
 

 

 

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวม 
31 ธนัวาคม 2561 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย           
(กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 งบก าไรขาดทุนรวม          
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ี
ส าคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ผลการด าเนินงานและ                    
กระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย    
และเฉพาะของบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐาน     
การรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆตามท่ีระบุใน
ขอ้ก าหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์น
การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีต่อไปน้ีแต่อยา่งใด 

1. ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 6 และ ขอ้ 13 บริษทัฯ (โดยการอนุมติัของ
คณะกรรมการบริหาร ในวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2562) บนัทึกค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วมแห่ง
หน่ึง คือ บริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ  ากดั (มหาชน) (บริษทัฯถือหุน้ในบริษทัร่วมผา่นบริษทัยอ่ยสองแห่ง
คิดรวมเป็นร้อยละ 25.13) ซ่ึงแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินรวม ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 จ  านวนเงิน 1,213 ลา้นบาท ตลอดจนไดบ้นัทึกค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพื่อการลงทุนในบริษทัร่วมน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ ซ่ึงแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 1,502 ลา้นบาทดว้ยเช่นกนั นอกจากน้ี บริษทัฯ
บนัทึกค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของยอดคงเหลือของสินทรัพยห์มุนเวยีนต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการก่อสร้างท่ี
บริษทัฯใหบ้ริการแก่บริษทัร่วมดงักล่าวนั้น ซ่ึงแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ              
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ และลูกหน้ีเงิน
ประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง คิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 366 ลา้นบาท พร้อมทั้งบนัทึกค่าใชจ่้าย/ภาระ
ผกูพนั/ภาระอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัร่วมดงักล่าวเขา้เป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนโครงการ  คิดเป็นจ านวนเงิน
อีกประมาณ 468 ลา้นบาท รวมส ารองผลขาดทุนท่ีรับรู้ในปี 2561 จากกรณีน้ีมีจ านวนรวมทั้งส้ินในงบการเงิน
รวม 2,047 ลา้นบาท และในงบการเงินเฉพาะกิจการ 2,336 ลา้นบาท เน่ืองจากฝ่ายบริหารของบริษทัฯได้
พิจารณาตามหลกัความระมดัระวงัแลว้เห็นวา่ ในปี 2561 ไดเ้กิดขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าท่ีมีนยัส าคญัหลาย
ประการท่ีส่งผลกระทบต่อมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของเงินลงทุนในบริษทัร่วม ตลอดจนสินทรัพย์
หมุนเวียนต่างๆท่ีเก่ียวเน่ืองกบับริษทัร่วมดงักล่าว  

การส ารองผลขาดทุนดงักล่าวเป็นผลมาจากความล่าชา้ของแผนพฒันาโครงการเหมืองแร่โปแตชของ   
บริษทัร่วม จากปัญหาดา้นเงินทุนหมุนเวยีนท่ีไม่มีผูถื้อหุน้รายใดช าระค่าหุน้เพิ่มทุนท่ีบริษทัร่วมเรียกช าระ  
ในระหวา่งปี 2561 และยงัไม่มีความคืบหนา้ในการหาผูร่้วมทุนรายใหม่ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน 
ตลอดจนการไม่ไดรั้บสินเช่ือจากสถาบนัการเงินเพื่อสนบัสนุนโครงการดว้ยเช่นกนั เหตุการณ์ดงักล่าว    ท า
ใหบ้ริษทัร่วมผดิเง่ือนไขการช าระเงินผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐ ตามท่ีบริษทัร่วมเคย    ไดรั้บ
หนงัสือแจง้จากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งใหช้ าระเงินผลประโยชน์พิเศษงวดท่ี 1 ภายใน      เดือน
สิงหาคม 2561 มิฉะนั้นอาจถูกเพิกถอนประทานบตัร และงวดท่ี 2 ภายในวนัท่ี 15 มกราคม 2562    อยา่งไรก็
ตาม ณ ปัจจุบนั บริษทัร่วมยงัไม่สามารถจ่ายช าระเงินผลประโยชน์พิเศษทั้งสองงวดดงักล่าวได ้
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ทั้งน้ีจากขอ้มูลในงบการเงินของบริษทัร่วมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วม
ดงักล่าวไดเ้สนอรายงานการสอบบญัชีแบบไม่แสดงความเห็นลงวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2562 เน่ืองมาจาก  
ความไม่แน่นอนหลายสถานการณ์ท่ีบริษทัร่วมประสบอยู ่ซ่ึงรวมถึงการผดิเง่ือนไขการจ่ายช าระเงิน
ผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐทั้งสองงวดดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลใหบ้ริษทัร่วมอาจมีความเส่ียง    ใน
การถูกเพิกถอนประทานบตัรเหมืองแร่โปแตชจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และการไม่ไดรั้บหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน   ท่ี
เก่ียวขอ้งในการด าเนินงานการท าเหมืองแร่ภายใตป้ระทานบตัรดงักล่าว 

ถึงแมว้า่บริษทัฯจะไดต้ั้งส ารองเผือ่ขาดทุนไวเ้ตม็จ านวนส าหรับสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัโครงการเหมืองแร่
โปแตชแลว้กต็าม บริษทัฯยงัคงมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการด าเนินการอยา่งดีท่ีสุดเพื่อใหไ้ดคื้นมาซ่ึง
มูลค่าของสินทรัพยเ์หล่านั้นมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้และในอนาคตถา้ไดรั้บคืนมาซ่ึงมูลค่าของสินทรัพย์
เหล่านั้น บริษทัฯกจ็ะสามารถกลบัรายการส ารองเผือ่ขาดทุนท่ีเกินความจ าเป็น และรับรู้ก าไรในอนาคตเพื่อ
ชดเชยขาดทุนจากส ารองซ่ึงตั้งข้ึนในปีปัจจุบนั 

2. ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 22 เน่ืองจากบริษทัฯไดพ้จิารณาตามหลกัความ
ระมดัระวงัและตั้งส ารองเผือ่ขาดทุนไวเ้ป็นจ านวนมากในปี 2561 ส าหรับสินทรัพยท่ี์เก่ียวกบัโครงการเหมือง
แร่โปแตชตามท่ีกล่าวไวใ้นขอ้หน่ึงขา้งตน้ ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯไม่สามารถด ารง
อตัราส่วนทางการเงินในส่วนของอตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย (EBITDA to Interest 
Ratio) ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กู ้โดยผูถื้อหุน้
กูมี้สิทธิเรียกใหผู้อ้อกหุน้กูท้  าการช าระเงินตน้พร้อมดว้ยดอกเบ้ียทนัที ท าใหหุ้น้กูด้งักล่าวตอ้งจดัประเภทเป็น
หน้ีสินท่ีตอ้งจ่ายคืนเม่ือทวงถาม ซ่ึงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของหน้ีสินหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงินรวม
และเฉพาะกิจการ ทั้งน้ี บริษทัฯไดแ้จง้ความประสงคท่ี์จะไถ่ถอนหุน้กูด้งักล่าวก่อนครบก าหนด อนัเป็นผลมา
จากการไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขในเร่ืองการด ารงอตัราส่วนทางการเงิน ดว้ยการท าค าเสนอซ้ือหุน้กูก้บัผูถื้อหุน้กู ้         
ทุกรายแลว้  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้        
ในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี  
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผดิชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ           
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้
รวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง
อนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้จากสัญญาก่อสร้าง  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปิดเผยนโยบายการรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการตามสญัญาก่อสร้าง ประมาณการตน้ทุน
โครงการก่อสร้าง และประมาณการหน้ีสินจากโครงการก่อสร้าง ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.1 และ ขอ้ 5 
ขา้พเจา้พจิารณาวา่ การรับรู้รายไดแ้ละประมาณการผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากสญัญาก่อสร้างเป็นความเส่ียงท่ีมี
นยัส าคญัในการตรวจสอบ เน่ืองจากรายไดจ้ากสญัญาก่อสร้างท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ในแต่ละงวดมีจ านวนเงิน
ท่ีมีสาระส าคญัเม่ือเปรียบเทียบกบัรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั นอกจากน้ี กระบวนการในการวดัมูลค่ารวมถึง              
รอบระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการรับรู้รายไดแ้ละประมาณการผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึนนั้นเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใช ้            
ดุลยพนิิจท่ีมีนยัส าคญัของผูบ้ริหารในการประเมินขั้นความส าเร็จของงานก่อสร้างและความน่าจะเป็นของโอกาสท่ี
จะเกิดผลขาดทุนและวดัมูลค่าผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงท าใหเ้กิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่ารายไดแ้ละ             
ประมาณการผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากสัญญาก่อสร้าง  

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดก้ าหนดใหมี้ข้ึนเพื่อควบคุม
กระบวนการในการท าสัญญา การประมาณการและการปรับเปล่ียนตน้ทุนโครงการ การบนัทึกรับรู้รายได ้และ           
การประมาณการขั้นความส าเร็จของงานและผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากสญัญาก่อสร้าง โดยการสอบถาม
ผูรั้บผดิชอบ ท าความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยออกแบบ
ไว ้นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดอ่้านสญัญาก่อสร้าง ส่งหนงัสือยนืยนัยอดคงเหลือและเง่ือนไขของสญัญากบัลูกคา้โดยตรง 
สอบถามผูบ้ริหารเก่ียวกบัเง่ือนไขและความเส่ียงต่างๆของสญัญาดงักล่าวเก่ียวกบัการรับรู้รายไดแ้ละประมาณการ          
ผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึน สอบถามผูบ้ริหารท่ีรับผดิชอบและท าความเขา้ใจกระบวนการท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยใช้
ในการประเมินขั้นความส าเร็จของงานและการประมาณตน้ทุนตลอดทั้งโครงการ ตรวจสอบตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงกบั
เอกสารประกอบรายการ และทดสอบการค านวณขั้นความส าเร็จของงานจากตน้ทุนจริงท่ีเกิดข้ึน นอกจากน้ี           
ไดต้รวจสอบขั้นความส าเร็จของงานท่ีประมาณโดยผูบ้ริหารโครงการกบัรายงานการประเมินท่ีส่งใหเ้จา้ของโครงการ 
รวมถึงพิจารณาความสอดคลอ้งกบัเอกสารประกอบการประเมิน และขอหนงัสือรับรองอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก
ผูรั้บผดิชอบโครงการ และสอบทานเหตุผลท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปท่ีผูบ้ริหารไดจ้ากการเปรียบเทียบระหวา่ง                
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ขั้นความส าเร็จของงานท่ีประเมินโดยผูบ้ริหารโครงการและขั้นความส าเร็จของงานท่ีเกิดจากตน้ทุนจริงท่ีเกิดข้ึน 
นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดป้ระเมินการประมาณผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึนของผูบ้ริหารโดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบอตัรา
ก าไรขั้นตน้ของงานก่อสร้างกบัประมาณการตน้ทุนโครงการ 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 บริษทัฯมีเงินลงทุนในบริษทัร่วมแห่งหน่ึงท่ีมีสาระส าคญั 
ซ่ึงในระหวา่งปีปัจจุบนั ฝ่ายบริหารของบริษทัฯประเมินวา่เงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวมีขอ้บ่งช้ีของ      การ
ดอ้ยค่าท่ีมีนยัส าคญัหลายประการ ทั้งน้ี ในการพิจารณาการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าว  บริษทัฯ
จ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีส าคญัของฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินความเป็นไปไดข้องแผนพฒันาโครงการ 
และการเร่ิมประกอบการในเชิงพาณิชยใ์นอนาคตของบริษทัร่วม ซ่ึงดุลยพินิจดงักล่าวท าใหเ้กิด    ความเส่ียง
เก่ียวกบัมูลค่าของค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีบนัทึก 

ขา้พเจา้ไดท้  าความเขา้ใจและตรวจสอบความเหมาะสมของผลการประเมินของฝ่ายบริหารของบริษทัฯท่ีสรุปวา่  มี
ขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงวา่อาจมีผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วมเกิดข้ึน โดยพิจารณาวา่ฝ่ายบริหารได้
ค  านึงถึงขอ้มูลทั้งจากแหล่งขอ้มูลภายนอกและภายในของบริษทัร่วม ตลอดจนแนวโนม้ของการเร่ิมด าเนินงาน
ตามแผนพฒันาโครงการ และความสามารถในการเร่ิมประกอบการในเชิงพาณิชยใ์นอนาคตของบริษทัร่วม
ดงักล่าวอยา่งครบถว้นแลว้ รวมทั้งตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อประเมินความเหมาะสมของการประเมิน  การ
ดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีจดัท าโดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯ นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดป้ระเมิน    ความ
เพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วมแลว้ 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการให ้           
ความเช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏ
วา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
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เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลทราบเพื่อใหมี้
การด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน           
การรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถ
จดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับ
กิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของ          
กลุ่มบริษทั  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ            
ตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจาก             
การทุจริตหรือขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง
แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสัยเยีย่ง          
ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน  
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก  
การทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด          
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การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตาม
ขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ       
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร 
และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้
ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหาก
เห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้
ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ
หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อ
การก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบ
แต่เพยีงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการ
ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี
ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดใน           
การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไว้
ในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พจิารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 

อรวรรณ เตชวฒันสิริกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4807 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 25 กมุภาพนัธ์ 2562 
 
 
 



บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 82,256,498 336,369,445 7,181,371 10,825,521        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6, 8 715,322,660      825,587,318      483,621,496      852,950,312      
รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกชาํระ 6, 9 1,010,493,370   854,291,357      614,444,722      359,022,629      
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง 6, 9 103,272,163      100,306,896      49,252,312        53,205,255        
เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง 6 257,517,738      329,586,856      57,643,521        169,942,944      
งานระหวา่งก่อสร้าง 6 60,122,790        56,243,218        28,633,519        46,651,260        
สินคา้คงเหลือ 10 5,542,143          5,513,620          5,513,620          5,513,620          
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                         -                         -                         2,913,947          
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 11 69,254,538        55,306,079        49,196,854        20,999,107        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 38,371,044        35,913,661        29,142,459        22,370,628        
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,342,152,944   2,599,118,450   1,324,629,874   1,544,395,223   
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 12 16,359,848        16,329,548        -                         -                         
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                         -                         -                         1,306,517,215   
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 -                         1,259,003,235   -                         -                         
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 -                         -                         476,073,232      476,073,232      
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 15 24,622,523        7,359,476          2,375,587          2,375,587          
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 640,962,329      684,744,143      605,773,668      644,061,723      
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 12,972,717        12,847,372        12,530,286        12,321,056        
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 29 12,999,513        12,395,496        8,545,005          9,816,192          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 5,710,394          6,580,863          5,453,223          6,264,463          
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 713,627,324      1,999,260,133   1,110,751,001   2,457,429,468   
รวมสินทรัพย์ 3,055,780,268   4,598,378,583   2,435,380,875   4,001,824,691   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม



บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคาร 18 581,803,829      70,357,683        480,000,000      70,357,683        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6, 19 744,130,976      451,030,060      496,667,959      220,147,875      
ตน้ทุนงานท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 349,488,927      414,273,722      132,056,482      221,109,824      
รายไดค่้าก่อสร้างรับล่วงหนา้ 9 6,000,000          -                         -                         -                         
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง 45,457,691        48,783,159        10,468,588        12,370,056        
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ตามสัญญาก่อสร้าง 6, 9 294,016,021      371,280,297      24,821,591        81,990,108        
เงินกูย้ืมระยะสั้น 20 -                         30,000,000        -                         30,000,000        
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                         -                         510,000,000      98,000,000        
ประมาณการหน้ีสินจากโครงการก่อสร้าง 21 24,530,822        19,650,308        6,350,827          14,962,276        
หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 22 179,749,895      300,000,000      179,749,895      300,000,000      
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 23 4,210,861          11,237,541        -                         7,232,788          
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 10,929,548        1,852,410          -                         -                         
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 24 34,227,610        48,687,452        28,135,840        43,181,528        
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 2,274,546,180   1,767,152,632   1,868,251,182   1,099,352,138   
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 23 1,765,375          5,977,590          -                         -                         
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 25 56,453,560        49,424,694        47,845,082        42,760,366        
ประมาณการหน้ีสินจากคดีความ 36.1 20,000,000        20,000,000        20,000,000        20,000,000        
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 78,218,935        75,402,284        67,845,082        62,760,366        
รวมหนีสิ้น 2,352,765,115   1,842,554,916   1,936,096,264   1,162,112,504   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม



บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 26
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 6,163,177,960 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.125 บาท
         (2560: หุน้สามญั 5,869,698,010 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.125 บาท) 770,397,245      733,712,251      770,397,245      733,712,251      
   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
      หุน้สามญั 6,163,165,825 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.125 บาท
         (2560: หุน้สามญั 5,869,693,296 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.125 บาท) 770,395,728      733,711,662      770,395,728      733,711,662      
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 26 1,041,739,823   1,041,739,823   1,041,739,823   1,041,739,823   
ส่วนตํ่ากวา่ทุนอ่ืน (2,955,890)        (2,955,890)        -                         -                         
กาํไร (ขาดทุน) สะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 27
      บริษทัฯ 73,371,225        73,371,225        73,371,225        73,371,225        
      บริษทัยอ่ย 4,108,018          4,108,018          -                         -                         
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (1,168,874,948) 920,121,276      (1,386,222,165) 990,889,477      
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 14,525,756        13,398,607        -                         -                         
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 732,309,712      2,783,494,721   499,284,611      2,839,712,187   
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (29,294,559)      (27,671,054)      -                         -                         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 703,015,153      2,755,823,667   499,284,611      2,839,712,187   
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,055,780,268   4,598,378,583   2,435,380,875   4,001,824,691   

-                         -                         -                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
รายได้
รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้าง 6 2,256,649,610   2,370,133,222   1,329,568,297   1,215,338,685   
รายไดจ้ากการขาย 5,725,201          -                         -                         -                         
ดอกเบ้ียรับ 6 837,141             1,339,972          234,802             65,661,076        
รายไดอ่ื้น 6 41,311,535        64,354,172        18,724,048        60,396,350        
รวมรายได้ 2,304,523,487   2,435,827,366   1,348,527,147   1,341,396,111   
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนการใหบ้ริการก่อสร้าง 6 2,344,764,613   1,859,716,316   1,569,576,700   908,386,508      
ตน้ทุนขาย 6,327,582          -                         -                         -                         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 318,426,612      341,911,264      272,737,424      290,387,774      
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบัรายการ) 6 365,688,596      (127,330)            1,805,762,835   -                         
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 1,212,730,981   -                         -                         -                         
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัร่วม 13 -                         35,001,334        -                         -                         
รวมค่าใช้จ่าย 4,247,938,384   2,236,501,584   3,648,076,959   1,198,774,282   
กําไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
   และการร่วมค้า ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (1,943,414,897)  199,325,782      (2,299,549,812)  142,621,829      
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 13.2 (47,389,365)       (34,337,471)       -                         -                         
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 15.2 1,963,196          (116,061)            -                         -                         
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (1,988,841,066)  164,872,250      (2,299,549,812)  142,621,829      
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 6 (21,289,459)       (16,396,236)       (27,867,071)       (16,634,777)       
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (2,010,130,525)  148,476,014      (2,327,416,883)  125,987,052      
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 29 (32,298,577)       (57,806,327)       (1,271,187)         (24,080,688)       
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี (2,042,429,102)  90,669,687        (2,328,688,070)  101,906,364      

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (2,040,572,652)  92,782,562        (2,328,688,070)  101,906,364      

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (1,856,450)         (2,112,875)         

(2,042,429,102)  90,669,687        

กําไรต่อหุ้น 30
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน

   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.331) 0.015 (0.378) 0.017

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี (2,042,429,102)  90,669,687        (2,328,688,070)  101,906,364      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 242,984             3,220,888          -                         -                         
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 13.2 1,117,110          -                         -                         -                         
กาํไรจากการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัร่วม 13 -                         9,498                 -                         -                         
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 1,360,094          3,230,386          -                         -                         
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 25 -                         (1,733,458)         -                         (759,199)            
ผลกระทบของภาษีเงินได้ 29 -                         346,691             -                         151,840             
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                         (1,386,767)         -                         (607,359)            
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี 1,360,094          1,843,619          -                         (607,359)            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (2,041,069,008)  92,513,306        (2,328,688,070)  101,299,005      

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (2,039,445,503)  91,478,283        (2,328,688,070)  101,299,005      

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (1,623,505)         1,035,023          

(2,041,069,008)  92,513,306        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี (2,010,130,525)  148,476,014      (2,327,416,883)  125,987,052      
รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็น
   เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 112,872,397      106,451,651      100,962,278      96,889,957        
   หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) 365,688,596      (127,330)            1,805,762,835   -                         
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 3,149,091          6,042,494          1,538,182          9,335,058          
   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (18,926)              105,150             (7,801)                176,825             
   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,613,862          4,784,870          1,653,214          4,749,298          
   ค่าเผื่อการดอ้ยค่าอุปกรณ์ 343,607             -                         -                         -                         
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,212,730,981   -                         -                         -                         
   ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัร่วม -                         35,001,334        -                         -                         
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 47,389,365        34,337,471        -                         -                         
   ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (1,963,196)         116,061             -                         -                         
   ประมาณการหน้ีสินจากโครงการก่อสร้าง 37,095,921        1,180,240          20,782,380        303,884             
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 10,308,110        8,655,697          8,345,689          7,127,686          
   ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู้ 829,895             -                         829,895             -                         
   ดอกเบ้ียรับ (837,141)            (1,339,972)         (234,802)            (65,661,076)       
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 21,673,193        18,992,412        28,343,666        19,397,651        
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหนี้สินดําเนินงาน (199,254,770)     362,676,092      (359,441,347)     198,306,335      
สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (275,329,556)     (416,594,875)     (143,861,111)     (416,967,650)     
   รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกชาํระ (156,879,247)     915,187,293      (256,834,064)     754,449,077      
   ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง (10,819,256)       (12,836,222)       (3,901,046)         (7,115,133)         
   เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมาช่วงตามสญัญาก่อสร้าง 72,069,118        107,429,654      112,299,423      (112,669,666)     
   งานระหวา่งก่อสร้าง (3,879,572)         (56,243,218)       18,017,741        (46,651,260)       
   สินคา้คงเหลือ (28,523)              -                         -                         -                         
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (2,457,383)         (5,721,967)         (6,771,831)         (3,429,880)         
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 870,469             1,180,190          811,240             1,376,289          
หนี้สินดําเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 285,624,471      (12,300,854)       252,422,339      (108,108,485)     
   ตน้ทุนงานท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ (63,784,795)       (509,196,746)     (88,053,342)       (176,810,575)     
   รายไดค่้าก่อสร้างรับล่วงหนา้ 6,000,000          -                         -                         -                         
   เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง (3,325,468)         (2,449,078)         (1,901,468)         (12,200,496)       
   เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ตามสญัญาก่อสร้าง (77,264,276)       25,538,615        (57,168,517)       (9,236,134)         
   ประมาณการหน้ีสินจากโครงการก่อสร้าง (33,215,407)       (4,537,422)         (30,393,829)       (3,556,416)         
   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 11,079,557        28,127,229        11,106,185        23,965,539        
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (3,279,244)         (309,522)            (3,260,973)         (227,043)            
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (453,873,882)     419,949,169      (556,930,600)     81,124,502        
   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (52,023,277)       (80,738,857)       (28,197,747)       (64,170,279)       
   รับคืนภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 14,249,361        -                         -                         -                         
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (491,647,798)     339,210,312      (585,128,347)     16,954,223        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่คราวลดลง -                         360,770             -                         360,770
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัเพิ่มข้ึน (30,300)              (29,620)              -                         -                         
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน -                         -                         (594,947)            (337,048)            
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         (249,925)            
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมคา้ (15,299,850)       (5,099,950)         -                         -                         
ดอกเบ้ียรับ 836,964             1,375,162          233,479             247,456             
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 50,290               370,461             39,158               198,479
เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (63,437,315)       (54,920,840)       (46,234,770)       (48,467,287)       
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,909,712)         (2,043,530)         (1,909,712)         (1,980,000)         
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (79,789,923)       (59,987,547)       (48,466,792)       (50,227,555)       
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 511,446,146      (33,896,959)       409,642,317      (33,896,959)       
เงินกูย้มืระยะสั้นเพิ่มข้ึน (ลดลง) (30,000,000)       30,000,000        (30,000,000)       30,000,000        
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน -                         -                         412,000,000      68,000,000        
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 180,000,000      100,000,000      180,000,000      100,000,000      
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู้ (1,080,000)         -                         (1,080,000)         -                         
ชาํระคืนหุน้กู้ (300,000,000)     (100,000,000)     (300,000,000)     (100,000,000)     
จ่ายเงินปันผล (11,739,506)       (20,544,540)       (11,739,506)       (20,544,540)       
ดอกเบ้ียจ่าย (20,395,658)       (19,072,856)       (21,639,034)       (19,302,196)       
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินลดลง (11,238,895)       (12,804,571)       (7,232,788)         (8,997,190)         
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน
   จากการจดัตั้งบริษทัยอ่ย -                         75                      -                         -                         
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 316,992,087      (56,318,851)       629,950,989      15,259,115        
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มข้ึน 332,687             4,439,884          -                         -                         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (254,112,947)     227,343,798      (3,644,150)         (18,014,217)       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 336,369,445      109,025,647      10,825,521        28,839,738        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7) 82,256,498        336,369,445      7,181,371          10,825,521        

-                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย
   ซ้ือสินทรัพยโ์ดยยงัมิไดช้าํระเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง) 5,857,734          9,605,500          16,423,542        (3,173,159)         
   โอนวสัดุก่อสร้างเป็นสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง -                         1,608,139          -                         1,608,139          
   ดอกเบ้ียจ่ายส่วนท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนโครงการ 1,132,897          3,755,148          1,132,897          3,755,148          
   จ่ายหุน้ปันผล 36,684,066        91,713,442        36,684,066        91,713,442        
   ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                         (1,733,458)         -                         (759,199)            
   ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 1,117,110          -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

ส่วนของผูม้ี
ส่วนตํ่ากวา่ทุน ผลต่างจากการ รวม ส่วนไดเ้สียที่

จากการเปลี่ยนแปลง แปลงค่างบการเงิน ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน องคป์ระกอบอื่น รวมส่วน ไม่มีอาํนาจ รวม
ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน สัดส่วนการถือหุน้ รวม ที่เป็นเงินตรา เบด็เสร็จอื่น ของส่วน ของผูถ้ือหุน้ ควบคุม ส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ในบริษทัย่อย ส่วนตํ่ากวา่ทุนอื่น บริษทัฯ บริษทัย่อย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ต่างประเทศ จากบริษทัร่วม ของผูถ้ือหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัย่อย ผูถ้ือหุน้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 641,998,220           1,041,739,823        (2,955,890)             (2,955,890)             72,637,344      4,108,018        941,717,344      13,542,953             (226,834)                 13,316,119             2,712,560,978   (28,706,152)    2,683,854,826                    
กาํไรสําหรับปี -                              -                              -                              -                              -                       -                       92,782,562        -                              -                              -                               92,782,562        (2,112,875)      90,669,687                         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสําหรับปี -                              -                              -                              -                              -                       -                       (1,386,767)        72,990                    9,498                      82,488                     (1,304,279)         3,147,898        1,843,619                           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี -                              -                              -                              -                              -                       -                       91,395,795        72,990                    9,498                      82,488                     91,478,283        1,035,023        92,513,306                         
หุน้สามญัเพิ่มทุนจากการจ่ายหุน้ปันผล 31 91,713,442             -                              -                              -                              -                       -                       (91,713,442)      -                              -                              -                               -                         -                       -                                           
โอนกาํไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย 27 -                              -                              -                              -                              733,881           -                       (733,881)           -                              -                              -                               -                         -                       -                                           
เงินปันผลจ่าย 31 -                              -                              -                              -                              -                       -                       (20,544,540)      -                              -                              -                               (20,544,540)       -                       (20,544,540)                        
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อยเพิ่มขึ้น
   จากการจดัตั้งบริษทัย่อย -                              -                              -                              -                              -                       -                       -                         -                              -                              -                               -                         75                    75                                        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 733,711,662           1,041,739,823        (2,955,890)             (2,955,890)             73,371,225      4,108,018        920,121,276      13,615,943             (217,336)                 13,398,607             2,783,494,721   (27,671,054)    2,755,823,667                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 733,711,662           1,041,739,823        (2,955,890)             (2,955,890)             73,371,225      4,108,018        920,121,276      13,615,943             (217,336)                 13,398,607             2,783,494,721   (27,671,054)    2,755,823,667                    
ขาดทุนสําหรับปี -                              -                              -                              -                              -                       -                       (2,040,572,652) -                              -                              -                               (2,040,572,652) (1,856,450)      (2,042,429,102)                   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสําหรับปี -                              -                              -                              -                              -                       -                       -                         10,039                    1,117,110               1,127,149                1,127,149          232,945           1,360,094                           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี -                              -                              -                              -                              -                       -                       (2,040,572,652) 10,039                    1,117,110               1,127,149                (2,039,445,503) (1,623,505)      (2,041,069,008)                   
หุน้สามญัเพิ่มทุนจากการจ่ายหุน้ปันผล 26, 31 36,684,066             -                              -                              -                              -                       -                       (36,684,066)      -                              -                              -                               -                         -                       -                                           
เงินปันผลจ่าย 31 -                              -                              -                              -                              -                       -                       (11,739,506)      -                              -                              -                               (11,739,506)       -                       (11,739,506)                        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 770,395,728           1,041,739,823      (2,955,890)           (2,955,890)           73,371,225    4,108,018      (1,168,874,948) 13,625,982           899,774                14,525,756           732,309,712    (29,294,559)  703,015,153                       

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

จดัสรรแลว้ - สํารองตามกฎหมาย

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้
ส่วนตํ่ากวา่ทุนอื่น

กาํไรสะสม

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น



บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

กาํไรสะสม รวม
ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ - ส่วนของ

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2561 733,711,662           1,041,739,823        73,371,225             990,889,477           2,839,712,187        
ขาดทุนสาํหรับปี -                              -                              -                              (2,328,688,070)      (2,328,688,070)      
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี -                              -                              -                              -                              -                              
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                              -                              -                              (2,328,688,070)      (2,328,688,070)      
หุน้สามญัเพิ่มทุนจากการจ่ายหุน้ปันผล 26, 31 36,684,066             -                              -                              (36,684,066)            -                              
เงินปันผลจ่าย 31 -                              -                              -                              (11,739,506)            (11,739,506)            
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 770,395,728           1,041,739,823        73,371,225             (1,386,222,165)      499,284,611           

-                              -                              -                              -                              -                              
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ -                              -                              -                              -                              -                              

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนา
ในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือ การให้บริการก่อสร้าง ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯ               
อยูท่ี่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี       
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี           
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการ
บญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 
  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ 
   2561 2560 
   ร้อยละ ร้อยละ 
ถือหุน้โดยบริษทัฯ     
บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั ใหบ้ริการงานวศิวกรรม ไทย 99.99 99.99 
    ก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน    
ทีอาร์ซี อินเวสเมน้ท ์ลิมิเตท็ ลงทุนในกิจการอ่ืน สาธารณรัฐเมอริเชียส             100.00 100.00 
บริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายน ้าประปา ไทย 99.97 99.97 
ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ     
กิจการร่วมคา้ ไฮโดรเทค็ สหการ 
   (ถือหุน้โดยบริษทั สหการวศิวกร จ ากดั) 

ใหบ้ริการงานวศิวกรรมก่อสร้าง 
    

ไทย 49.00 49.00 

ทีอาร์ซี อินเตอร์เนชัน่แนล ลิมิเตท็ 
   (ถือหุน้โดยทีอาร์ซี อินเวสเมน้ท ์ลิมิเตท็)    

ลงทุนในกิจการอ่ืน ฮ่องกง 100.00 100.00 
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  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ 
   2561 2560 
   ร้อยละ ร้อยละ 
TRC Middle East LLC 
   (ถือหุน้โดยทีอาร์ซี อินเตอร์เนชัน่แนล ลิมิเตท็) 

ใหบ้ริการงานวศิวกรรมก่อสร้าง 
    

สาธารณรัฐสุลต่าน
โอมาน 

               

70.00 70.00 

TRC Engineering LLC 
   (ถือหุน้โดยทีอาร์ซี อินเตอร์เนชัน่แนล ลิมิเตท็)     

ใหบ้ริการงานวศิวกรรมก่อสร้าง 
    

สาธารณรัฐสุลต่าน
โอมาน 

               

70.00 70.00 

ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ
หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้  านาจในการสั่งการ
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค) บริษัทฯน างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท างบการเงินรวมตั้ งแต่วนัท่ีบริษัทฯมี
อ านาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ง) งบการเงินของบริษทัย่อยไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบันโยบาย
การบญัชีท่ีส าคญัของบริษทัฯ  

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

ฉ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดัออกจาก    
งบการเงินรวมน้ีแลว้  

ช) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัยอ่ยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และการร่วมคา้
ตามวิธีราคาทุน 
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2.4 บริษทัยอ่ยมีการร่วมการงานประเภทการด าเนินงานร่วมกนั (Joint operation) ระหว่างบริษทัยอ่ยและ
ผูร่้วมด าเนินงานอ่ืน (Other joint operators) บริษทัย่อยรับรู้ส่วนแบ่งในสินทรัพย ์หน้ีสิน รายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้ายแต่ละรายการของการด าเนินงานร่วมกนัตามส่วนของตนในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  
 

ส่วนไดเ้สียในการ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งข้ึนในประเทศ ด าเนินงานร่วมกนั 

   2561 2560 
   ร้อยละ ร้อยละ 
กิจการร่วมคา้ สหไฮโดร  ก่อสร้าง ไทย - - 

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทั สหการวิศวกร จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ กบับริษทั ไฮโดรเทค็ 
จ ากดั (มหาชน) ไดร่้วมลงนามหนงัสือสัญญาร่วมคา้ กิจการร่วมคา้ สหไฮโดร โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
การเขา้ประกวดราคาและด าเนินงานโครงการจา้งเหมาก่อสร้างกับการประปาส่วนภูมิภาค โดยมี
สัดส่วนการลงทุนระหว่างบริษทั สหการวิศวกร จ ากดั และบริษทั ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) เป็น
ร้อยละ 49 และร้อยละ 51 ตามล าดบั ต่อมามีการจดัท าและลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงร่วมกนัว่าบริษทั 
สหการวิศวกร จ ากดั จะไม่ขอรับส่วนแบ่งผลก าไรและขาดทุน และความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนอนั
เกิดจากการด าเนินการ และให้บริษทั ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) เป็นผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการ
โครงการดงักล่าว ทั้งน้ี บริษทัย่อยมีภาระจากการให้กิจการร่วมคา้ใชว้งเงินหนังสือค ้าประกนัของ
บริษทัยอ่ยเป็นจ านวนเงิน 112 ลา้นบาท 

3.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษทัย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผล
บงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือ
ปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มี
เน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
ปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อ
งบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม
ในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2562 

 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบั
ใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติั
ทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง
ดงักล่าวส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั อยา่งไร
ก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถ
สรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน
การบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31              

(ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สญัญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

 กิจการตอ้งใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากับลูกคา้ทุกสัญญา 
ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน มาตรฐานฉบับน้ีได้ก าหนด
หลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้
รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียน
สินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณา
ขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  
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 ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่อ                
งบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานฉบบัดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

ค.  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มี
รอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2563 

 ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่ม
เคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภท
และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณา
จากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของ
กิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน
โดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนั
ความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐาน    
การบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่อ                   
งบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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4. นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 

4.1 การรับรู้รายได้ 

 รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการตามสญัญาก่อสร้างระยะยาวตามวธีิอตัราส่วนของ
งานท่ีท าเสร็จ (Percentage of completion method) จากการประเมินของวิศวกรโครงการ โดยได้
พิจารณาอัตราส่วนของงานท่ีท าเสร็จซ่ึงค านวณโดยการเปรียบเทียบต้นทุนงานก่อสร้างท่ี                      
เกิดข้ึนจริงแลว้ จนถึงวนัส้ินปีกบัตน้ทุนงานก่อสร้างทั้งหมดท่ีคาดว่าจะใชใ้นการก่อสร้างตามสัญญา
ประกอบด้วย โดยจะตั้ งค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับโครงการก่อสร้างทั้ งจ  านวนเม่ือทราบแน่ชัดว่า
โครงการก่อสร้างนั้นจะประสบผลขาดทุน  

 รายได้ท่ีรับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระตามสัญญาแสดงไวเ้ป็น “รายได้ท่ียงัไม่เรียกช าระ” ใน               
งบแสดงฐานะการเงิน 

 ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัยอ่ยไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัส าคญัของความ
เป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก ากบัสินคา้โดยไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

4.2 ต้นทุนการให้บริการก่อสร้างและค่าใช้จ่าย 

 ตน้ทุนในการให้บริการงานก่อสร้างค านวณโดยการจดัสรรตน้ทุนงานก่อสร้างทั้งหมดท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนของแต่ละโครงการ (โดยค านึงถึงตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงด้วย) แลว้จึงรับรู้เป็นตน้ทุนในการ
ใหบ้ริการในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามอตัราส่วนของงานท่ีแลว้เสร็จ 

 ตน้ทุนท่ีรับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระแสดงไวเ้ป็น “ตน้ทุนงานท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ” ในงบ
แสดงฐานะการเงิน 

 ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนจริง แต่ยงัมิไดจ้ดัสรรเขา้เป็นตน้ทุนในการให้บริการในส่วนของก าไร
หรือขาดทุนไดแ้สดงไวเ้ป็น “งานระหวา่งก่อสร้าง” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 งานระหว่างก่อสร้างประกอบดว้ยตน้ทุนของวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเกิดข้ึนใน            
แต่ละโครงการ ซ่ึงแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 

 ค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 



7 

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีได้มาและไม่มี
ขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้

4.4 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ บริษทัฯและบริษทัย่อย
บนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ี
ไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี 

4.5 สินค้าคงเหลือ 

 สินคา้ส าเร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่
ราคาใดจะต ่ากวา่ และประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงานและค่าโสหุย้ในการผลิต 

 วตัถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนตามวิธีเขา้ก่อนออกก่อนหรือมูลค่า
สุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้

4.6 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

ข) เงินลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัย่อย และการร่วมคา้ท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดง
มูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน (ถา้มี) 

4.7 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และ           
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพย ์โดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้
ประโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

  อาคารและส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่า  3 - 30 ปี 
  เคร่ืองมือและอุปกรณ์  5 ปี 
  เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน  3 - 5 ปี 
  ยานพาหนะ  5 ปี 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือ
คาดว่าจะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผล
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม              
(ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากดัอย่างมีระบบ
ตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ดงักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนระยะเวลาการ
ตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดังกล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดั
จ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ ากดัมีดงัน้ี 

                      อายกุารใหป้ระโยชน ์
  คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 3 - 10 ปี 

4.9 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯ หรือ
ถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ            
บริษทัฯ 

 นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท าใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคญั 
กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯ 

4.10 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ได้
โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่
มูลค่าใดจะต ่ากว่า ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว 
ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้า
ตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยท่ี์เช่า 
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 สญัญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ได้
โอนไปยงัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า  

4.11 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกลุเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงิน
ท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการค านวณผลการ
ด าเนินงาน 

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯและบริษทัย่อยหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพย์
ดงักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
ของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึง
มูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูง
กว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์บริษทัฯและบริษทัยอ่ยประมาณการกระแสเงินสดใน
อนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละค านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลด
ก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและ
ความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์ก าลงัพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหัก
ตน้ทุนในการขาย บริษทัฯและบริษทัย่อยใชแ้บบจ าลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบั
สินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ านวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดม้าจากการจ าหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุน
ในการจ าหน่าย โดยการจ าหน่ายนั้นผูซ้ื้อกับผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและ
สามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
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 หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมี
การเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชก้ าหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่สินทรัพยน์ั้นแสดงดว้ย
ราคาท่ีตีใหม่ การกลบัรายการส่วนท่ีเกินกว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นถือเป็นการตีราคาสินทรัพย์
เพิ่ม 

4.13 ผลประโยชน์พนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้าย
เม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้ งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ี
พนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่าย
สมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงั
ออกจากงานส าหรับพนกังาน นอกจากนั้น บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัใหมี้โครงการผลประโยชน์ระยะ
ยาวอ่ืนของพนกังาน ไดแ้ก่ โครงการเงินรางวลัการปฏิบติังานครบก าหนดระยะเวลา 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน และ
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้
(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้ าการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทุน  

 ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ  านวนในก าไรหรือขาดทุนทนัทีท่ีมีการแกไ้ขโครงการหรือลด
ขนาดโครงการ หรือเม่ือกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.14 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือมีภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะ
เสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้นและบริษทัฯและบริษทัย่อยสามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

4.15 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บ
ภาษีของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตาม
บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี
เก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุก
รายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผล
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะ
มีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและ                      
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่า   
บริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
ทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ี
เกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 
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4.16 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อ
โอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย               
(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง
ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง
ก าหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้            
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละ
สถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่า
ยติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน               
งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณ
ข้ึน 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการ
ระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคญั 

 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 
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 ประมาณการต้นทุนโครงการก่อสร้าง 

 ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการตน้ทุนการก่อสร้างของแต่ละโครงการจากรายละเอียด
ของแบบก่อสร้างและน ามาค านวณจ านวนและมูลค่าวสัดุก่อสร้างท่ีตอ้งใช้ในโครงการดังกล่าว 
รวมถึงค่าแรง ค่าโสหุ้ย ท่ีต้องใช้ในการให้บริการก่อสร้างจนเสร็จ ประกอบกับการพิจารณาถึง
แนวโนม้ของการเปล่ียนแปลงราคาวสัดุก่อสร้าง ค่าแรง และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  

 ประมาณการหนีสิ้นจากโครงการก่อสร้าง 

 ประมาณการหนีสิ้นส าหรับการเรียกร้องการรับประกันผลงาน 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ประมาณการหน้ีสินส าหรับการเรียกร้องการรับประกนัผลงานท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนจากโครงการก่อสร้างท่ีไดเ้สร็จส้ินในระหว่างปี โดยพิจารณาจากปริมาณการซ่อมแซมท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึนในอนาคต รายการท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีตและมูลค่าของสญัญาก่อสร้าง บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
คาดว่ารายจ่ายเหล่าน้ีส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนในรอบปีบญัชีถดัไปและรายจ่ายทั้งหมดจะเกิดข้ึนภายใน
สองปีนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 ประมาณการผลขาดทุนส าหรับโครงการก่อสร้าง 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ประมาณการผลขาดทุนส าหรับโครงการก่อสร้างท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
คาดว่าจะมีตน้ทุนเกิดข้ึนอีก โดยพิจารณาจากความคืบหน้าของการก่อสร้างและตน้ทุนท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนจนจบโครงการ 

ประมาณการค่าปรับจากความล่าช้าของโครงการ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ประมาณการหน้ีสินจากค่าปรับจากความล่าช้าส าหรับโครงการท่ีไม่
สามารถส่งมอบงานให้เสร็จทนัภายในเวลาท่ีก าหนด โดยพิจารณาจากอตัราค่าปรับตามท่ีก าหนดไว้
ในสญัญาและเป็นจ านวนท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาดวา่จะตอ้งจ่ายในอนาคต 

 ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะตั้งค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนเม่ือมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนไดล้ดลง
อยา่งมีสาระส าคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า การท่ีจะสรุปว่าเงินลงทุน
ดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระส าคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่าย
บริหาร 
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 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน
ของพนักงาน 

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะ
ยาวอ่ืนของพนกังานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆใน
การประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการ
เปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ บริษทั
ยอ่ยและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย       
   (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
   รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้าง - - - 2 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
   ตน้ทุนการใหบ้ริการก่อสร้าง - - 9 13 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
   ดอกเบ้ียรับ - - - 65 อตัราร้อยละ 3.5 - 5.0 ต่อปี 
   ดอกเบ้ียจ่าย - - 7 1 อตัราร้อยละ 2.5 - 4.5 ต่อปี 

 (2560: ร้อยละ 2.5 ต่อปี) 
   รายไดอ่ื้น - - 4 3 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม     
   รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้าง 16 298 16 298 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
   รายไดค่้าเช่า 2 1 2 1 ราคาตามสญัญา 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้าง - 1 - 1 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
   ตน้ทุนการใหบ้ริการก่อสร้าง 138 - - - ราคาตามสญัญา 
   รายไดอ่ื้น 9 - 8 - ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
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 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 8)    
 บริษทัยอ่ย - - 219,489 159,227 
 บริษทัร่วม 382,537 380,104 382,537 380,104 
 กิจการร่วมคา้ 6,487 223 6,237 - 
รวม 389,024 380,327 608,263 539,331 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (382,537) - (594,906) (13,128) 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 6,487 380,327 13,357 526,203 

รายได้ทีย่งัไม่เรียกช าระ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 9)    
 บริษทัยอ่ย - - - 617 
 บริษทัร่วม - 11,992 - 11,992 
รวม - 11,992 - 12,609 

ลูกหนีเ้งนิประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง - กจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 9)   
 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 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (7,854) - (7,854) - 
รวมลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง - 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 45,691 53,205 45,691 53,205 

เงนิจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง - กจิการที่เกีย่วข้องกนั   
 กิจการร่วมคา้ 32,454 - - - 
รวม 32,454 - - - 

งานระหว่างก่อสร้าง - กจิการที่เกีย่วข้องกนั   
 บริษทัร่วม - 46,651 - 46,651 
รวม - 46,651 - 46,651 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั   
 บริษทัยอ่ย - - 60,129 59,537 
รวม - - 60,129 59,537 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - (60,129) (56,623) 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั              

- สุทธิ - - - 2,914 

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
 บริษทัยอ่ย - - 1,306,517 1,306,517 
รวม - - 1,306,517 1,306,517 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - (1,306,517) - 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั               

- สุทธิ - - - 1,306,517 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 19)   
 บริษทัยอ่ย - - 11,481 22,705 
 กิจการร่วมคา้ 44,072 - - - 
รวม 44,072 - 11,481 22,705 

เงนิรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง - กจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 9)   
 บริษทัร่วม - 27,869 - 27,869 
รวม - 27,869 - 27,869 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั     
 บริษทัยอ่ย - - 510,000 98,000 
รวม - - 510,000 98,000 

เม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคร้ังท่ี 3/2562 มีมติอนุมติัให้บริษทัฯ 
บนัทึกหน้ีสูญและค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับเงินให้กู ้ยืมแก่ทีอาร์ซี อินเวสเมน้ท์ ลิมิเต็ท และ                        
ทีอาร์ซี อินเตอร์เนชัน่แนล ลิมิเตท็ พร้อมดอกเบ้ียคา้งรับ มูลค่ารวมทั้งส้ิน 1,505.3 ลา้นบาท (รวมเงิน
ให้กูย้ืมระยะสั้นพร้อมดอกเบ้ียคา้งรับในส่วนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการลงทุนใน APOT จ านวน 3.8 ลา้น
บาท) และยอดคงเหลือท่ีเก่ียวขอ้งกับโครงการก่อสร้างท่ีบริษทัฯ ให้บริการแก่บริษทัร่วม ได้แก่ 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง  และรายไดท่ี้ยงัไม่เรียก
ช าระ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 365.7 ลา้นบาท เน่ืองจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนในการพฒันา
โครงการของบริษทัร่วมตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 13 และบริษทัร่วมคา้งช าระค่างวดงานท่ีบริษทัฯ  
วางใบแจง้หน้ีเป็นระยะเวลานาน คณะกรรมการบริหารเห็นว่ามีความเป็นไปไดสู้งท่ีบริษทัฯ จะไม่ได้
รับช าระเงินใหกู้ย้มืพร้อมดอกเบ้ีย รวมถึงค่างวดงานดงักล่าว 
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ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมระยะสั้ นระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี                
31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และการเคล่ือนไหวของเงินให้กู ้ยืมและเงินกู้ยืมระยะสั้ นดังกล่าวมี
รายละเอียดดงัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ลกัษณะ 

ยอดคงเหลือ               
ณ วนัท่ี   การปรับปรุง 

ยอดคงเหลือ               
ณ วนัท่ี 

เงินใหกู้ย้มื ความสมัพนัธ ์ 31 ธนัวาคม 2560 เพิ่มข้ึน ลดลง อตัราแลกเปล่ียน 31 ธนัวาคม 2561 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น       
ทีอาร์ซี อินเวสเมน้ท ์ลิมิเตท็ บริษทัยอ่ย 2,914 311 - (3) 3,222 
TRC Engineering LLC บริษทัยอ่ย 56,623 81 - - 56,704 
TRC Middle East LLC บริษทัยอ่ย - 203 - - 203 
บริษทั อาเซียนโปแตช ชยัภูมิ บริษทัร่วม - 13,000 (13,000) - - 
 จ ากดั (มหาชน)       

รวม  59,537 13,595 (13,000) (3) 60,129 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (56,623) (3,506) - - (60,129) 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - สุทธิ  2,914 10,089 (13,000) (3) - 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว       
ทีอาร์ซี อินเวสเมน้ท ์ลิมิเตท็ บริษทัยอ่ย 1,260,508 - - - 1,260,508 
ทีอาร์ซี อินเตอร์เนชัน่แนล บริษทัยอ่ย 46,009 - - - 46,009 
 ลิมิเตท็       

รวม  1,306,517 - - - 1,306,517 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  - (1,306,517) - - (1,306,517) 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - สุทธิ  1,306,517 (1,306,517) - - - 

 เงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.5 - 7.0 ต่อปี (2560: ร้อยละ 3.5 - 7.0 
ต่อปี) มีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถามและไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 

เงินใหกู้ย้มืแก่ทีอาร์ซี อินเวสเมน้ท ์ลิมิเตท็ และทีอาร์ซี อินเตอร์เนชัน่แนล ลิมิเตท็ มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ  ากดั (มหาชน) ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13 
โดยเป็นการลงทุนในระยะยาว ดงันั้นบริษทัฯจึงจดัประเภทเงินให้กูย้ืมดงักล่าวเป็นเงินให้กูย้ืมระยะ
ยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ลกัษณะ 
ยอดคงเหลือ               
ณ วนัท่ี   

ยอดคงเหลือ               
ณ วนัท่ี 

เงินกูย้มืระยะสั้น ความสมัพนัธ ์ 31 ธนัวาคม 2560 เพิ่มข้ึน ลดลง 31 ธนัวาคม 2561 
บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั บริษทัยอ่ย 31,000 819,000 (394,000) 456,000 
กิจการร่วมคา้ ไฮโดรเทค็สหการ บริษทัยอ่ย 67,000 90,000 (103,000) 54,000 
รวม  98,000 909,000 (497,000) 510,000 

 เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2.5 - 4.5 ต่อปี (2560: ร้อยละ 2.5                  
ต่อปี) มีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถามและไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 33 36 33 35 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2 2 2 2 
รวม 35 38 35 37 

 ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯมีภาระจากการค ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 35.4 และ 35.5 

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
เงินสด 1,354 1,375 451 481 
เงินฝากธนาคาร 80,902 199,069 6,730 10,345 
เงินลงทุนในกองทุนรวม - 135,925 - - 
รวม 82,256 336,369 7,181 10,826 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ ามีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.10 
ถึง 1.30 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.13 ถึง 0.63 ต่อปี) 

          เงินลงทุนในกองทุนรวมเป็นเงินลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินท่ีเน้นลงทุนในเงินฝากธนาคารและ
ตราสารหน้ีระยะสั้น โดยอายเุฉล่ียของตราสารหน้ีในกองทุนจะไม่เกิน 3 เดือน และไม่มีขอ้จ ากดัใน
การเบิกใช ้
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8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 3,111 14,102 3,111 14,102 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน - 131,071 - 132,636 
 3 - 6 เดือน 10,627 - 10,627 - 
 6 - 12 เดือน 34,147 234,918 35,204 234,918 
 มากกวา่ 12 เดือน 333,166 - 334,731 - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 381,051 380,091 383,673 381,656 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (381,051) - (381,051) - 
รวมลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั - สุทธิ - 380,091 2,622 381,656 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 439,580 408,714 330,162 290,666 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน 183,735 33,742 55,349 33,742 
 3 - 6 เดือน 83,106 - 83,066 - 
 6 - 12 เดือน 6 - - - 
 มากกวา่ 12 เดือน 12,596 12,685 - - 
รวมลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 719,023 455,141 468,577 324,408 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (11,928) (11,928) - - 
ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน (668) (757) - - 
รวมลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั - สุทธิ 706,427 442,456 468,577 324,408 
รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 706,427 822,547 471,199 706,064 
ลูกหนีอ่ื้น     
เงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,973 236 14,239 16,514 
ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 210,351 141,160 
อ่ืนๆ 2,409 2,804 1,687 2,339 
รวมลูกหนีอ่ื้น  10,382 3,040 226,277 160,013 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (1,486) - (213,855) (13,127) 
รวมลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 8,896 3,040 12,422 146,886 
รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 715,323 825,587 483,621 852,950 
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดโ้อนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินจากลูกหน้ีการคา้เพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงิน
สินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ขา้งตน้ได้
รวมยอดลูกหน้ีการคา้ซ่ึงใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือเป็นจ านวนประมาณ 935 ลา้นบาท (เฉพาะ
ของบริษทัฯ: 827 ลา้นบาท) (2560: 800 ลา้นบาท เฉพาะของบริษทัฯ: 692 ลา้นบาท) 

9. รายได้ที่ยงัไม่เรียกช าระ/เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

รายได้ทีย่งัไม่ได้เรียกช าระและเงินรับล่วงหน้า
จากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง  

   

มูลค่างานตามสัญญา  19,357,590 16,245,331 12,432,894 11,993,514 

การรับรู้รายไดต้ามอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ 12,355,890 10,122,651 8,687,951 7,358,383 
หกั: หน้ีสูญ (300) - (300) - 

หกั: มูลค่างานก่อสร้างท่ีเรียกเกบ็ (11,639,113) (9,639,640) (8,098,028) (7,081,350) 

รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 1,010,493 854,291 614,445 359,023 

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ตามสัญญาก่อสร้าง (294,016) (371,280) (24,822) (81,990) 

รวม 716,477 483,011 589,623 277,033 

     
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง 111,126 100,307 57,106 53,205 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (7,854) - (7,854) - 

ลูกหนีเ้งนิประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง           
- สุทธิ 103,272 100,307 49,252 53,205 

     
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า     

มูลค่างานตามสัญญา  600,000 - - - 

มูลค่างานก่อสร้างท่ีเรียกเกบ็ 6,000 - - - 

หกั: การรับรู้รายไดต้ามอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ - - - - 

รายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้ 6,000 - - - 
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10. สินค้าคงเหลือ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

  รายการปรับลดราคาทุน  
 ราคาทุน ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

วตัถุดิบและวสัดุก่อสร้าง 7,909 7,892 (2,378) (2,378) 5,531 5,514 
สินคา้คงเหลือ 11 - - - 11 - 

รวม 7,920 7,892 (2,378) (2,378) 5,542 5,514 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  รายการปรับลดราคาทุน  
 ราคาทุน ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2561 2560 2561 2560 2561 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 

11. ภาษีเงนิได้ถูกหัก ณ ทีจ่่าย 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ปี 2557 - 14,249 - - 
ปี 2558 7,861 7,861 - - 
ปี 2559 6,522 6,522 - - 
ปี 2560 26,674 26,674 20,999 20,999 
ปี 2561 28,198 - 28,198 - 
 69,255 55,306 49,197 20,999 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแสดงภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายเป็นสินทรัพย ์เน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
มีสิทธิขอคืนภาษีขา้งตน้ อย่างไรก็ตาม มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนของภาษีเงินไดด้งักล่าวข้ึนอยู่กบัการใช้
สิทธิขอคืนภาษีและผลการตรวจสอบภาษีของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยโดยหน่วยงานของรัฐ 
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12. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค า้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ าซ่ึงบริษัทย่อยได้น าไปค ้ าประกันวงเงิน
สินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารและหนงัสือค ้าประกนัท่ีธนาคารออกใหใ้นนามของบริษทัยอ่ยตามท่ีกล่าว
ไวใ้นหมายเหตุ 35.4 

13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

13.1 รายละเอยีดของบริษัทร่วม 

   งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

จดัตั้งข้ึน 

ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี 

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

   2561 2560 2561 2560 2561 2560 

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

ถือหุน้โดยทีอาร์ซี อินเวสเมน้ท ์ลิมิเตท็        

บริษทั อาเซียนโปแตช 

ชยัภูมิ จ  ากดั (มหาชน) 

ขดุเจาะเหมืองแร่ ไทย 22.46 22.46 1,261,274 1,261,274 1,126,742 1,168,092 

ถือหุน้โดยทีอาร์ซี อินเตอร์เนชัน่แนล ลิมิเตท็        

บริษทั อาเซียนโปแตช  ขดุเจาะเหมืองแร่ ไทย 2.67 2.67 100,000 100,000 85,989 90,911 

 ชยัภูมิ จ  ากดั (มหาชน)         

รวม     1,361,274 1,361,274 1,212,731 1,259,003 

หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (1,361,274) - (1,212,731) - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ     - 1,361,274 - 1,259,003 

 เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯคร้ังท่ี 1/2555 มีมติอนุมัติให้ TRC 
International Limited ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนของ
บริษทัฯเขา้ลงทุนซ้ือหุน้สามญัของบริษทั อาเซียนโปแตช ชยัภูมิ จ  ากดั (มหาชน) (APOT) จ านวน 50 
ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2558 TRC International Limited ไดล้งทุนเพิ่มใน APOT โดยซ้ือ
หุ้นจากผูถื้อหุ้นของ APOT จ  านวน 250,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 200 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 50 ลา้น
บาท ท าใหมู้ลค่าเงินลงทุนเพิ่มข้ึนเป็น 100 ลา้นบาท 

 เม่ือวันท่ี  16 กันยายน 2558 ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯคร้ังท่ี  9/2558 มีมติอนุมัติให้  TRC 
Investment Limited บริษทัยอ่ยท่ีสาธารณรัฐเมอริเชียส ซ้ือหุน้สามญัของบริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ 
จ  ากดั (มหาชน) (APOT) จ านวนไม่เกิน 6.3 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ  200 บาท รวมมูลค่าประมาณ 
1,260 ลา้นบาท  จาก Thermal Trade and Investment Limited ต่อมาเม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2558 TRC 
Investment Limited ไดจ่้ายเงินค่าหุ้นงวดท่ี 1 จ านวน 355 ลา้นบาทตามเง่ือนไขการช าระเงินให้แก่
ผู ้ขายตามสัญญาซ้ือขายหุ้น  (Share Sale and Purchase Agreement หรือ “SPA”)  และเม่ือวัน ท่ี                   
30 ตุลาคม 2558 ไดรั้บโอนหุน้ APOT จ านวน 1.8 ลา้นหุน้  



23 

ในระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2559 TRC Investment Limited ไดจ่้ายค่าหุ้นงวดท่ี 2 ถึงงวดท่ี 
4 รวมจ านวน 4.5 ลา้นหุ้น เป็นเงิน 906 ลา้นบาท  ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่ม TRC ใน APOT 
เพิ่มเป็นร้อยละ 26.22 (ประกอบด้วยการถือหุ้นโดย TRC Investment Limited  ร้อยละ 23.43 และ 
TRC International Limited ร้อยละ 2.79) ของทุนท่ีช าระแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ของ APOT ท่ี 
2,688 ลา้นบาท และบริษทัยอ่ยไดจ้ดัประเภทเงินลงทุนน้ีเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหว่างปี 2560 APOT ไดรั้บเงินช าระค่าหุ้นเพิ่มทุน 80 ลา้นบาทจากผูถื้อหุ้นรายหน่ึง  (เป็นการ
ช าระค่าหุ้นเพิ่มทุน 1,174,866 หุ้น ในราคาหุ้นละ 68.43 บาท) และไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุน
ช าระแลว้จาก 2,688 ลา้นบาท เป็น 2,806 ลา้นบาท ท าใหส้ัดส่วนการถือหุน้ของกลุ่ม TRC ใน APOT 
ลดลงจาก ร้อยละ 26.22 ของทุนช าระแล้ว  ณ  ส้ิน ปี  2559 เป็น ร้อยละ  25.13 ณ  ส้ิ น ปี 2560 
(ประกอบด้วยการถือหุ้นโดย TRC Investment Limited ร้อยละ 22.46 และ TRC International 
Limited ร้อยละ 2.67) บริษัทฯได้บันทึกผลสุทธิจากการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นของ      
บริษัทร่วมเป็นจ านวน 35 ลา้นบาท แสดงในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี         
31 ธนัวาคม 2560 

ตามขอ้ตกลงการขอประทานบตัรระหว่าง APOT กบักรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
กระทรวงอุตสาหกรรมในเดือนมกราคม 2558 APOT มีภาระผกูพนัในการจ่ายช าระเงินผลประโยชน์
พิเศษฯ จ านวน 8 งวด เป็นจ านวนเงินงวดละ 433 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6.5 ต่อปี 
คิดเป็นจ านวนเงินทั้งหมด 569 ลา้นบาท เร่ิมตั้งแต่ปี 2561 และมีขอ้ผกูพนัในการจ่ายช าระเงินกองทุน
ต่างๆทุกปีตลอดอายุประทานบตัร ทั้งน้ี APOT ได้รับหนังสือจากส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดั
ชยัภูมิเรียกร้องให้ช าระเงินผลประโยชน์พิเศษฯงวดท่ี 1 จ  านวน 569 ลา้นบาท พร้อมค่าปรับในอตัรา
ร้อยละ 15 ต่อปี ภายใน 90 วนันับจากวนัท่ีไดรั้บหนังสือดงักล่าว ซ่ึงครบก าหนดในเดือนสิงหาคม 
2561 มิฉะนั้นอาจถูกเพิกถอนประทานบตัร ตามนยัมาตรา 128 แห่งพระราชบญัญติัแร่ พ.ศ. 2560 

ในเดือนเมษายน 2561 APOT ไดจ้ดัสรรและเรียกช าระค่าหุน้สามญัเพิ่มทุนคร้ังท่ี 1 จ านวนไม่เกิน 29 
ลา้นหุ้น โดยเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้กบัผูถื้อหุ้นรายเดิม ในราคาหุ้นละ 68.43 บาท ระยะเวลา
จองซ้ือและช าระค่าหุ้นในเดือนกรกฎาคม 2561 ทั้งน้ี เม่ือครบก าหนดระยะเวลาจองซ้ือและช าระค่า
หุน้เพิ่มทุนแลว้ ผลปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดช าระค่าหุน้เพิ่มทุน 

ต่อมา เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ APOT ไดมี้มติเห็นชอบให้เสนอต่อ
ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ท่ีจะจัดในวนัท่ี 26 เมษายน 2562 ในการพิจารณาอนุมัติ               
การแกไ้ขเปล่ียนแปลงราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจากราคาหุ้นละ  68.43 บาทเป็นราคาหุ้นละ 15.00 
บาทต่อหุ้น และพิจารณาอนุมติัการเรียกช าระค่าหุ้นคร้ังท่ี 1 จ านวนไม่เกิน 35 ลา้นหุ้นโดยการเสนอ
ขายหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมในอตัรา 4 หุ้นเดิมต่อ 5 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขาย 15.00 บาทต่อหุ้น คิด
เป็นเงินค่าหุน้ 526 ลา้นบาท ซ่ึงฝ่ายจดัการของบริษทัฯอยูร่ะหวา่งการพิจารณาในเร่ืองดงักล่าว 
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จากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทร่วมดังกล่าว APOT ยังคง               
ไม่สามารถจ่ายช าระเงินผลประโยชน์พิเศษฯงวดท่ี 1 ตามข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษ      
ดงักล่าวได้ เน่ืองจากอยู่ในระหว่างการด าเนินการหาแหล่งเงินทุนจากทั้งในส่วนการเพิ่มทุนจาก             
ผูถื้อหุ้น และ/หรือจากการขอวงเงินสินเช่ือจากธนาคารพาณิชย ์ทั้ งน้ี ในเดือนพฤศจิกายน 2561 
APOT ไดรั้บหนงัสือแจง้ให้จ่ายเงินผลประโยชน์พิเศษฯงวดท่ี 2 เป็นจ านวนเงิน 569 ลา้นบาท ภายใน
วนัท่ี 15 มกราคม 2562 

 เม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคร้ังท่ี 3/2562 มีมติอนุมติัให้บริษทัฯไม่
ด าเนินการใดๆเพิ่มเติมเก่ียวกบัการลงทุนในบริษทัร่วม รวมถึงไม่รับงานก่อสร้างใดๆ จากบริษทัร่วม
จนกว่าจะมีแหล่งเงินทุนท่ีน่าเช่ือถือในการพฒันาโครงการ และอนุมติัให้บริษทัย่อยของบริษทัฯ 
บนัทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนทั้ งจ านวน เป็นมูลค่ารวมทั้ งส้ิน 1,361 ลา้นบาท เน่ืองจาก
สถานการณ์ของบริษทัร่วมมีความไม่แน่นอนท่ีส าคญั อาทิเช่น ภาระในการช าระเงินผลประโยชน์
พิเศษฯทั้ ง 2 งวด ซ่ึงส่งผลให้เกิดความเส่ียงในการถูกเพิกถอนประทานบัตร  และยงัมีความไม่
แน่นอนในการหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมในการพฒันาโครงการเหมืองแร่โปแตช ทั้งในส่วนการเพิ่ม
ทุนท่ียงัไม่มีความคืบหน้าในการหาผูร่้วมทุนรายใหม่ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน และ/หรือการ
ไดรั้บสินเช่ือจากธนาคารพาณิชย ์ ท าให้บริษทัร่วมเกิดปัญหาดา้นเงินทุนหมุนเวียน ส่งผลให้เกิด
ความล่าช้าของแผนพฒันาโครงการของบริษทัร่วม รวมถึง การท่ีบริษทัฯตอ้งรับรู้ผลขาดทุนของ
บริษทัร่วมดว้ยวิธีส่วนไดเ้สียเขา้มาในผลประกอบการรวมเป็นจ านวนมากต่อเน่ืองกนัมาหลายปี และ
จะต้องรับรู้มากข้ึนในอนาคตจากการบันทึกค่าปรับจากการท่ีบริษัทร่วมไม่สามารถช าระเงิน
ผลประโยชน์พิเศษฯท่ีตอ้งช าระทุกๆปี นอกจากนั้นแลว้ บริษทัร่วมดงักล่าวยงัมีหน้ีสินหมุนเวียนสูง
กวา่สินทรัพยห์มุนเวียนจ านวนมาก 

นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารยงัมีมติอนุมติัใหบ้นัทึกค่าใชจ่้าย/ภาระผกูพนั/ภาระอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับโครงการก่อสร้างท่ีบริษัทฯให้บริการแก่บริษัทร่วมเข้ามาเป็นต้นทุนโครงการ 
ประกอบด้วย เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผูรั้บเหมาช่วงทั้ งงานก่อสร้างและงานวิศวกรรม งานระหว่าง
ก่อสร้าง ค่าเบ้ียประกนัจ่ายล่วงหน้า และค่าธรรมเนียมหนงัสือค ้าประกนั มูลค่ารวมทั้งส้ิน 468 ลา้น
บาท 

ถึงแม้ว่าฝ่ายบริหารของบริษัทฯจะได้บันทึกส ารองเผื่อขาดทุนไวเ้ต็มจ านวนส าหรับสินทรัพย ์             
ท่ีเก่ียวข้องกับโครงการเหมืองแร่โปแตชของบริษัทร่วมแล้ว บริษัทฯยงัคงมีหน้าท่ีและความ
รับผดิชอบในการด าเนินการอยา่งดีท่ีสุดเพื่อใหไ้ดคื้นมาซ่ึงมูลค่าของสินทรัพยเ์หล่านั้นมากท่ีสุดเท่าท่ี
จะเป็นไปได ้และในอนาคตถา้ไดรั้บคืนมาซ่ึงมูลค่าของสินทรัพยเ์หล่านั้น บริษทัฯก็จะสามารถกลบั
รายการส ารองเผือ่ขาดทุนท่ีเกินความจ าเป็น และรับรู้ก าไรในอนาคตเพื่อชดเชยขาดทุนจากส ารองซ่ึง
ตั้งข้ึนในปีปัจจุบนั 
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13.2 ส่วนแบ่งขาดทุน 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษทั 
ส่วนแบ่งขาดทุนจาก                        
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
อ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 

บริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน) (47,389) (34,337) 1,117 - 
รวม (47,389) (34,337) 1,117 - 

13.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระส าคญั 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน  
(หน่วย : ลา้นบาท) 

 2561 2560 

สินทรัพยห์มุนเวียน 23 110 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 6,871 6,127 

หน้ีสินหมุนเวยีน (1,928) (531) 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (3,459) (4,018) 

สินทรัพย์ - สุทธิ 1,507 1,688 
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 25.13 25.13 

สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกจิการในสินทรัพย์ - สุทธิ 379 424 
การตดัรายการระหวา่งกนั (13) (12) 
ค่าความนิยม 847 847 

รวม 1,213 1,259 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยคา่ของเงินลงทุน (1,213) - 

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกจิการในบริษัทร่วม - 1,259 

สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  
(หน่วย : ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

 2561 2560 

รายได ้ 7 2 
ก าไร (ขาดทุน)  (186) (112) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 4 - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (182) (112) 
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14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 ลกัษณะ จดัตั้งข้ึน  

ช่ือบริษทั ธุรกิจ ในประเทศ ทุนช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน วธีิราคาทุน 

   2561 2560 2561 2560 2561 2560 

     (ร้อยละ) (ร้อยละ) (บาท) (บาท) 
บริษทั สหการวศิวกร  
   จ ากดั  

ใหบ้ริการงานวศิวกรรม 
   ก่อสร้างสาธารณูปโภค 
   พ้ืนฐาน 

ไทย 500,000,000 
บาท 

500,000,000 
บาท 

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

ทีอาร์ซี อินเวสเมน้ท ์ ลงทุนในกิจการอ่ืน สาธารณรัฐ 1 เหรียญ 1 เหรียญ 100.00 100.00 32 32 
   ลิมิเตท็ 
บริษทั ทีอาร์ซี 
   ยทิูลิต้ี จ  ากดั 

 
ผลิตและจ าหน่าย 
   น ้ าประปา 

   เมอริเชียส 
ไทย 

สหรัฐอเมริกา 
250,000 
บาท 

สหรัฐอเมริกา 
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 ทุนช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน วธีิราคาทุน 

   2561 2560 2561 2560 2561 2560 

     (ร้อยละ) (ร้อยละ) (บาท) (บาท) 
ถือหุน้โดยบริษทั สหการวศิวกร จ ากดั        
กิจการร่วมคา้ ไฮโครเทค็ 

สหการ 
ใหบ้ริการงาน 
   วศิวกรรมก่อสร้าง 

ไทย 1,000,000              
บาท 

1,000,000              
บาท 

49.00 49.00 490,000 490,000 

ถือหุน้โดยทีอาร์ซี อินเวสเมน้ท ์ลิมิเตท็        
ทีอาร์ซี อินเตอร์เนชัน่แนล          

ลิมิเตท็  
ลงทุนในกิจการอ่ืน ฮ่องกง 10  

เหรียญฮ่องกง 
10  

เหรียญฮ่องกง 
100.00 100.00 33 33 

ถือหุน้โดยทีอาร์ซี อินเตอร์เนชัน่แนล ลิมิเตท็        
TRC Middle East LLC ใหบ้ริการงาน 

   วศิวกรรมก่อสร้าง 
สาธารณรัฐ     
   สุลต่านโอมาน 

150,000 
Omani Rial 

150,000 
Omani Rial 

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

TRC Engineering LLC ใหบ้ริการงาน 
   วศิวกรรมก่อสร้าง 

สาธารณรัฐ 
   สุลต่านโอมาน 

250,000 
Omani Rial 

250,000 
Omani Rial 

70.00 70.00 13,654,506 
 

13,654,506 
 

         

รวม    26,466,869 26,466,869 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน    (25,976,836) (25,976,836) 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ - สุทธิ    490,033 490,033 

 บริษทั สหการวิศวกร จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ และบริษทั ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน)      
มีบนัทึกขอ้ตกลงร่วมกันให้บริษทัย่อยเป็นผูรั้บผิดชอบในการด าเนินโครงการของกิจการร่วมคา้  
ไฮโดรเท็ค สหการ โดยบริษทั ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) ไม่ขอรับส่วนแบ่งผลก าไรและขาดทุน 
และความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนอนัเกิดจากการด าเนินการ 

 เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 3/2559 มีมติอนุมติัให้ด าเนินการปิด
บริษัท TRC Middle East LLC และTRC Engineering LLC ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อย
ดงักล่าว อยูร่ะหวา่งด าเนินการปิดบริษทั  
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15. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

15.1 รายละเอยีดของการร่วมค้า  

 
  งบการเงินรวม 

    มูลค่าตามบญัชี 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

  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 จ ากดั       
บริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จ  ากดั ใหบ้ริการงาน

วศิวกรรมก่อสร้าง 
51 51 20,400 5,100 22,247 4,983 

รวม    22,776 7,476 24,623 7,359 
 

 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

  2561 2560 2561 2560 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) 
กิจการร่วมคา้ซิโนเปค -ทีอาร์ซี ใหบ้ริการงานวศิวกรรมก่อสร้าง 30 30 2,376 2,376 

รวม    2,376 2,376 

 เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 3/2561 มีมติอนุมติัให้บริษทัฯ จดัตั้ง
กิจการร่วมคา้ร่วมกับบริษัท ชิโนไฮโดร (ไทยแลนด์) จ  ากัด เพื่อการเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างงาน
ส่วนบนดิน Surface Processing Plant & Facilities โครงการเหมืองแร่โปแตช ท่ีอ าเภอบ าเหน็จณรงค ์
จงัหวดัชยัภูมิ ซ่ึงบริษทัฯ เคยไดรั้บ Letter of Award ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2559 

 เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จ ากดั คร้ังท่ี 1/2561 มี
มติอนุมติัใหเ้รียกเงินเพิ่มทุนส่วนท่ีเหลือจ านวน 30 ลา้นบาท หรือร้อยละ 75 โดยช าระค่าหุน้แลว้เสร็จ
เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2561 
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15.2    ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวม ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษทั 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน)                 

จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
อ่ืนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2561 2560 2561 2560 

บริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จ ากดั 1,963 (116) - - 
รวม 1,963 (116) - - 

          งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  และ 2560 บริษทัฯ ไม่ไดบ้นัทึกส่วนแบ่งก าไร 
(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ซิโนเปค-ทีอาร์ซี เน่ืองจากผลกระทบของรายการดงักล่าว        
ไม่มีสาระส าคญัต่องบการเงิน 

15.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้าทีม่ีสาระส าคญั 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 บริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จ ากดั 
 2561 2560 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2 10 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 127 - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 15 - 
หน้ีสินหมุนเวยีน (100) - 
สินทรัพย์ - สุทธิ 44 10 
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 51 51 
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกจิการในสินทรัพย์ - สุทธิ 22 5 

สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 บริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จ ากดั 
 2561 2560 
รายได ้ 138 - 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (2) - 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (1) - 
ก าไร (ขาดทุน)  4 - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 4 - 
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16. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
    เคร่ืองตกแต่ง    
   เคร่ืองมือ ติดตั้งและ    
   และ เคร่ืองใช ้  งานระหวา่ง  
 ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ ส านกังาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน:        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 142,062 212,768 499,695 96,908 99,130 57,113 1,107,676 
ซ้ือเพ่ิม - 270 2,842 2,847 47 61,578 67,584 
จ าหน่าย - - (239) (490) (1,270) - (1,999) 
ตดัจ าหน่าย - (2,676) (9,811) (3,339) - - (15,826) 
โอนเขา้ (ออก) - 75,622 10,217 1,731 - (87,570) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 142,062 285,984 502,704 97,657 97,907 31,121 1,157,435 
ซ้ือเพ่ิม - 761 39,511 5,353 30 23,640 69,295 
จ าหน่าย - - (49) (150) - - (199) 
ตดัจ าหน่าย - - (11,970) (4,625) - - (16,595) 
โอนเขา้ (ออก) - 7,003 31,266 743 - (39,547) (535) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 142,062 293,748 561,462 98,978 97,937 15,214 1,209,401 
ค่าเส่ือมราคาสะสม:        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 - 19,555 238,495 60,022 62,990 - 381,062 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 7,679 70,203 13,439 12,872 - 104,193 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย    - - (139) (446) (938) - (1,523) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีตดัจ าหน่าย    - (2,676) (5,274) (3,091) - - (11,041) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - 24,558 303,285 69,924 74,924 - 472,691 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 10,737 75,691 13,198 10,927 - 110,553 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย    - - (18) (150) - - (168) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีตดัจ าหน่าย - - (10,480) (4,501) - - (14,981) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 - 35,295 368,478 78,471 85,851 - 568,095 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า:        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 - - - - - - - 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี - - 344 - - - 344 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 - - 344 - - - 344 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี:        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 142,062 261,426 199,419 27,733 22,983 31,121 684,744 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 142,062 258,453 192,640 20,507 12,086 15,214 640,962 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี:       
2560 (65 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายและให้บริการก่อสร้าง ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)  104,193 

2561 (66 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายและให้บริการก่อสร้าง ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)  110,553 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    เคร่ือง
ตกแต่ง 

   

   เคร่ืองมือ ติดตั้งและ    
   และ เคร่ืองใช ้  งานระหวา่ง  
 ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ ส านกังาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน:        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 140,472 212,768 375,314 84,975 77,302 57,113 947,944 
ซ้ือเพ่ิม - 237 2,397 2,400 44 43,274 48,352 
จ าหน่าย - - - (358) (621) - (979) 
ตดัจ าหน่าย - (2,676) (8,465) (2,862) - - (14,003) 
โอนเขา้ (ออก) - 75,622 10,217 1,731 - (87,570) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 140,472 285,951 379,463 85,886 76,725 12,817 981,314 
ซ้ือเพ่ิม - 761 38,068 4,859 - 18,970 62,658 
จ าหน่าย - - (49) (64) - - (113) 
ตดัจ าหน่าย - - (7,498) (3,463) - - (10,961) 
โอนเขา้ (ออก) - 7,003 8,292 743 - (16,573) (535) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 140,472 293,715 418,276 87,961 76,725 15,214 1,032,363 

ค่าเส่ือมราคาสะสม:        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 - 19,555 139,087 49,440 44,317 - 252,399 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 7,679 62,657 12,817 11,558 - 94,711 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย    - - - (315) (289) - (604) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีตดัจ าหน่าย    - (2,676) (3,952) (2,626) - - (9,254) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - 24,558 197,792 59,316 55,586 - 337,252 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 10,735 65,506 12,500 9,985 - 98,726 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย    - - (18) (63) - - (81) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีตดัจ าหน่าย    - - (5,959) (3,349) - - (9,308) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 - 35,293 257,321 68,404 65,571 - 426,589 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า:        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 - - - - - - - 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี - - - - - - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 - - - - - - - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี:        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 140,472 261,393 181,671 26,570 21,139 12,817 644,062 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 140,472 258,422 160,955 19,557 11,154 15,214 605,774 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี       
2560 (64 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายและให้บริการก่อสร้าง ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)  94,711 

2561 (61 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายและให้บริการก่อสร้าง ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)  98,726 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้          
แต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์ังกล่าวมีจ านวนเงิน
ประมาณ 204 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 117 ลา้นบาท) (2560: 188 ลา้นบาท เฉพาะของบริษทัฯ: 
96 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของเคร่ืองมือและยานพาหนะซ่ึง
ได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจ านวนประมาณ 10 ล้านบาท 
(เฉพาะของบริษทัฯ: 8 ลา้นบาท) (2560: 27 ลา้นบาท เฉพาะของบริษทัฯ: 16 ลา้นบาท) 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯไดน้ าท่ีดินและอาคารซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีจ านวน 100 ลา้นบาท 
(2560: 180 ลา้นบาท) ไปจดจ านองไวก้บัธนาคารเพื่อค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
ไดรั้บจากธนาคาร 

17. สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ซ่ึงประกอบดว้ยคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561:   
ราคาทุน 26,521 25,682 
หกั: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (13,548) (13,152) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 12,973 12,530 
   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560:   
ราคาทุน 24,076 23,237 
หกั: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (11,229) (10,916) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 12,847 12,321 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับปี 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 12,847 14,511 12,321 13,970 
ซ้ือซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 1,910 594 1,910 530 
รับโอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 535 - 535 - 
ค่าตดัจ าหน่าย (2,319) (2,258) (2,236) (2,179) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 12,973 12,847 12,530 12,321 
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18.  เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 

  (หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม 

  (ร้อยละต่อปี) 2561 2560 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร ร้อยละ 6.87 1,804 - 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน ร้อยละ 3.00 - 4.60 580,000 - 
ทรัสตรี์ซีท - (2560: ร้อยละ 4.35) - 70,358 
รวม  581,804 70,358 

 

   (หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  (ร้อยละต่อปี) 2561 2560 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน ร้อยละ 3.00 - 4.60 480,000 - 
ทรัสตรี์ซีท - (2560: ร้อยละ 4.35) - 70,358 
รวม  480,000 70,358 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ทรัสตรี์ซีทค ้าประกนัโดยการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินจากลูกหน้ี
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 8  

19. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 44,072 - - - 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 434,822 367,312 234,976 141,540 
เงินทดรองจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 5,792 22,526 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์ 17,717 11,322 17,702 129 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 5,689 179 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 247,520 72,396 232,509 55,774 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 744,131 451,030 496,668 220,148 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมียอดคงเหลือของค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายส าหรับค่าใชจ่้าย/ภาระผกูพนั/
ภาระอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการก่อสร้างท่ีบริษทัฯใหบ้ริการแก่บริษทัร่วมท่ีบนัทึกเขา้มาเป็นตน้ทุน
โครงการตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13 เป็นจ านวนทั้งส้ิน 157.8 ลา้นบาท 
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20. เงินกู้ยืมระยะส้ัน 

 ยอดคงเหลือน้ีคือตัว๋แลกเงินประเภทท่ีไม่สามารถเปล่ียนมือไดจ้  านวน 30 ลา้นบาท ออกใหก้บับุคคล
ในวงจ ากดัในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.85 ต่อปี ตัว๋แลกเงินดงักล่าวมีอายุ 183 วนั บริษทัฯไดช้ าระคืน
ตัว๋เงินดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2561 

21. ประมาณการหนีสิ้นจากโครงการก่อสร้าง 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

  ผลขาดทุนจาก  
 การรับประกนัผลงาน โครงการก่อสร้าง รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 22,808 199 23,007 
เพ่ิมข้ึนในระหวา่งปี 2,000 876 2,876 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (4,338) (199) (4,537) 
โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน (1,696) - (1,696) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 18,774 876 19,650 
เพ่ิมข้ึนในระหวา่งปี 40,768 2,554 43,322 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (32,339) (876) (33,215) 
โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน (5,226) - (5,226) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 21,977 2,554 24,531 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ผลขาดทุนจาก  
 การรับประกนัผลงาน โครงการก่อสร้าง รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 18,215 - 18,215 
เพ่ิมข้ึนในระหวา่งปี 2,000 - 2,000 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (3,557) - (3,557) 
โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน (1,696) - (1,696) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 14,962 - 14,962 
เพ่ิมข้ึนในระหวา่งปี 20,650 2,554 23,204 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (30,394) - (30,394) 
โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน (1,421) - (1,421) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 3,797 2,554 6,351 
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22.     หุ้นกู้ 

 บริษัทฯได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
     งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หุน้กู ้ อตัราดอกเบ้ีย การช าระดอกเบ้ีย อาย ุ ครบก าหนด 2561 2560 

หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2559 ร้อยละ 4.40 ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 
เร่ิมตั้งแต่ 10 มิถุนายน 2559 

2 ปี 10 มีนาคม 2561 - 200,000 

หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2560 ร้อยละ 4.50 ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 
เร่ิมตั้งแต่ 12 ตุลาคม 2560 

1 ปี 12 กรกฎาคม 2561 - 100,000 

หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2561 ร้อยละ 4.80 ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน
เร่ิมตั้งแต่ 17 มีนาคม 2561 

2 ปี         
2 วนั 

17 มีนาคม 2563 180,000 
 

- 
 

รวมหุน้กู ้- ราคาตามมูลค่า    180,000 300,000 
หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย   (250) - 

หุน้กู ้- สุทธิ    179,750 300,000 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี   (179,750) (300,000) 

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี   - - 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุน้กูส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 300,000 
ออกหุน้กู ้ 180,000 
ช าระคืนเงินกู ้ (300,000) 
ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ (1,080) 
ค่าตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ 830 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 179,750 

ทั้งน้ี ภายใตข้อ้ก าหนดสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและหน้าท่ี                
บางประการซ่ึงรวมถึงการด ารงอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Interest Bearing 
Debt to Equity Ratio) และอตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย (EBITDA to Interest Ratio) ให้
เป็นไปตามสัดส่วนท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาตลอดอายุของหุ้นกู้ ทั้ งน้ี หน้ีสินให้หมายถึงเงินกู้ยืมท่ีมี
ดอกเบ้ียเท่านั้น 
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ฝ่ายบริหารของบริษัทฯได้พิจารณาตามหลักความระมัดระวังและได้บันทึกส ารองเผื่อขาดทุน                     
ส าหรับสินทรัพย์ท่ี เก่ียวข้องกับโครงการเหมืองแร่โปแตชของบริษัทร่วม ส่งผลกระทบให ้                                  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯไม่สามารถด ารงอตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย (EBITDA 
to Interest Ratio) ตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา ท าให้หุ้นกูด้งักล่าวเป็นหน้ีสินท่ีตอ้งจ่ายคืนเม่ือทวงถาม
ทนัที บริษทัฯจึงได้จดัประเภทหุ้นกู้ดังกล่าวรวมเป็นส่วนของหุ้นกู้ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี         
ทั้งจ  านวน อย่างไรก็ตาม ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัฯไดแ้จง้ความประสงคจ์ะไถ่ถอนหุ้นกูก่้อน
ครบก าหนด ดว้ยการท าค าเสนอซ้ือหุ้นกูก้บัผูถื้อหุน้กูทุ้กราย การจดัประเภทหน้ีสินดงักล่าวเป็นหน้ีสิน
หมุนเวียนเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

23. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 6,203 17,992 - 7,374 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (227) (776) - (141) 
รวม 5,976 17,216 - 7,233 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (4,211) (11,238) - (7,233) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก     
 ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,765 5,978 - - 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดท้  าสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพื่อเช่าเคร่ืองมือและยานพาหนะใชใ้น
การด าเนินงานของกิจการโดยมีก าหนดการช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายขุองสญัญามีระยะเวลาโดยเฉล่ีย
ประมาณ 3 ถึง 5 ปี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นต ่าตามสญัญาเช่าการเงินดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้ง
จ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 4,415 1,788 6,203 - - - 

ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอ
การตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (204) (23) (227) - - - 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่า
ท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 4,211 1,765 5,976 - - - 
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(หน่วย: พนับาท) 

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

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้ง
จ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 11,789 6,203 17,992 7,374 - 7,374 

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

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่า
ท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 11,238 5,978 17,216 7,233 - 7,233 

24. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
ภาษีขายตั้งพกั 29,696 43,990 26,505 41,799 
ภาษีมูลค่าเพิ่มคา้งจ่าย 1,044 1,769 - - 
อ่ืน ๆ 3,488 2,928 1,631 1,383 
รวม 34,228 48,687 28,136 43,182 

25. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน
แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2561 2560 
 ผลประโยชน์

หลงัออก            
จากงาน 

ผลประโยชน์
ระยะยาวอ่ืน รวม 

ผลประโยชน์
หลงัออก            
จากงาน 

ผลประโยชน์
ระยะยาวอ่ืน รวม 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 44,806 4,619 49,425 35,053 4,292 39,345 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  7,845 1,387 9,232 7,099 1,361 8,460 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 970 106 1,076 921 113 1,034 
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั       

 ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้น
ประชากรศาสตร์ - - - 578 (82) 496 

 ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทาง
การเงิน  - - - 1,375 42 1,417 

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

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (2,756) (523) (3,279) - (309) (309) 
ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 50,865 5,589 56,454 44,806 4,619 49,425 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 
 ผลประโยชน์

หลงัออก            
จากงาน 

ผลประโยชน์
ระยะยาวอ่ืน รวม 

ผลประโยชน์
หลงัออก            
จากงาน 

ผลประโยชน์
ระยะยาวอ่ืน รวม 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 38,794 3,966 42,760 31,423 3,677 35,100 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  6,269 1,163 7,432 5,795 1,131 6,926 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 824 90 914 817 96 913 
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั       

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

 ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทาง
การเงิน  - - - 1,118 29 1,147 

    ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจาก
ประสบการณ์ - - - (250) (621) (871) 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (2,756) (505) (3,261) - (227) (227) 
ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 43,131 4,714 47,845 38,794 3,966 42,760 

 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน  

(หน่วย: พนับาท)  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2561 2560 2561 2560 

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 9,233 8,460 7,432 6,926 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,076 1,034 914 913 
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั - (838) - (711) 

รวมค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 10,309 8,656 8,346 7,128 

 
(หน่วย: พนับาท)  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
2561 2560 2561 2560 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 4,512 3,086 3,404 2,504 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5,797 5,570 4,942 4,624 

รวมค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 10,309 8,656 8,346 7,128 
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 บริษทัฯและบริษทัย่อยคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีขา้งหน้า 
เป็นจ านวนประมาณ 5  ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 5 ลา้นบาท) (2560: 3 ลา้นบาท เฉพาะบริษทัฯ:                  
3 ลา้นบาท)  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณ 9 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 9 ปี) (2560: 9 ปี                       
งบการเงินเฉพาะกิจการ: 9 ปี) 

 สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

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

(ร้อยละต่อปี) 5.00 5.00 5.00 5.00 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน 
(ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ (ร้อยละต่อปี) 0.00 - 20.00 0.00 - 20.00 0.00 - 20.00 0.00 - 20.00 

ราคาทองค า (บาท) 20,600 20,600 20,600 20,600 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์
ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 เพ่ิมข้ึน ลดลง เพ่ิมข้ึน ลดลง 

อตัราคิดลด (ร้อยละ 1.0) (4.0) 4.6 (3.4) 3.9 
อตัราการข้ึนเงินเดือน (ร้อยละ 1.0) 4.8 (4.3) 3.7 (3.3) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน 
(ร้อยละ 1.0) (4.3) 1.6 (3.7) 1.4 

ราคาทองค า (1,000 บาท) 0.2 (0.2) 0.1 (0.1) 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 เพ่ิมข้ึน ลดลง เพ่ิมข้ึน ลดลง 

อตัราคิดลด (ร้อยละ 1.0) (3.3) 3.8 (2.9) 3.3 
อตัราการข้ึนเงินเดือน (ร้อยละ 1.0) 4.0 (3.6) 3.1 (2.8) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน 
(ร้อยละ 1.0) (3.6) 1.4 (3.1) 1.2 

ราคาทองค า (1,000 บาท) 0.1 (0.1) 0.1 (0.1) 
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 เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดมี้มติผ่านร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน
ฉบบัใหม่ ซ่ึงกฎหมายดงักล่าวอยูใ่นระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบญัญติัคุม้ครอง
แรงงานฉบับใหม่น้ีก าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง ส าหรับลูกจ้างซ่ึงท างาน
ติดต่อกันครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วนั การ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมี
ผลกระทบให้บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหน้ีสินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มข้ึน 9 
ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 8 ล้านบาท) บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบก าไรขาดทุนของงวดท่ี
กฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้

26. ทุนเรือนหุ้น 

 จ านวนหุน้สามญั ทุนช าระแลว้และส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัของบริษทัฯมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

   ส่วนเกิน วนัท่ีจดทะเบียนกบั 
รายการ จ านวนหุน้ จ านวนเงิน มูลค่าหุน้ กระทรวงพาณิชย ์

 (พนัหุน้) (พนับาท) (พนับาท)  
หุน้สามญัจดทะเบียน     

ณ วนัตน้ปี 5,869,698 733,712   

ลดลงระหวา่งปี (5) (1)  23 พฤษภาคม 2561 

เพิ่มข้ึนระหวา่งปี 293,485 36,686  25 พฤษภาคม 2561 

ณ วนัปลายปี 6,163,178 770,397   

หุน้สามญัท่ีออกและช าระแลว้     

ณ วนัตน้ปี 5,869,693 733,712 1,041,740  
เพิ่มทุนเน่ืองจากการจ่ายหุน้ปันผล 293,473 36,684 - 30 พฤษภาคม 2561 

ณ วนัปลายปี 6,163,166 770,396 1,041,740  

 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯมีมติอนุมติัเร่ืองต่างๆท่ีส าคญั
ดงัน้ี 

26.1 อนุมติัการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯจ านวน 293.5 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
0.125 บาทให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ในอตัรา 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอตัราการจ่าย
ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.00625 บาท 
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26.2 อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 733.7123 ลา้นบาท เป็นทุน         
จดทะเบียนใหม่จ านวน 733.7117 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 5,869.7 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้้นละ 0.125 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดจ้  าหน่าย บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการลดทุน
ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2561 

26.3 อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 733.7 ลา้นบาท เป็นทุน                 
จดทะเบียนใหม่จ านวน 770.4 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 293.5 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ี  
ตราไวหุ้้นละ 0.125 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561 บริษัทฯได ้             
จดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ป็นทุนจดทะเบียน 770.4 ลา้นบาท จ านวน 6,163.2 ลา้นหุ้น 
โดยมีทุนออกจ าหน่ายและช าระแลว้ 733.7 ลา้นบาท จ านวน 5,869.7 ลา้นหุน้ 

27. ส ารองตามกฎหมาย 

 บริษัทฯ 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหัก
ดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้

 บริษัทย่อยในประเทศ 

 ตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บริษทัตอ้งจดัสรรทุนส ารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 
5 ของจ านวนผลก าไร ซ่ึงบริษทัท ามาหาไดทุ้กคราวท่ีจ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนส ารองนั้นจะมีจ านวน
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนทุนของบริษทั ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงิน
ปันผลได ้

 บริษัทย่อยในต่างประเทศ 

 ตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บริษทัตอ้งจดัสรรทุนส ารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 
10 ของจ านวนผลก าไร จนกว่าทุนส ารองนั้นจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนทุนของ
บริษทัฯ 
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28. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 484,114 437,036 421,705 394,294 
ค่าเส่ือมราคา 110,553 104,193 98,726 94,711 
ค่าตดัจ าหน่าย 2,318 2,258 2,235 2,179 
วสัดุก่อสร้าง วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ปและค่างานผูรั้บเหมา 1,515,632 1,904,586 846,768 644,086 
ค่าเช่าจ่ายตามสญัญาเช่าด าเนินงาน 109,301 81,648 88,065 77,010 
(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 10,874 13,573 (111) 13,573 

29. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 32,904 36,205 - 24,692 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว     
 และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (605) 21,601 1,271 (611) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน 32,299 57,806 1,271 24,081 

 จ านวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลก าไรหรือ
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์     

 ประกนัภยั - (347) - (152) 

 - (347) - (152) 
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 รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ี
ใชส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

ก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (2,010,131) 148,476 (2,327,417) 125,987 
     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 12% - 20% 12% - 20% 20% 20% 
ก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
คูณอตัราภาษี (342,790) 30,222 (465,483) 25,197 

ผลกระทบทางภาษีจากการตดัรายการระหวา่งกนั 1,778 (15,827) - - 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 261,964 3,148 377,751 1,910 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (2,819) (3,005) (2,812) (2,996) 
รายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ภาษี - (55) - (30) 
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้     
   ของบริษทัร่วม - 7,000 - - 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9,478 6,868 - - 
ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (393) 23 - - 
ผลขาดทุนทางภาษีท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บประโยชน์ 105,081 29,432 91,815 - 
รวม 373,311 43,411 466,754 (1,116) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน 32,299 57,806 1,271 24,081 

 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี     
 ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 476 476 476 476 
 ประมาณการหน้ีสินจากโครงการก่อสร้าง 3,230 3,349 594 2,411 
 ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 11,291 9,849 9,569 8,552 
 ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ - 228 - - 

รวม 14,997 13,902 10,639 11,439 

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี     
 สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 1,997 1,507 2,094 1,623 

รวม 1,997 1,507 2,094 1,623 
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 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทัย่อยในต่างประเทศแห่งหน่ึงค านวณข้ึนในอตัราร้อยละ 12 ของก าไร
ทางภาษีส่วนท่ีเกินกวา่ 30,000 โอมานเรียล 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีจ านวน 
2,142 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 2,137 ล้านบาท) (2560: 235 ล้านบาท  เฉพาะบริษัทฯ: ไม่มี) ซ่ึง 
บริษทัฯไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เน่ืองจากบริษทัฯพิจารณาแลว้คาดวา่จะไม่ได้
ใชป้ระโยชน์ในอนาคต 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้  านวน 467 ลา้น
บาท 9 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 1 ลา้นโอมานเรียล (เฉพาะบริษทัฯ: 459 ลา้นบาท)  (2560: 4 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 2 ลา้นโอมานเรียล เฉพาะบริษทัฯ: ไม่มี) ซ่ึงจะทยอยส้ินสุดระยะเวลา
การใหป้ระโยชน์ภายในปี 2566  

30. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี โดยไดป้รับ
จ านวนหุ้นตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนไปของจ านวนหุ้นสามญัท่ีเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการออกหุ้นปันผล 
ตามมติท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ตามท่ีกล่าวไวใ้น  
หมายเหตุ 26 และไดป้รับปรุงจ านวนหุ้นสามญัท่ีใชใ้นการค านวณก าไรต่อหุ้นของงวดก่อนท่ีน ามา
เปรียบเทียบ (ปรับจ านวนหุ้นตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนไปของจ านวนหุ้นสามญัท่ีเปล่ียนแปลง โดยถือ
เสมือนวา่การเปล่ียนแปลงดงักล่าวไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน)  

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงการค านวณไดด้งัน้ี 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

   (ปรับปรุงใหม่)   (ปรับปรุงใหม่) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (พนับาท) (2,040,573) 92,792 (2,328,688) 101,906 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 6,163,166 6,163,166 6,163,166 6,163,166 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) (0.331) 0.015 (0.378) 0.017 
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31. เงินปันผล/หุ้นปันผล 

 เงินปันผล/หุน้ปันผล อนุมติัโดย จ านวนปันผลจ่าย ปันผลจ่ายต่อหุน้ 
  (พนับาท) (บาท) 
เงินปันผลจาก ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 11,740 0.0020000 
 ผลประกอบการปี 2560      เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561   
หุน้ปันผลจาก ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 36,684 0.0062500 
 ผลประกอบการปี 2560      เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561   
รวมเงินปันผลและหุน้ปันผลท่ีจ่ายในปี 2561 48,424 0.0082500 

    
เงินปันผลจาก ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 20,545 0.0040000 
 ผลประกอบการปี 2559      เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560   
หุน้ปันผลจาก ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 91,713 0.0178571 
 ผลประกอบการปี 2559      เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560   
รวมเงินปันผลและหุน้ปันผลท่ีจ่ายในปี 2560 112,258 0.0218571 

32. สัญญางานระหว่างก่อสร้าง 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนปรับปรุงดว้ยก าไร
หรือขาดทุนท่ีรับรู้จนถึงปัจจุบันส าหรับสัญญางานระหว่างก่อสร้างเป็นจ านวนประมาณ 12,416              
ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 8,716 ลา้นบาท) (2560: 10,179 ลา้นบาท เฉพาะของบริษทัฯ: 7,405  
ล้านบาท) มีจ านวนเงิน ท่ี กิจการมี สิทธิ เรียกร้องจากผู ้ว่ าจ้างส าห รับงานระหว่างก่อสร้าง                          
เป็นจ านวนประมาณ 1,071 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 643 ล้านบาท) (2560: 911 ล้านบาท                
เฉพาะของบริษทัฯ: 406 ลา้นบาท)  และมีจ านวนเงินท่ีผูว้่าจา้งมีสิทธิเรียกร้องจากกิจการส าหรับ            
งานระหวา่งก่อสร้างเป็นจ านวนประมาณ 300 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 25 ลา้นบาท) (2560: 371 
ลา้นบาท เฉพาะของบริษทัฯ: 82 ลา้นบาท) 

33. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและพนกังานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึน
ตามพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯ บริษทัย่อยและพนักงานจะจ่าย
สมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 - 7 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดย
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จ ากดั และจะจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงาน
ตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ในระหว่างปี 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้
รับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจ านวนเงิน 8 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 7 ลา้นบาท) (2560:       
7 ลา้นบาท เฉพาะของบริษทัฯ: 6 ลา้นบาท) 
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34. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตาม
ประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 4 ส่วนงาน ดงัน้ี 

• ส่วนงานการใหบ้ริการก่อสร้างระบบท่อ  
• ส่วนงานการให้บริการระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลงังานและปิโตร

เคมี 
• ส่วนงานการใหบ้ริการก่อสร้างงานโยธา 
• ส่วนงานขายและบริการอ่ืน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการรวมส่วนงานด าเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานขา้งตน้  

 ผู ้มีอ  านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อ
วตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯ
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและ            
สินทรัพยร์วมซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและ
สินทรัพยร์วมในงบการเงิน  

 การบนัทึกบญัชีส าหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี
ส าหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
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 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยในงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 

การ
ใหบ้ริการ
ก่อสร้าง 

การ
ใหบ้ริการ
ระบบ 

การ
ใหบ้ริการ
ก่อสร้าง การขายและ  

รายการ
ปรับปรุง
และตดั
รายการ 

 
 

งบการเงิน 
 ระบบท่อ วิศวกรรม งานโยธา บริการอ่ืน รวมส่วนงาน ระหวา่งกนั รวม 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการลูกคา้ภายนอก 1,007,816 420,157 812,256 5,725 2,245,954 - 2,245,954 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการบริษทัยอ่ย - - - 370 370 (370) - 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการบริษทัร่วม - - 16,420 - 16,420 - 16,420 
ค่าเส่ือมราคา (68,686) (29,179) (10,775) (3,404) (112,044) 1,491 (110,553) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (164,768) (70,155) (37,115) (5,448) (277,486) 3,372 (274,114) 
        
ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 82,554 (86,700) (411,417) (6,102) (421,665) 14,521 (407,144) 
รายไดอ่ื้น       41,312 
ดอกเบ้ียรับ       837 
ดอกเบ้ียจ่าย       (21,289) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ       (365,689) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม       (1,212,731) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม       (47,389) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้       1,963 
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้       (2,010,130) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (32,299) 
ขาดทุนส าหรับปี       (2,042,429) 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 

การ
ใหบ้ริการ
ก่อสร้าง 

การ
ใหบ้ริการ
ระบบ 

การ
ใหบ้ริการ
ก่อสร้าง การขายและ  

รายการ
ปรับปรุง
และตดั
รายการ 

 
 

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

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดงันั้นรายไดแ้ละสินทรัพย์
ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

 ในปี 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวนสองราย เป็นจ านวนเงินประมาณ 
863 ลา้นบาทและ 256 ลา้นบาท ซ่ึงมาจากส่วนงานการให้บริการก่อสร้างระบบท่อและการให้บริการ
ระบบวิศวกรรม ตามล าดับ (ปี 2560 มีรายได้จากลูกคา้รายใหญ่จ านวนสองราย เป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 841 ลา้นบาทและ 568 ลา้นบาท ซ่ึงมาจากส่วนงานการให้บริการก่อสร้างระบบท่อและการ
ใหบ้ริการก่อสร้างงานโยธา ตามล าดบั) 

35. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

35.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัการซ้ือวัสดุก่อสร้างและการจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัเก่ียวเน่ืองกบัการซ้ือวสัดุก่อสร้างและ
การจา้งผูรั้บเหมาก่อสร้างเป็นจ านวนเงินประมาณ 2,683 ลา้นบาท และ 1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
(เฉพาะของบริษทัฯ: 167 ลา้นบาท และ 1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) (2560: 1,196 ลา้นบาท 40 ลา้น            
ยโูรและ 3 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เฉพาะของบริษทัฯ: 233 ลา้นบาท 40 ลา้นยโูรและ 3 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) 

35.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน เคร่ืองจกัร รถยนต์
และอุปกรณ์ อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานท่ีบอก
เลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
จ่ายช าระ     

ภายใน 1 ปี 19 19 17 17 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 10 24 9 21 
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35.3   ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ท าสัญญาบริการท่ีเก่ียวขอ้งกับการจา้งท่ีปรึกษา และการรักษาความ
ปลอดภยั อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 2 ปี  

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาบริการท่ีบอกเลิก
ไม่ได ้ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
จ่ายช าระ     

ภายใน 1 ปี 1 1 1 1 

35.4   หนังสือค า้ประกนัธนาคาร 

 หนังสือค ้าประกนัออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯและบริษทัย่อย ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทาง
ปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีดงัต่อไปน้ี 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
2561 2560 2561 2560 

ค ้าประกนัการก่อสร้างและการ
ประมูลงานก่อสร้าง  

1,746 ลา้นบาท 
           1 ลา้นยโูร 

1,518 ลา้นบาท 
           2 ลา้นยโูร 

583 ลา้นบาท 
- 

1,101 ลา้นบาท 
1 ลา้นยโูร 

ค ้าประกนัการช าระคืนเงินรับ
ล่วงหนา้และเงินประกนัผลงาน 

734 ลา้นบาท 
- 
 

- 
- 

1,007 ลา้นบาท 
1 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา            

3 ลา้นยโูร 
2 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ 

142 ลา้นบาท 
- 
 

- 
- 

442 ลา้นบาท 
1 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา                       

1 ลา้นยโูร 
2 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ 

ค ้าประกนัอ่ืน ๆ 7 ลา้นบาท 24 ลา้นบาท 6 ลา้นบาท 24 ลา้นบาท 

รวม 2,487 ลา้นบาท 
- 
 

           1 ลา้นยโูร 
- 

2,549 ลา้นบาท 
1 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา                      

5 ลา้นยโูร 
2 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ 

731 ลา้นบาท 
- 
 

- 
- 

1,567 ลา้นบาท 
1 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา            

2 ลา้นยโูร 
2 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระจากการให้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัใช้วงเงิน                            
หนงัสือค ้าประกนัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเป็นจ านวนเงิน 2 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 2 ลา้นบาท) 
(2560: 2 ลา้นบาท เฉพาะบริษทัฯ: 2 ลา้นบาท) 
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35.5 การค า้ประกนั 

(ก) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีภาระผกูพนัจากการค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือใหแ้ก่บริษทัยอ่ย
ในวงเงิน 800 ลา้นบาท (2560: 700 ลา้นบาท) และค ้ าประกันการช าระหน้ีตามสัญญาเช่าทาง
การเงินของบริษทัยอ่ยภายในวงเงิน 23 ลา้นบาท (2560: 23 ลา้นบาท) 

(ข) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัร่วมกนัในการค ้าประกนัวงเงิน
สินเช่ือท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร่้วมกนัภายในวงเงิน 3,268 ลา้นบาท (2560: 2,818 ลา้นบาท) 

36. คดีฟ้องร้อง 

36.1 เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2554 หน่วยงานของรัฐแห่งหน่ึงมีจดหมายถึงธนาคารแห่งหน่ึงให้ยึดหนงัสือค ้า
ประกนัตามขอ้เสนอทางการคา้ท่ีบริษทัฯไดว้างไวต่้อธนาคารจ านวน 20 ลา้นบาท เน่ืองจากหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาวา่บริษทัฯไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้เสนอดงักล่าวได ้

 เม่ือวนัท่ี 29 ธันวาคม 2554 บริษทัฯไดย้ื่นฟ้องหน่วยงานของรัฐและพวก (คู่กรณี) ต่อศาลปกครอง
กลางเพื่อขอให้ศาลพิพากษาให้คู่กรณีคืนหนงัสือค ้าประกนัและชดใชค่้าเสียหายเป็นจ านวนเงิน 27.5 
ลา้นบาทพร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี และค่าธรรมเนียมหนงัสือค ้าประกนัตั้งแต่วนัถดัจาก
วนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่าจะช าระแลว้เสร็จ เน่ืองจากบริษทัฯเห็นว่าการท่ีบริษทัฯไม่สามารถปฏิบติั
ตามขอ้เสนอดงักล่าวไม่ไดเ้กิดจากความผิดของบริษทัฯ เพราะมีกฎหมายห้ามก่อสร้างตามขอ้เสนอ
ทางการคา้  

 เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2558 ศาลปกครองกลางไดมี้ค าพิพากษาออกมาว่าให้หน่วยงานของรัฐคืน
หลักประกันการยื่นค าร้องและข้อเสนอขายไฟฟ้า คือ หนังสือค ้ าประกันของบริษัทฯ ลงวนัท่ี                       
31 สิงหาคม 2550 จ  านวน 20 ลา้นบาท โดยมีเง่ือนไขให ้บริษทัฯ และธนาคารร่วมกนัหรือแทนกนัรับ
ผิดชดใชเ้งินจ านวน 10 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี ของตน้เงิน 10 ลา้นบาท นบัถดัจาก
วนัฟ้อง (วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2554) ไปจนกว่าจะช าระเสร็จโดยใหช้ าระภายใน 60 วนั นบัแต่วนัท่ีคดีถึง
ท่ีสุด ส่วนอ่ืนท่ีบริษทัฯ ฟ้องใหย้กฟ้องเสียทั้งส้ิน 

 เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2558 หน่วยงานของรัฐไดย้ืน่อุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลปกครองกลาง และเม่ือ
วนัท่ี 16 ตุลาคม 2558 บริษทัฯไดย้ื่นค าแกอุ้ทธรณ์ต่อศาลแลว้ อย่างไรก็ตาม เพื่อความรอบคอบ ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจ านวน 20 
ลา้นบาทไวใ้นงบการเงินของบริษทัฯแลว้ 
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36.2 เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2554 บริษทัเอกชนแห่งหน่ึง (คู่กรณี) ไดย้ื่นฟ้องบริษทัย่อยต่อศาลแพ่งใน
ขอ้หาผิดสัญญาจา้งท าของ และเรียกค่าเสียหายเป็นจ านวนเงิน 17.5 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 
7.5 ต่อปีนบัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกวา่จะช าระแลว้เสร็จ 

 เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2554 บริษทัย่อยไดย้ื่นค าให้การในคดีดงักล่าวต่อศาลแพ่ง โดยปฏิเสธค าฟ้อง
ของคู่กรณี โดยบริษทัยอ่ยขอให้ศาลพิพากษายกฟ้องบริษทัยอ่ย และให้คู่กรณีช าระเงินค่าผลงานตาม
สญัญาดงักล่าวจ านวน 10.9 ลา้นบาท ใหแ้ก่บริษทัยอ่ย 

 เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2557 ศาลแพ่งมีค  าพิพากษาให้บริษทัย่อยช าระค่าเสียหายให้กบับริษทัคู่กรณี 
จ านวน 11.0 ลา้นบาทพร้อมดอกเบ้ีย ร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่าจะช าระแลว้
เสร็จ และค่าฤชาธรรมเนียม 0.1 ลา้นบาทแทนคู่กรณี    

 อย่างไรก็ตาม บริษทัย่อยยงัมีขอ้เท็จจริงสามารถต่อสู้กับคู่กรณีได้ จึงได้ด าเนินการยื่นอุทธรณ์ค า
พิพากษาของศาลชั้นตน้  

 เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2558 บริษทัยอ่ยไดย้ืน่ค  าร้องขอวางหลกัประกนัตามค าสั่งศาลชั้นตน้เพื่อของด
การบงัคบัคดี และศาลชั้นตน้มีค าสั่งเม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2558 ว่าบริษทัยอ่ยวางหลกัประกนัและท า
หนังสือค ้าประกนัแลว้ตามรายงานเจา้หน้าท่ีฉบบัลงวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2558 โดยวางหลกัทรัพยอ์นั
ได้แก่ บัญชีเงินฝากประจ าและหนังสือรับรองยอดบัญชีเงินฝากของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) เป็นเงินจ านวน 15.4 ลา้นบาท กบัโฉนดท่ีดินและหนังสือรับรองการท าประโยชน์ น.ส. 3 
ตั้งอยู ่ต  าบลหนองกระโดน อ าเภอเมืองนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์รวมจ านวน 7 แปลง เป็นพื้นท่ี
รวม 102 ไร่ 9 งาน 289 ตารางวา พร้อมหนังสือรับรองราคาประเมินท่ีดินจากส านักงานท่ีดินจงัหวดั
นครสวรรค ์ณ วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2558 รวมเป็นเงิน 3.1 ลา้นบาท ศาลชั้นตน้จึงให้งดการบงัคบัคดีไว้
ชัว่คราวจนกวา่ศาลอุทธรณ์จะมีค าสัง่เก่ียวกบัค าร้องขอทุเลาการบงัคบัคดี 

 เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2558 ศาลอุทธรณ์ไดมี้ค าพิพากษาว่า “ศาลมีค าพิพากษาให้ยกค าพิพากษาศาล
ชั้นตน้ให้จ  าหน่ายคดี เพื่อให้โจทกแ์ละจ าเลยไปด าเนินการทางอนุญาโตตุลาการก่อน จึงให้ถอนการ
บงัคบัคดี” และเจา้พนกังานบงัคบัคดีมีค าสัง่ถอนการอายดัเม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2558 

 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2558 ศาลได้มีค  าสั่งให้คืนหลกัประกนั และให้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการ
อุทธรณ์ จ านวน 0.2 ลา้นบาท และเงินค่าฤชาธรรมเนียมใชแ้ทนจ านวน 0.3 ลา้นบาทใหแ้ก่บริษทัยอ่ย 

 ต่อมา คู่กรณียื่นฎีกาเม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2558 และบริษทัยอ่ยไดย้ื่นแกฎี้กาเม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 
2559 และเม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2559 ศาลฎีกามีค าพิพากษายกฟ้อง เน่ืองจากศาลแพ่งไม่มีอ านาจใน
การพิจารณา และใหโ้จทกไ์ปด าเนินคดีน้ีในอนุญาโตตุลาการ 

 เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2560 คู่กรณีได้ยื่นขอ้เรียกร้องต่ออนุญาโตตุลาการให้บริษัทย่อยจ่ายเงินค่า                  
ผดิสัญญาจ านวน 24.4 ลา้นบาท 
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 เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2560 บริษทัยอ่ยไดย้ื่นค าคดัคา้นขอ้เรียกร้องของคู่กรณี และเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 
2560 อนุญาโตตุลาการรับค าคดัคา้นของบริษทัยอ่ยและด าเนินการส่งค าคดัคา้นไปยงัผูเ้รียกร้อง 

 เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2561 สถาบนัอนุญาโตตุลาการก าหนดใหบ้ริษทัยอ่ยและคู่กรณีด าเนินการก าหนด
ขอ้พิพาท และนดัวนัสืบพยานทั้งสองฝ่าย ระหวา่งเดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายน 2561  

 เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2561 บริษทัยอ่ยด าเนินการยืน่ค  าแถลงปิดคดีภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และคดี
อยูใ่นระหวา่งอนุญาโตตุลาการท าค าวินิจฉยัช้ีขาด 

 บริษทัยอ่ยเช่ือมัน่ว่าขอ้เท็จจริงของบริษทัย่อยและขอ้กฎหมายสามารถต่อสู้กบัคู่กรณีได ้ฝ่ายบริหาร
ของบริษทัย่อยเช่ือว่าคดีดงักล่าวจะไม่มีผลเสียหายอย่างเป็นสาระส าคญัต่อฐานะการเงินของบริษทั
ยอ่ย จึงยงัมิไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในงบการเงิน 

36.3 เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2550 บริษทัยอ่ยไดย้ื่นฟ้องหน่วยงานราชการแห่งหน่ึง (คู่กรณี) ต่อศาลปกครอง
กลางเพื่อขอใหช้ าระเงินค่าเสียหายจากการบอกเลิกสญัญาก่อสร้างจ านวน 13.4 ลา้นบาท มาหกักบัเงิน 
7.7 ลา้นบาทท่ีบริษทัยอ่ยไดเ้บิกเงินล่วงหนา้มาจากคู่กรณีเพื่อด าเนินการตามสัญญาจา้ง และใหคู่้กรณี
ช าระเงินค่าเสียหายให้แก่บริษทัย่อยเป็นจ านวนเงิน 6.1 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปีนับ
จากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่าจะช าระแลว้เสร็จ อย่างไรก็ตาม คู่กรณีไดย้ื่นค าให้การต่อศาลปกครอง
กลางเม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2551 ว่าค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาดงักล่าวนั้นสูงเกินจริง และจาก
รายงานการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนคร้ังท่ี 3 เม่ือวนัท่ี 16 กรกฏาคม 2551 คณะกรรมการของคู่กรณี
ไดมี้มติจ่ายค่าสินไหมให้กบับริษทัยอ่ยเป็นจ านวนเงิน 0.8 ลา้นบาทดงันั้นจึงขอให้บริษทัยอ่ยคืนเงิน
ใหก้บัคู่กรณี คือ 6.8 ลา้นบาท 

 หลงัจากนั้นมีการแกไ้ขค าร้องและค าใหก้ารระหวา่งบริษทัยอ่ยและคู่กรณีหลายคร้ัง  

 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2553 คู่กรณีได้ยื่นค าให้การแก้ไขล่าสุดต่อศาลปกครองกลางเก่ียวกับเงิน
ค่าธรรมเนียมหนังสือค ้ าประกันการเบิกเงินล่วงหน้าจ านวน 0.1 ล้านบาท โดยคู่กรณีขอให้ศาล
พิพากษายกฟ้องเร่ืองดงักล่าว และให้บริษทัยอ่ยช าระเงินจ านวน 7.7 ลา้นบาทท่ีบริษทัยอ่ยไดเ้บิกเงิน
ล่วงหนา้มาจากคู่กรณีเพื่อด าเนินการตามสญัญาจา้ง  

 บริษทัยอ่ยไดย้ื่นค าร้องแกไ้ขล่าสุด เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2555 ต่อศาลปกครองกลาง โดยขอให้ศาลมี
ค าพิพากษาให้คู่กรณีน าเงินค่าเสียหายจ านวน 19.4 ลา้นบาท มาหักกบัเงิน 7.7 ลา้นบาท ท่ีบริษทัยอ่ย
ไดเ้บิกเงินล่วงหนา้มาจากคู่กรณีเพื่อด าเนินการตามสัญญาจา้ง และใหคู่้กรณีช าระเงินค่าเสียหายใหแ้ก่
บริษทัยอ่ยเป็นจ านวนเงิน 12.5 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี จนกวา่จะช าระเสร็จส้ิน  

 ทั้งน้ี คู่กรณีไดย้ืน่ค  าให้การปฏิเสธค าฟ้องของบริษทัยอ่ย โดยคู่กรณีขอให้ศาลพิพากษายกฟ้องคู่กรณี 
และขอใหบ้ริษทัยอ่ยคืนเงินล่วงหนา้ใหก้บัคู่กรณี 
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 เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2555 ศาลปกครองกลางมีค าพิพากษาให้บริษทัย่อยไดรั้บช าระเงิน 3.3 ลา้น
บาท และให้ช าระเงินคืนคู่กรณีจ านวน 4.4 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยไดย้ื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาดงักล่าวต่อ
ศาลปกครองสูงสุดแลว้เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2555 

 เน่ืองจากผลของคดียงัไม่ถึงท่ีสุด ดงันั้นบริษทัยอ่ยจึงยงัมิไดบ้นัทึกรายการไวใ้นงบการเงิน 

36.4 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2551 บริษทัเอกชนแห่งหน่ึงและพวก (คู่กรณี) ไดย้ื่นฟ้องบริษทัฯ และพวกต่อ
ศาลปกครองชั้นตน้ในขอ้หาละเมิด และเรียกค่าเสียหายเป็นจ านวนเงิน 6 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อย
ละ 7.5 ต่อปีนบัจากวนัท่ีฟ้องเป็นตน้ไปจนกวา่จะช าระแลว้เสร็จ 

 เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2555 ศาลปกครองชั้นตน้มีค าพิพากษายกฟ้อง แต่ต่อมาวนัท่ี 20 มิถุนายน 
2556 คู่กรณีได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด และวนัท่ี 9 สิงหาคม 2556 บริษทัฯ ได้ยื่นค าแก้
อุทธรณ์และขอใหศ้าลยกฟ้อง 

 เน่ืองจากคดีดงักล่าวยงัอยูร่ะหวา่งพิจารณาโดยศาลปกครองสูงสุด และผูบ้ริหารของบริษทัฯเช่ือมัน่ว่า
บริษทัฯจะไม่ไดรั้บผลเสียหาย (หากมี) อย่างเป็นสาระส าคญัจากคดีฟ้องร้องดงักล่าวน้ี จึงยงัมิได้
บนัทึกประมาณการหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนไวใ้นงบการเงิน 

36.5 เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2558 ผูเ้สียหาย (คู่กรณี) ไดย้ื่นฟ้องต่อหน่วยงานของรัฐกบัพวก 8 คน ต่อศาล
ปกครองเรียกค่าเสียหายเน่ืองจากท าใหข้าดรายไดจ้  านวน 87.5 ลา้นบาท โดยบริษทัฯเป็นผูถู้กฟ้อง คดี
ท่ี 5 เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2559 บริษทัฯไดย้ื่นคดัคา้นการขอยกเวน้ค่าธรรมเนียมศาลของผูฟ้้องร้อง 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2559 บริษทัฯไดย้ืน่ค  าใหก้ารต่อสูค้ดีต่อศาลปกครอง  

 เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2560 บริษทัฯไดย้ื่นค าคดัคา้นค าให้การ และศาลมีค าสั่งให้บริษทัฯท าค าให้การ
เพิ่มเติมและยืน่ต่อศาลภายใน 30 วนั  

 ในระหว่างวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2560 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัฯไดข้อขยายเวลายื่นค าให้การ
เพิ่มเติม และเม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2560 ศาลปกครองมีค าสัง่ใหบ้ริษทัฯยืน่ค  าใหก้ารเพิ่มเติมภายในวนัท่ี 
12 พฤษภาคม 2560 ต่อมาวนัท่ี 12 มิถุนายน 2560 บริษัทฯยื่นค าให้การเพิ่มเติมแก้ค  าคา้นต่อศาล
ปกครองแลว้ 

 เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2562 ศาลปกครองมีค าสั่งก าหนดให้วนัท่ี 31 มกราคม 2562 เป็นวนัส้ินสุดการ
แสวงหาขอ้เทจ็จริง 

 เน่ืองจากคดีความน้ีอยูใ่นระหว่างการพิจารณาตดัสินคดีของศาลปกครอง อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหาร
ของบริษทัฯเช่ือมัน่ว่าบริษทัฯจะไม่ไดรั้บค่าเสียหาย (หากมี) อย่างเป็นสาระส าคญัจากคดีฟ้องร้อง
ดงักล่าว จึงยงัมิไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนไวใ้นงบการเงิน 
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36.6 เม่ือวนัท่ี 6 ธันวาคม 2560 บริษัทผูรั้บเหมาร่วมของโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ ยื่นฟ้องขอให ้
บริษทัฯคืนหลกัประกนัท่ียึดไวต่้ออนุญาโตตุลาการ จ านวน 1.6 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ หรือประมาณ 
39.4 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่าจะช าระแลว้เสร็จ 
ต่อมาเม่ือวัน ท่ี  21 มิ ถุนายน 2561 สถาบันอนุญาโตตุลาการได้แจ้งผลการแต่งตั้ งประธาน
อนุญาโตตุลาการ และเม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2561 บริษทัฯ และคู่กรณีไดเ้ขา้พบอนุญาโตตุลาการเพื่อ
ก าหนดประเด็นขอ้พิพาทและก าหนดวนัสืบพยาน เม่ือวนัท่ี 22  พฤศจิกายน 2561 อนุญาโตตุลาการ
และคู่ความทั้งสองฝ่ายด าเนินการสืบพยานบุคคลเรียบร้อยแลว้   

 เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2562 คู่ความทั้งสองฝ่ายยืน่ค  าแถลงปิดคดีภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  และคดีอยู่
ในระหวา่งอนุญาโตตุลาการท าการวินิจฉยัช้ีขาด 

 เน่ืองจากคดีอยูร่ะหว่างการพิจารณาขอ้เท็จจริง และบริษทัฯเช่ือมัน่ว่าขอ้เท็จจริงของบริษทัฯ และขอ้
กฎหมายสามารถต่อสู้กบัคู่กรณีได ้บริษทัฯจึงยงัมิไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนไวใ้น
งบการเงิน 

36.7 เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2561 เจา้หน้ีการคา้ของโครงการก่อสร้างของบริษทัฯ ยื่นฟ้องขอให้บริษทัฯ 
ช าระเงินค่าสินคา้ท่ีคา้งช าระจ านวน 23.5 ลา้นบาท  พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวนัฟ้อง
เป็นตน้ไปจนกวา่จะช าระแลว้เสร็จ เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2561 บริษทัฯ ไดย้ืน่ค  าใหก้ารต่อศาล และ
ก าหนดวนัท่ี 28 สิงหาคม 2561 เป็นวนัเพื่อไกล่เกล่ีย แต่ไม่สามารถไกล่เกล่ียได ้เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 
2561 ศาลให้บริษทัฯและคู่กรณีด าเนินการก าหนดประเด็นขอ้พิพาท และก าหนดวนันัดสืบพยาน
คู่ความทั้งสองฝ่ายในเดือนมีนาคม 2562 

 เน่ืองจากคดีอยูใ่นระหว่างท าค  าให้การจากขอ้เท็จจริงตามค าฟ้องโจทกแ์ละเอกสารท่ีเก่ียวเน่ืองในค า
ฟ้อง ประกอบกบัขอ้เท็จจริงเพื่อจดัท าค  าให้การโตแ้ยง้ของบริษทัฯ และค่าสินคา้ท่ีคา้งช าระจ านวน
ดงักล่าวน้ี บริษทัฯ ไดบ้นัทึกไวง้บการเงินเรียบร้อยแลว้ บริษทัฯ จึงไม่จ าเป็นตอ้งตั้งประมาณการ
หน้ีสินท่ีจะเกิดข้ึนเพิ่มอีก 

36.8  เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2560 ศาลปกครองนครราชสีมามีค าสั่งรับค าฟ้องคดีระหว่างผูฟ้้องร้องและ
หน่วยงานของรัฐเพื่อขอใหศ้าลมีค าพิพากษาในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

1) ขอใหห้น่วยงานของรัฐเพิกถอนใบอนุญาตใชน้ ้ าจากอ่างเกบ็น ้าท่ีออกใหแ้ก่บริษทัร่วม 
2) ขอให้เพิกถอนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการเหมืองแร่โพแทชและเกลือ

หิน และ 
3) ขอให้เพิกถอนรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการเหมืองแร่
โพแทชและเกลือหินของบริษทัร่วม 
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ต่อมาเม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2561 ศาลปกครองนครราชสีมามีค าสั่งเรียกให้บริษทัร่วมเขา้เป็นคู่กรณี         
ในคดีโดยบริษทัร่วมไดย้ืน่ค  าใหก้ารแกค้  าฟ้องต่อศาลปกครองนครราชสีมาแลว้ ซ่ึงในวนัท่ี 19 ตุลาคม 
2561 ผูฟ้้องร้องไดย้ื่นค าคดัคา้นค าให้การต่อศาลปกครองนครราชสีมา และวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2561 
ศาลปกครองนครราชสีมาไดมี้ค าสั่งให้บริษทัร่วมท าค าให้การเพิ่มเติม โดยในวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 
2561 บริษัทร่วมยื่นค าร้องต่อศาลปกครองนครราชสีมาขอขยายระยะเวลายื่นค าให้การเพิ่มเติมมี
ก าหนดสามสิบวนันบัแต่วนัครบก าหนดเดิม  

เม่ือวนัท่ี 27 ธันวาคม 2561 บริษทัร่วมยื่นค าให้การเพิ่มเติมต่อศาลปกครองนครราชสีมา ปัจจุบนัคดี
ดงักล่าวอยูร่ะหว่างการพิจารณาของศาลปกครองนครราชสีมา ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของบริษทัร่วมเห็นว่า
หากศาลพิจารณาแลว้เห็นว่าขอ้มูล เอกสารหลกัฐานยงัไม่ครบถว้น เพียงพอ ศาลจะมีค าสั่งเรียกให้ผู ้
ฟ้องคดี หรือผูถู้กฟ้องคดีเฉพาะจัดส่งเอกสาร หลักฐานเพิ่มเติม แต่หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า
ครบถว้น เพียงพอแลว้ ศาลจะออกหมายนัดคู่ความเพื่อก าหนดประเด็นพิพาท และนัดวนัพิจารณา
พิพากษาต่อไป 

ทั้งน้ีฝ่ายบริหารของบริษทัร่วมโดยอาศยัความเห็นท่ีปรึกษากฎหมายภายในของบริษทัร่วมพิจารณา
เห็นว่าบริษัทร่วมได้ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายก าหนดไวทุ้ก
ประการจึงเช่ือมัน่ว่าคดีดงักล่าวขา้งตน้จะไม่ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อการประกอบธุรกิจของ
บริษทัร่วม 

36.9 เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2561 ศาลปกครองนครราชสีมามีค าสั่งรับค าฟ้องคดีระหว่างผูฟ้้องร้องและ
หน่วยงานของรัฐเพื่อขอให้ศาลมีค าพิพากษาขอให้ เพิกถอนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนรวมส าหรับโครงการเหมืองแร่โพแทชและเกลือหิน
ของบริษทัร่วม 

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2561 บริษทัร่วมไดย้ื่นค าร้องสอดเพื่อเขา้ไปเป็นคู่ความในคดี เพื่อจะได้
สามารถช้ีแจงขอ้เท็จจริงต่อศาลในคดีระหว่างผูฟ้้องและหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 
2561 ศาลมีความเห็นว่าค  าร้องสอดของบริษทัร่วมยงัไม่สมบูรณ์ครบถว้น จึงมีค าสั่งให้ผูร้้องสอด
แกไ้ขเพิ่มเติมค าร้องสอด ซ่ึงบริษทัร่วมไดย้ื่นค าร้องสอดฉบบัแกไ้ขให้กบัศาลปกครองนครราชสีมา
แล้วในวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 ปัจจุบันคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง
นครราชสีมา  

          ทั้งน้ีฝ่ายบริหารของบริษทัร่วมโดยอาศยัความเห็นท่ีปรึกษากฎหมายภายในของบริษทัร่วม พิจารณา
เห็นว่าบริษัทร่วมได้ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายก าหนดไวทุ้ก
ประการ จึงเช่ือมัน่ว่าคดีดงักล่าวขา้งตน้จะไม่ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อการประกอบธุรกิจของ
บริษทัร่วม 
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37. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  
    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 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          
หุน้กู ้ - 180.3 - 180.3 - 299.7 - 299.7 
ตราสารอนุพนัธ์         
 สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - - - - - (0.7) - (0.7) 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

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

หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุติธรรม          
หุน้กู ้ - 180.3 - 180.3 - 299.7 - 299.7 
ตราสารอนุพนัธ์         
 สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - - - - - (0.7) - (0.7) 

38. เคร่ืองมือทางการเงิน 

38.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชี               
ฉบับท่ี 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน ” ประกอบด้วย      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ลูกหน้ี/เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน เงิน
ใหกู้ย้มื/เงินกูย้มื เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน หน้ีสินตามสญัญาเช่า
การเงิน และหุน้กู ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าวและ
มีนโยบายในการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และ
เงินให้กูย้ืม ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุม
สินเช่ือท่ีเหมาะสม ดังนั้นบริษทัฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการให้
สินเช่ือ จ านวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือ คือ มูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ี
การคา้และลูกหน้ีอ่ืน และเงินใหกู้ย้มืท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 



56 

 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคาร เงินให้
กูย้ืม/เงินกูย้ืม หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน และหุ้นกู ้อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียง
กบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงอยูใ่นระดบัต ่า  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภท
อตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ี
ครบก าหนด หรือ วนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่                  
ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 

 ภายใน1 ปี 
มากกว่า            
1 ถึง 5 ปี 

ปรับข้ึนลง          
ตามราคาตลาด 

ไม่มี                 
อตัราดอกเบ้ีย รวม 

ดอกเบ้ีย                   
ท่ีแทจ้ริง 

      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 80 2 82 0.10 - 1.30 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 715 715 - 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง - - - 103 103 - 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 1 - 15 - 16 0.45 - 1.30 

 1 - 95 820 916  
หนีสิ้นทางการเงิน       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก

ธนาคาร 582 - - - 582 3.00 - 6.87 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 744 744 - 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง - - - 45 45 - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 4 2 - - 6 5.02 - 5.03 
หุน้กู ้ 179 - - - 179 4.80 
 765 2 - 789 1,556  
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 

 ภายใน1 ปี 
มากกว่า            
1 ถึง 5 ปี 

ปรับข้ึนลง          
ตามราคาตลาด 

ไม่มี                 
อตัราดอกเบ้ีย รวม 

ดอกเบ้ีย                   
ท่ีแทจ้ริง 

      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 19 317 336 0.13 - 0.63 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 826 826 - 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง - - - 100 100 - 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 1 - 15 - 16 0.40 - 1.30 

 1 - 34 1,243 1,278  
หนีสิ้นทางการเงิน       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก

ธนาคาร 70 - - - 70 4.35 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 451 451 - 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง - - - 49 49 - 
เงินกูย้มืระยะสั้น 30 - - - 30 3.85 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 11 6 - - 17 4.50 - 5.03 
หุน้กู ้ 300 - - - 300 4.40 - 4.50 
 411 6 - 500 917  
 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 

 ภายใน1 ปี 
มากกว่า            
1 ถึง 5 ปี 

ปรับข้ึนลง          
ตามราคาตลาด 

ไม่มี                 
อตัราดอกเบ้ีย รวม 

ดอกเบ้ีย                   
ท่ีแทจ้ริง 

      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 6 1 7 0.10 - 1.25 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 484 484 - 

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง - - - 49 49 - 

 - - 6 534 540  
หนีสิ้นทางการเงิน       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก

ธนาคาร 480 - - - 480 
3.00 - 4.60 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 497 497 - 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง - - - 10 10 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 510 - - - 510 2.50 - 4.50 
หุน้กู ้ 179 - - - 179 4.80 

 1,169 - - 507 1,676  

 

 



58 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 

 ภายใน1 ปี 
มากกว่า            
1 ถึง 5 ปี 

ปรับข้ึนลง          
ตามราคาตลาด 

ไม่มี                 
อตัราดอกเบ้ีย รวม 

ดอกเบ้ีย                   
ท่ีแทจ้ริง 

      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 10 1 11 0.25 - 0.63 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 853 853 - 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง - - - 53 53 - 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 1,306 - - 1,309 3.50 - 7.00 

 3 1,306 10 907 2,226  
หนีสิ้นทางการเงิน       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก

ธนาคาร 70 - - - 70 
4.35 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 220 220 - 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง - - - 12 12 - 
เงินกูย้มืระยะสั้น 30 - - - 30 3.85 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 98 - - - 98 2.50 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 7 - - - 7 4.50 - 5.03 
หุน้กู ้ 300 - - - 300 4.40 - 4.50 

 505 - - 232 737  

 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือสินคา้ การให้บริการ
และการใหกู้ย้มืเป็นเงินตราต่างประเทศ ในบางสถานการณ์บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะท าสญัญาซ้ือขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศท่ีมีสาระส าคญั ดงัน้ี 

งบการเงินรวม 

สกลุเงิน 
สินทรัพยท์างการเงิน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

หน้ีสินทางการเงิน        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

 (พนั) (พนั) (พนั) (พนั) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 610 1,260 504 112 32.4498 32.6809 
ยโูร 2 4,824 126 123 37.1252 39.0273 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกลุเงิน 
สินทรัพยท์างการเงิน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

หน้ีสินทางการเงิน        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

 (พนั) (พนั) (พนั) (พนั) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 638 1,277 504 112 32.4498 32.6809 
ยโูร 1 2 90 90 37.1252 39.0273 
โอมานเรียล - 26 - - 84.2852 84.8855 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 จ านวนท่ีซ้ือ                                  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา               
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

วนัครบก าหนดตามสัญญา                   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

สกลุเงิน 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

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

มิถุนายน 2561 

38.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ลูกหน้ี/เจา้หน้ีเงินประกันผลงาน เงินให้กู ้ยืม/              
เงินกูย้ืม เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน แสดงมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข) หุ้นกู้ท่ี จ่ายดอกเบ้ียในอัตราคงท่ีแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการค านวณมูลค่าปัจจุบันของ       
กระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาดปัจจุบนั ส าหรับ          
หุน้กูท่ี้มีเง่ือนไขใกลเ้คียงกนั 

ค) ตราสารอนุพนัธ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมซ่ึงค านวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดใน
อนาคตและแบบจ าลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซ่ึงขอ้มูลท่ีน ามาใช้ในการประเมิน
มูลค่าส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้นตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อตัราแลกเปล่ียนทนัที 
อตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ของเงินตราต่างประเทศ เป็นตน้  

ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อยมีมูลค่ายุติธรรมใกลเ้คียงกบัมูลค่าตาม
บญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

หนีสิ้นทางการเงนิ     
   หุน้กู ้ 179.7 180.3 300.0 299.7 

มูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ มีดงัน้ี 

  (หน่วย : ลา้นบาท) 
 มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

 ก าไร (ขาดทุน) ก าไร (ขาดทุน) ก าไร (ขาดทุน) ก าไร (ขาดทุน) 
ตราสารอนุพนัธ์     
 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 0.7 - 0.7 

39. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษทัฯคือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ี
เหมาะสมเพื่อสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้ 

 โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 3.35:1 (2560: 0.67:1) และ
เฉพาะบริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 3.88:1 (2560: 0.41:1) 

40. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2562 มีมติอนุมติัให้บริษทัฯ เขา้ค  ้า
ประกนัวงเงินสินเช่ือโครงการก่อสร้างของบริษทัยอ่ยท่ีไดรั้บจากธนาคารจ านวน 1,383 ลา้นบาท 

41. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2562 
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