงการก่อสร้าง 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 การรับประกนั ค่าปรับ ผลขาดทุนจาก  

 ผลงาน ความล่าชา้ โครงการก่อสร้าง รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 18,774 - 876 19,650 

เพิ่มข้ึนในระหวา่งงวด 31,650 164 - 31,814 

ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (27,755) - - (27,755) 

โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน (3,804) - (876) (4,680) 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 18,865 164 - 19,029 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 การรับประกนั ค่าปรับ ผลขาดทุนจาก  

 ผลงาน ความล่าชา้ โครงการก่อสร้าง รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 14,962 - - 14,962 

เพิ่มข้ึนในระหวา่งงวด 20,650 - - 20,650 

ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (27,722) - - (27,722) 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 7,890 - - 7,890 

 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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14.     หุ้นกู้ 

 บริษัทฯได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ ซ่ึงมี

รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

     งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หุน้กู ้ อตัราดอกเบ้ีย การชาํระดอกเบ้ีย อาย ุ ครบกาํหนด 30 กนัยายน 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 

หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2561 ร้อยละ 4.80 ชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 

เร่ิมตั้งแต่ 17 มีนาคม 2561 

2 ปี             

2 วนั 

17 มีนาคม 2563 180,000 

 

- 

 

รวมหุน้กู ้- ราคาตามมูลค่า    180,000 300,000 

หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย   (786) - 

หุน้กู ้- สุทธิ    179,214 300,000 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี   - (300,000) 

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี   179,214 - 

 ทั้งน้ี ภายใตข้อ้กาํหนดสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและหน้าท่ี                

บางประการซ่ึงรวมถึงการดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Interest Bearing 

Debt to Equity Ratio) และอตัราความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย (EBITDA to Interest Ratio) ใหเ้ป็นไป

ตามสดัส่วนท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาตลอดอายขุองหุน้กู ้ทั้งน้ี หน้ีสินใหห้มายถึงเงินกูย้มืท่ีมีดอกเบ้ียเท่านั้น 

15.  หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 กนัยายน

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 7,570 17,992 263 7,374 

หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (312) (776) (1) (141) 

รวม 7,258 17,216 262 7,233 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (4,420) (11,238) (262) (7,233) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก     

 ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2,838 5,978 - - 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพื่อเช่าเคร่ืองมือและยานพาหนะใชใ้น

การดาํเนินงานของกิจการโดยมีกาํหนดการชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายขุองสัญญามีระยะเวลาโดย

เฉล่ียประมาณ 3 - 5 ปี  
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสญัญาเช่าการเงินดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้ง

จ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 4,678 2,892 7,570 263 - 263 

ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงิน            

รอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (258) (54) (312) (1) - (1) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่า

ท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 4,420 2,838 7,258 262 - 262 

(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 

ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงิน            

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

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่า

ท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 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 

เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด 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  

เพิ่มทุนเน่ืองจากการจ่ายหุน้ปันผล 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 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯมีมติอนุมติัเร่ืองต่างๆท่ีสาํคญั

ดงัน้ี 

16.1 อนุมติัการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯจาํนวน 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 อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 733.7 ลา้นบาท เป็นทุน                 

จดทะเบียนใหม่จาํนวน 770.4 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 293.5 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ี  

ตราไวหุ้้นละ 0.125 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561 บริษัทฯได ้             

จดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ป็นทุนจดทะเบียน 770.4 ลา้นบาท จาํนวน 6,163.2 ลา้นหุ้น 

โดยมีทุนออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ 733.7 ลา้นบาท จาํนวน 5,869.7 ลา้นหุน้ 

17. ภาษีเงนิได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี

เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 และ 2560            

สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 18,817 6,622 2,834 6,599 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล

แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผล

แตกต่างชัว่คราว 87 5,921 1,539 (18) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ใน                 

งบกาํไรขาดทุน 18,904 12,543 4,373 6,581 
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(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 28,236 24,378 7,622 21,390 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล

แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผล

แตกต่างชัว่คราว (431) 10,471 1,173 (236) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ใน              

งบกาํไรขาดทุน 27,805 34,849 8,795 21,154 

18. กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างงวด โดยได้

ปรับจาํนวนหุ้นตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนไปของจาํนวนหุ้นสามญัท่ีเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการออกหุ้น   

ปันผล ตามมติท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ตามท่ีกล่าวไว้

ในหมายเหตุ 16 และไดป้รับปรุงจาํนวนหุน้สามญัท่ีใชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ของงวดก่อนท่ีนาํมา

เปรียบเทียบ (ปรับจาํนวนหุ้นตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนไปของจาํนวนหุ้นสามญัท่ีเปล่ียนแปลง โดยถือ

เสมือนวา่การเปล่ียนแปลงดงักล่าวไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน) 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

   (ปรับปรุงใหม่)   (ปรับปรุงใหม่) 

กาํไรสาํหรับงวด (พนับาท) 43,128 21,760 14,212 24,195 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 6,163,166 6,163,166 6,163,166 6,163,166 

กาํไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.007 0.004 0.002 0.004 
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สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

   (ปรับปรุงใหม่)   (ปรับปรุงใหม่) 

กาํไรสาํหรับงวด (พนับาท) 6,631 52,888 23,435 77,105 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 6,163,166 6,163,166 6,163,166 6,163,166 

กาํไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.001 0.009 0.004 0.013 

19.  เงินปันผล/หุ้นปันผล 

 เงินปันผล/หุน้ปันผล อนุมติัโดย จาํนวนปันผลจ่าย ปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (พนับาท) (บาท) 

เงินปันผลจาก ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 11,740 0.0020000 

 ผลประกอบการปี 2560      เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561   

หุน้ปันผลจาก ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 36,684 0.0062500 

 ผลประกอบการปี 2560      เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561   

รวมเงินปันผลและหุน้ปันผลท่ีจ่ายในปี 2561 48,424 0.0082500 

    

เงินปันผลจาก ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 20,545 0.0040000 

 ผลประกอบการปี 2559      เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560   

หุน้ปันผลจาก ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 91,714 0.0178571 

 ผลประกอบการปี 2559      เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560   

รวมเงินปันผลและหุน้ปันผลท่ีจ่ายในปี 2560 112,259 0.0218571 

20. สัญญางานระหว่างก่อสร้าง 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนปรับปรุงดว้ยกาํไร

หรือขาดทุนท่ีรับรู้จนถึงปัจจุบนัสาํหรับสัญญางานระหว่างก่อสร้างเป็นจาํนวนประมาณ 10,646 ลา้น

บาท  (เฉพาะของบริษทัฯ: 7,295 ลา้นบาท) มีจาํนวนเงินท่ีกิจการมีสิทธิเรียกร้องจากผูว้่าจา้งสาํหรับ

งานระหว่างก่อสร้างเป็นจาํนวนประมาณ 1,319 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 912 ลา้นบาท) และมี

จาํนวนเงินท่ีผูว้่าจา้งมีสิทธิเรียกร้องจากกิจการสาํหรับงานระหว่างก่อสร้างเป็นจาํนวนประมาณ 320 

ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 42 ลา้นบาท) 
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21. ส่วนงานดําเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ   

ในระหว่างงวดปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงาน

ดาํเนินงานท่ีรายงาน 

 ข้อมูลรายได้และกําไรของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในงบการเงินรวมสําหรับ                              

งวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

 

การใหบ้ริการ

ก่อสร้าง 

การใหบ้ริการ

ระบบ 

การใหบ้ริการ

ก่อสร้าง การขายและ  

รายการ

ปรับปรุงและ   

ตดัรายการ 

 

 

งบการเงิน 

 ระบบท่อ วิศวกรรม งานโยธา บริการอ่ืน รวมส่วนงาน ระหวา่งกนั รวม 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการลูกคา้ภายนอก 261,922 105,118 277,096 1,718 645,854 - 645,854 

ค่าเส่ือมราคา (17,489) (7,270) (2,642) (1,066) (28,467) 375 (28,092) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (43,503) (17,923) (8,266) (405) (70,097) 960 (69,137) 

        

กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 22,660 (4,539) 32,877 (784) 50,214 3,584 53,798 

รายไดอ่ื้น       24,712 

ดอกเบ้ียจ่าย       (5,821) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม      (11,673) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้      540 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้       61,556 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (18,904) 

กาํไรสําหรับงวด       42,652 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

 

การใหบ้ริการ

ก่อสร้าง 

การใหบ้ริการ

ระบบ 

การใหบ้ริการ

ก่อสร้าง การขายและ  

รายการ

ปรับปรุงและ   

ตดัรายการ 

 

 

งบการเงิน 

 ระบบท่อ วิศวกรรม งานโยธา บริการอ่ืน รวมส่วนงาน ระหวา่งกนั รวม 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการลูกคา้ภายนอก 109,117 39,485 224,925 - 373,527 - 373,527 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการบริษทัร่วม - - 77,182 - 77,182 - 77,182 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการกิจการร่วมคา้ 1,400 - - - 1,400 - 1,400 

ค่าเส่ือมราคา (15,927) (57) (10,113) - (26,097) 368 (25,729) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (42,488) (758) (30,549) - (73,795) - (73,795) 

        

กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน (7,388) 1,362 909 - (5,117) 3,877 (1,240) 

รายไดอ่ื้น       48,368 

ดอกเบ้ียรับ       391 

ดอกเบ้ียจ่าย       (4,161) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม      (9,404) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้       33,954 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (12,543) 

กาํไรสําหรับงวด       21,411 
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(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

 

การใหบ้ริการ

ก่อสร้าง 

การใหบ้ริการ

ระบบ 

การใหบ้ริการ

ก่อสร้าง การขายและ  

รายการ

ปรับปรุงและ   

ตดัรายการ 

 

 

งบการเงิน 

 ระบบท่อ วิศวกรรม งานโยธา บริการอ่ืน รวมส่วนงาน ระหวา่งกนั รวม 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการลูกคา้ภายนอก 800,428 270,905 494,448 3,811 1,569,592 - 1,569,592 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการบริษทัยอ่ย - - - 370 370 (370) - 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการบริษทัร่วม - - 20,381 - - - 20,381 

ค่าเส่ือมราคา (53,650) (18,125) (8,490) (2,338) (82,603) 1,116 (81,487) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (137,734) (46,729) (27,445) (5,051) (216,959) 2,202 (214,757) 

        

กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 46,316 (38,286) 35,729 (5,529) 38,230 10,778 49,008 

รายไดอ่ื้น       33,623 

ดอกเบ้ียรับ       654 

ดอกเบ้ียจ่าย       (14,251) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม      (36,644) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้      665 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้       33,055 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (27,805) 

กาํไรสําหรับงวด       5,250 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

 

การใหบ้ริการ

ก่อสร้าง 

การใหบ้ริการ

ระบบ 

การใหบ้ริการ

ก่อสร้าง การขายและ  

รายการ

ปรับปรุงและ   

ตดัรายการ 

 

 

งบการเงิน 

 ระบบท่อ วิศวกรรม งานโยธา บริการอ่ืน รวมส่วนงาน ระหวา่งกนั รวม 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการลูกคา้ภายนอก 891,233 276,143 417,353 - 1,584,729 - 1,584,729 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการบริษทัร่วม - - 254,050 - 254,050 - 254,050 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการกิจการร่วมคา้ 1,400 - - - 1,400 - 1,400 

ค่าเส่ือมราคา (52,555) (3,385) (23,011) - (78,951) 1,093 (77,858) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (161,783) (11,644) (72,454) - (245,881) - (245,881) 

        

กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 64,863 1,665 (6,898) - 59,630 11,150 70,780 

รายไดอ่ื้น       53,981 

ดอกเบ้ียรับ       760 

ดอกเบ้ียจ่าย       (12,213) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม      (26,974) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้       86,334 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (34,849) 

กาํไรสําหรับงวด       51,485 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชเ้กณฑใ์นการกาํหนดราคาระหวา่งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 2 
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22. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

22.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัการซ้ือวสัดุก่อสร้างและการจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัเก่ียวเน่ืองกับการซ้ือวสัดุก่อสร้าง     

และการจา้งผูรั้บเหมาก่อสร้างเป็นจาํนวนเงินประมาณ 1,769 ลา้นบาท 37 ลา้นยโูร และ 4 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา (เฉพาะของบริษัทฯ: 260 ล้านบาท 37 ล้านยูโร และ 4 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา)                 

(31 ธนัวาคม 2560: 1,196 ลา้นบาท 40 ลา้นยโูร และ 3 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เฉพาะของบริษทัฯ: 

233 ลา้นบาท 40 ลา้นยโูร และ 3 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

22.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน เคร่ืองจกัร รถยนต์

และอุปกรณ์ อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานท่ีบอก

เลิกไม่ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 กนัยายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

จ่ายชาํระ     

ภายใน 1 ปี 20 19 17 17 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 14 24 13 21 

22.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยได้เขา้ทาํสัญญาบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจา้งท่ีปรึกษา และการรักษาความ

ปลอดภยั อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 2 ปี  

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาบริการท่ีบอกเลิก

ไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 กนัยายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

จ่ายชาํระ     

ภายใน 1 ปี 1 1 1 1 
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22.4   หนังสือคํา้ประกนัธนาคาร 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 หนงัสือคํ้าประกนัออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ

และบริษทัย่อย ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและ

บริษทัยอ่ย มีดงัต่อไปน้ี 
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

ค ํ้าประกนัการก่อสร้างและการ

ประมูลงานก่อสร้าง  

1,292 ลา้นบาท 

-  

1,518 ลา้นบาท 

           2 ลา้นยโูร 

585 ลา้นบาท 

-  

1,101 ลา้นบาท 

1 ลา้นยโูร 

คํ้าประกนัการชาํระคืนเงินรับ

ล่วงหนา้และเงินประกนัผลงาน 

741 ลา้นบาท 

-  

3 ลา้นยโูร 

-  

1,007 ลา้นบาท 

1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา            

3 ลา้นยโูร 

2 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ 

138 ลา้นบาท 

-  

-  

- 

442 ลา้นบาท 

1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา            

1 ลา้นยโูร 

2 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ 

คํ้าประกนัอ่ืน ๆ 6 ลา้นบาท 24 ลา้นบาท 6 ลา้นบาท 24 ลา้นบาท 

รวม 2,039 ลา้นบาท 

-  

3 ลา้นยโูร 

-  

2,549 ลา้นบาท 

1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา           

5 ลา้นยโูร 

2 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ 

729 ลา้นบาท 

-  

-  

- 

1,567 ลา้นบาท 

1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

2 ลา้นยโูร 

2 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ 

22.5 การคํา้ประกนั 

(ก) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯมีภาระผกูพนัจากการคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือใหแ้ก่บริษทัยอ่ย

ในวงเงิน 515 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560: 515 ล้านบาท) และคํ้ าประกันการชําระหน้ีตาม

สญัญาเช่าทางการเงินของบริษทัยอ่ยภายในวงเงิน 23 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 23 ลา้นบาท) 

(ข) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัจากการคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือใหแ้ก่บริษทัฯ

ในวงเงิน 300 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 300 ลา้นบาท) 

(ค) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัร่วมกนัในการคํ้าประกนัวงเงิน

สินเช่ือท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยใช้ร่วมกันภายในวงเงิน 2,355 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2560: 

1,405 ลา้นบาท) 

23. คดีฟ้องร้อง 

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 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 นบัถดัจาก

วนัฟ้อง (วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2554) ไปจนกว่าจะชาํระเสร็จโดยใหช้าํระภายใน 60 วนั นบัแต่วนัท่ีคดีถึง

ท่ีสุด ส่วนอ่ืนท่ีบริษทัฯ ฟ้องใหย้กฟ้องเสียทั้งส้ิน 

 เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2558 หน่วยงานของรัฐไดย้ืน่อุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลปกครองกลาง และเม่ือ

วนัท่ี 16 ตุลาคม 2558 บริษัทฯได้ยื่นคาํแก้อุทธรณ์ต่อศาลแล้ว อย่างไรก็ตาม เพื่อความรอบคอบ               

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯได้บันทึกประมาณการหน้ีสินท่ีอาจจะ

เกิดข้ึนจาํนวน 20 ลา้นบาทไวใ้นงบการเงินของบริษทัฯแลว้ 

23.2 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 ล้านบาทพร้อมดอกเบ้ีย ร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวนัฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชําระ             

แลว้เสร็จ และค่าฤชาธรรมเนียม 0.1 ลา้นบาทแทนคู่กรณี    

 อย่างไรก็ตาม บริษทัย่อยยงัมีขอ้เท็จจริงสามารถต่อสู้กับคู่กรณีได้ จึงได้ดาํเนินการยื่นอุทธรณ์คาํ

พิพากษาของศาลชั้นตน้  เน่ืองจากบริษทัย่อย และคู่กรณีไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงเลิกสัญญาจา้งเหมาฯ

คู่กรณีกบับริษทัยอ่ย เป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ มีผลให้คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายตกลงสละสิทธ์ิ

ผลประโยชน์ โดยต่างฝ่ายต่างรับผิดชอบในส่วนของตน โดยไม่เรียกร้องให้ฝ่ายใดตอ้งรับผิดหรือ

ร่วมกนัรับผดิระหวา่งกนั และ/หรือรับผดิแทนกนักบับุคคลภายนอก แสดงวา่โจทกไ์ดส้ละสิทธ์ิโตแ้ยง้ 

มีผลใหบ้ริษทัยอ่ยและโจทกต์กลงระงบัขอ้พิพาทกนัได ้
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 เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2558 บริษทัยอ่ยไดย้ืน่คาํร้องขอวางหลกัประกนัตามคาํสั่งศาลชั้นตน้เพื่อของด

การบงัคบัคดี และศาลชั้นตน้มีคาํสั่งเม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2558 ว่าบริษทัยอ่ยวางหลกัประกนัและทาํ

หนังสือคํ้ าประกันแล้วตามรายงานเจ้าหน้าท่ีฉบับลงวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2558 โดยวางหลกัทรัพย ์             

อนัได้แก่ บญัชีเงินฝากประจาํและหนังสือรับรองยอดบัญชีเงินฝากของธนาคารกสิกรไทย จาํกัด 

(มหาชน) เป็นเงินจาํนวน 15.4 ลา้นบาท กบัโฉนดท่ีดินและหนังสือรับรองการทาํประโยชน์ น.ส. 3 

ตั้งอยู ่ตาํบลหนองกระโดน อาํเภอเมืองนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์รวมจาํนวน 7 แปลง เป็นพื้นท่ี

รวม 102 ไร่ 9 งาน 289 ตารางวา พร้อมหนงัสือรับรองราคาประเมินท่ีดินจากสํานักงานท่ีดินจงัหวดั

นครสวรรค ์ณ วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2558 รวมเป็นเงิน 3.1 ลา้นบาท ศาลชั้นตน้จึงให้งดการบงัคบัคดีไว้

ชัว่คราวจนกวา่ศาลอุทธรณ์จะมีคาํสัง่เก่ียวกบัคาํร้องขอทุเลาการบงัคบัคดี 

 เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2558 ศาลอุทธรณ์ไดมี้คาํพิพากษาว่า “ศาลมีคาํพิพากษาให้ยกคาํพิพากษาศาล

ชั้นตน้ให้จาํหน่ายคดี เพื่อให้โจทก์และจาํเลยไปดาํเนินการทางอนุญาโตตุลาการก่อน จึงให้ถอนการ

บงัคบัคดี” และเจา้พนกังานบงัคบัคดีมีคาํสัง่ถอนการอายดัเม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2558 

 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2558 ศาลไดมี้คาํสั่งให้คืนหลกัประกัน 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 คู่กรณีได้ยื่นขอ้เรียกร้องต่ออนุญาโตตุลาการให้บริษัทย่อยจ่ายเงินค่า                  

ผดิสญัญาจาํนวน 24.4 ลา้นบาท 

 เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2560 บริษทัยอ่ยไดย้ื่นคาํคดัคา้นขอ้เรียกร้องของคู่กรณี และเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 

2560 อนุญาโตตุลาการรับคาํคดัคา้นของบริษทัยอ่ยและดาํเนินการส่งคาํคดัคา้นไปยงัผูเ้รียกร้อง 

 เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2561 สถาบนัอนุญาโตตุลาการกาํหนดใหบ้ริษทัยอ่ยและคู่กรณีดาํเนินการกาํหนด

ขอ้พิพาท และนดัวนัสืบพยานทั้งสองฝ่าย ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายน 2561 และกาํหนดให้

คู่ความทั้งสองฝ่ายส่งคาํแถลงปิดคดีภายในเดือนธนัวาคม 2561 

 บริษทัยอ่ยเช่ือมัน่ว่าขอ้เท็จจริงของบริษทัย่อยและขอ้กฎหมายสามารถต่อสู้กบัคู่กรณีได ้ฝ่ายบริหาร

ของบริษทัย่อยเช่ือว่าคดีดงักล่าวจะไม่มีผลเสียหายอย่างเป็นสาระสําคญัต่อฐานะการเงินของบริษทั

ยอ่ย จึงยงัมิไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในงบการเงิน 
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23.3 เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2550 บริษทัยอ่ยไดย้ื่นฟ้องหน่วยงานราชการแห่งหน่ึง (คู่กรณี) ต่อศาลปกครอง

กลางเพื่อขอใหช้าํระเงินค่าเสียหายจากการบอกเลิกสญัญาก่อสร้างจาํนวน 13.4 ลา้นบาท มาหกักบัเงิน 

7.7 ลา้นบาทท่ีบริษทัยอ่ยไดเ้บิกเงินล่วงหนา้มาจากคู่กรณีเพื่อดาํเนินการตามสัญญาจา้ง และใหคู่้กรณี

ชาํระเงินค่าเสียหายให้แก่บริษทัย่อยเป็นจาํนวนเงิน 6.1 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปีนับ

จากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่าจะชาํระแลว้เสร็จ อย่างไรก็ตาม 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

ล่วงหนา้มาจากคู่กรณีเพื่อดาํเนินการตามสญัญาจา้ง  

 บริษทัยอ่ยไดย้ื่นคาํร้องแกไ้ขล่าสุด เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2555 ต่อศาลปกครองกลาง โดยขอให้ศาลมี

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 

23.4 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 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 30 

 เน่ืองจากคดีดงักล่าวยงัอยูร่ะหวา่งพิจารณาโดยศาลปกครองสูงสุด และผูบ้ริหารของบริษทัฯเช่ือมัน่ว่า

บริษทัฯจะไม่ไดรั้บผลเสียหาย (หากมี) อย่างเป็นสาระสําคญัจากคดีฟ้องร้องดงักล่าวน้ี จึงยงัมิได้

บนัทึกประมาณการหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนไวใ้นงบการเงิน 

23.5 เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2558 ผูเ้สียหาย (คู่กรณี) ไดย้ื่นฟ้องต่อหน่วยงานของรัฐกบัพวก 8 คน ต่อศาล

ปกครองเรียกค่าเสียหายเน่ืองจากทาํใหข้าดรายไดจ้าํนวน 87.5 ลา้นบาท โดยบริษทัฯเป็นผูถู้กฟ้อง คดี

ท่ี 5 เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2559 บริษทัฯไดย้ื่นคดัคา้นการขอยกเวน้ค่าธรรมเนียมศาลของผูฟ้้องร้อง 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2559 บริษทัฯไดย้ืน่คาํใหก้ารต่อสูค้ดีต่อศาลปกครอง  

 เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2560 บริษทัฯไดย้ื่นคาํคดัคา้นคาํให้การ และศาลมีคาํสั่งให้บริษทัฯทาํคาํให้การ

เพิ่มเติมและยืน่ต่อศาลภายใน 30 วนั  

 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 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือมัน่ว่าบริษทัฯจะไม่ได้รับค่าเสียหาย (หากมี) อย่างเป็น

สาระสําคญัจากคดีฟ้องร้องดังกล่าว จึงยงัมิได้บันทึกประมาณการหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนไวใ้น               

งบการเงิน 

23.6 เม่ือวนัท่ี 6 ธันวาคม 2560 บริษัทผูรั้บเหมาร่วมของโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ ยื่นฟ้องขอให ้

บริษทัฯคืนหลกัประกนัท่ียึดไวต่้ออนุญาโตตุลาการ จาํนวน 1.6 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ หรือประมาณ 

39.4 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่าจะชาํระแลว้เสร็จ 

ต่อมาเม่ือวัน ท่ี  21 มิ ถุน ายน  2561 สถาบันอนุญ าโตตุลาการได้แจ้งผลการแต่งตั้ งประธาน

อนุญาโตตุลาการ และเม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2561 บริษทัฯ และคู่กรณีไดเ้ขา้พบอนุญาโตตุลาการเพื่อ

กาํหนดประเด็นขอ้พิพาทและกาํหนดวนัสืบพยาน ขณะน้ีคดีความอยูร่ะหว่างรอดาํเนินกระบวนการ

พิจารณาสืบพยานบุคคลในเดือนพฤศจิกายน 2561 

 เน่ืองจากคดีอยูร่ะหว่างการพิจารณาขอ้เท็จจริง และบริษทัฯเช่ือมัน่ว่าขอ้เท็จจริงของบริษทัฯ และขอ้

กฎหมายสามารถต่อสู้กบัคู่กรณีได ้บริษทัฯจึงยงัมิไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนไวใ้น

งบการเงิน 

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 เป็นวนัเพื่อไกล่เกล่ีย แต่ไม่สามารถไกล่เกล่ียได ้เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 

2561 ศาลให้บริษทัฯและคู่กรณีดาํเนินการกาํหนดประเด็นขอ้พิพาท และกาํหนดวนันัดสืบพยาน

คู่ความทั้งสองฝ่ายในเดือนมีนาคม 2562 
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 เน่ืองจากคดีอยูใ่นระหว่างทาํคาํให้การจากขอ้เท็จจริงตามคาํฟ้องโจทก์และเอกสารท่ีเก่ียวเน่ืองในคาํ

ฟ้อง ประกอบกบัขอ้เท็จจริงเพื่อจดัทาํคาํให้การโตแ้ยง้ของบริษทัฯ และค่าสินคา้ท่ีคา้งชาํระจาํนวน

ดงักล่าวน้ี บริษทัฯ ไดบ้นัทึกไวง้บการเงินเรียบร้อยแลว้ บริษทัฯ จึงไม่จาํเป็นตอ้งตั้งประมาณการ

หน้ีสินท่ีจะเกิดข้ึนเพิ่มอีก 

24. สินทรัพย์และหนีสิ้นทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศดงัน้ี 

งบการเงินรวม 

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน        อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             

 

30 กนัยายน

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 กนัยายน

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 กนัยายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

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

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1 1 - - 32.4066 32.6809 

ยโูร - 5 - - 37.7206 39.0273 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน        อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             

 

30 กนัยายน

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 กนัยายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 กนัยายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

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

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1 1 - - 32.4066 32.6809 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้

คงเหลือดงัน้ี 

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกลุเงิน จาํนวนท่ีซ้ือ                                   อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา                วนัครบกาํหนดตามสญัญา                    
 

30 กนัยายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 กนัยายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 กนัยายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)   

ยโูร - 3.5 - 38.63 - 39.43 - มกราคม 2561 - 

มิถุนายน 2561 
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25. ลาํดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี        

วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

ดงัน้ี  

    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

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

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม          

เงินลงทุนในกองทุนรวม  - - - - - 135.9 - 135.9 

หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุติธรรม          

ตราสารอนุพนัธ์         

 สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - - - - - (0.7) - (0.7) 

 
    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

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

หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุติธรรม          

ตราสารอนุพนัธ์         

 สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - - - - - (0.7) - (0.7) 

26. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7/2561 มีมติอนุมติัให้บริษทัฯ           

เขา้ค ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือประเภทตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีบริษทั สหการวิศวกร จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย

ของบริษทัฯไดรั้บจากธนาคารในวงเงิน 100 ลา้นบาท 

27. การอนุมัติงบการเงินรวมระหว่างกาล 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 

2561 
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