
 

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

รายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562 

 
 
 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
 บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 
 ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน
ของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบ
การเงินรวมแบบย่อ ของบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อยและไดส้อบทานงบ
แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดส าหรับงวดเกา้
เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ของบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ ากดั 
(มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
เหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็น
ผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  
 
ขอบเขตการสอบทาน 
  
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทาง
การเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการ
สอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการ
สอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้ไม่
สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่
แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 
ข้อสรุป 
 
 ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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เร่ืองอ่ืน 
 งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และงบแสดงฐานะการเงินของบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไข
ตามรายงานลงวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2562 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดเกา้
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบสอบทานโดย
ผูส้อบบญัชีอ่ืน ให้ขอ้สรุปอย่างมีเง่ือนไขเร่ืองไม่ไดรั้บรายงานสรุปผลสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
ของบริษทัร่วมแห่งหน่ึงจากผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วมนั้น เป็นผลท าให้ไม่ไดข้อ้สรุปเก่ียวกบัฐานะทางการเงิน
และผลการด าเนินงาน ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม มูลค่าตามบญัชี
ของเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ตลอดจนมูลค่าตามบญัชีของยอดคงเหลือของบญัชีต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับโครงการก่อสร้างท่ีบริษัทให้บริการกับบริษัทร่วม ซ่ึงเหตุการณ์น้ีเป็นการจ ากัดขอบเขตโดย
สถานการณ์ ตามรายงานลงวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 
 
 
 
 

(นายพีระเดช  พงษเ์สถียรศกัด์ิ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4752 

 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 

 



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31
กนัยายน 2562  ธนัวาคม 2561 กนัยายน 2562  ธนัวาคม 2561

สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 430,156            82,256              245,876            7,181                
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4, 6 383,687            715,323            126,186            483,621            
รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกชาํระ 22 1,401,582         1,010,493         673,803            614,445            
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง 4 174,167            103,272            59,281              49,252              
เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมาช่วงตามสญัญาก่อสร้าง 4 496,330            257,518            172,380            57,644              
งานระหวา่งก่อสร้าง 22 94,943              60,123              94,338              28,634              
สินคา้คงเหลือ 7 5,553                5,542                5,514                5,514                
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                    -                    -                    -                    
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 111,660            69,255              95,673              49,197              
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 60,711              38,371              35,134              29,142              

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 3,158,789         2,342,153         1,508,185         1,324,630         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 8 10,541              16,360              -                    -                    
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                    -                    -                    -                    
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                    -                    476,073            476,073            
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 450                   -                    450                   -                    
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 11 26,650              24,623              2,376                2,376                
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 614,053            640,962            586,589            605,774            
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11,476              12,973              11,071              12,530              
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15,611              12,999              12,542              8,545                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 6,278                5,710                5,491                5,453                

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 685,059            713,627            1,094,592         1,110,751         
รวมสินทรัพย์ 3,843,848         3,055,780         2,602,777         2,435,381         

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562

สินทรัพย์
พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31
กนัยายน 2562  ธนัวาคม 2561 กนัยายน 2562  ธนัวาคม 2561

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคาร 13 626,901            581,804            331,901            480,000            
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4, 14 478,195            744,131            234,675            496,668            
ตน้ทุนงานท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 444,501            349,489            16,819              132,056            
รายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้ -                    6,000                -                    -                    
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง 82,962              45,458              11,568              10,469              
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ตามสญัญาก่อสร้าง 22 1,030,629         294,016            393,320            24,821              
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                    -                    725,000            510,000            
ประมาณการหน้ีสินจากโครงการก่อสร้าง 15 13,096              24,531              6,803                6,351                
หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 16 30,000              179,750            30,000              179,750            
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี 17 2,838                4,211                -                    -                    
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย -                    10,929              -                    -                    
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 16,866              34,228              4,809                28,136              

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 2,725,988         2,274,547         1,754,895         1,868,251         
หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ี
ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 17 -                    1,765                -                    -                    

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 18 74,545              56,453              63,051              47,845              
ประมาณการหน้ีสินจากคดีความ 25.1 20,000              20,000              20,000              20,000              

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 94,545              78,218              83,051              67,845              
รวมหน้ีสิน 2,820,533         2,352,765         1,837,946         1,936,096         

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

หมายเหตุ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
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หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31
กนัยายน 2562  ธนัวาคม 2561 กนัยายน 2562  ธนัวาคม 2561

ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 9,587,146,838 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.125 บาท 20 1,198,393         1,198,393         
หุน้สามญั 6,163,177,960 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.125 บาท 20 770,397            770,397            

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
หุน้สามญั 9,587,146,838 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.125 บาท 20 1,198,393         1,198,393         
หุน้สามญั 6,163,165,825 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.125 บาท 20 770,396            770,396            

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 20 -                    1,041,740         -                    1,041,740         
ส่วนตํ่ากวา่ทุนอ่ืน (2,956)               (2,956)               -                    -                    
กาํไร (ขาดทุน) สะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย
บริษทั 20 -                    73,371              -                    73,371              
บริษทัยอ่ย 4,108                4,108                -                    -                    

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (163,087)           (1,168,875)        (433,562)           (1,386,222)        
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 15,446              14,526              -                    -                    
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 1,051,904         732,310            764,831            499,285            
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (28,589)             (29,295)             -                    -                    

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,023,315         703,015            764,831            499,285            
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 3,843,848         3,055,780         2,602,777         2,435,381         

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุ

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

 

2562 2561 2562 2561

รายได้ 4

รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้าง 954,727          644,136          340,875          357,205          

รายไดจ้ากการใหบ้ริการอ่ืน 3,390              1,718              -                 -                 

ดอกเบ้ียรับ 2                     -                 2                     16,506            

รายไดอ่ื้น 19,345            24,712            15,306            5,444              

รวมรายได้ 977,464          670,566          356,183          379,155          

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนการใหบ้ริการก่อสร้าง 4 881,216          509,469          304,436          281,860          

ตน้ทุนการใหบ้ริการอ่ืน 2,324              2,054              -                 -                 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 66,836            80,533            51,573            70,742            

รวมค่าใชจ่้าย 950,376          592,056          356,009          352,602          

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

และการร่วมคา้ ตน้ทุนทางการเงิน และค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 27,088            78,510            174                 26,553            

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10.2 -                 (11,673) -                 -                 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 11 (95) 540                 -                 -                 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนตน้ทุนทางการเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 26,993            67,377            174                 26,553            

ตน้ทุนทางการเงิน 4 8,571              5,821              10,544            7,968              

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 18,422            61,556            (10,370) 18,585            

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 19 (7,115) (18,904) 1,094              (4,373)

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 11,307            42,652            (9,276) 14,212            

หมายเหตุ

 - 6 -
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

 

2562 2561 2562 2561

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ 2,499              820                 -                 -                 

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

- สุทธิจากภาษีเงินได้ 2,499              820                 -                 -                 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด 2,499              820                 -                 -                 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 13,806            43,472            (9,276) 14,212            

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 11,839            43,128            (9,276) 14,212            

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (532) (476) -                 -                 

11,307            42,652            (9,276) 14,212            

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 14,163            43,137            (9,276) 14,212            

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (357) 335                 -                 -                 

13,806            43,472            (9,276) 14,212            

กาํไรต่อหุน้ 21

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน

   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 0.0013            0.0070            (0.0010) 0.0023            

หมายเหตุ

 - 7 -
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

 

2562 2561 2562 2561

รายได้ 4

รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้าง 2,397,177       1,586,162       869,203          983,731          

รายไดจ้ากการใหบ้ริการอ่ืน 9,528              3,811              -                 -                 

ดอกเบ้ียรับ 290                 654                 108                 49,136            

รายไดอ่ื้น 37,234            33,623            29,177            10,910            

รวมรายได้ 2,444,229       1,624,250       898,488          1,043,777       

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนการใหบ้ริการก่อสร้าง 4 2,273,620       1,289,228       832,450          779,953          

ตน้ทุนการใหบ้ริการอ่ืน 6,640              4,277              -                 -                 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 241,286          247,460          201,052          213,548          

รวมค่าใชจ่้าย 2,521,546       1,540,965       1,033,502       993,501          

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

และการร่วมคา้ ตน้ทุนทางการเงิน และค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (77,317) 83,285            (135,014) 50,276            

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10.2 -                 (36,644) -                 -                 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 11 2,027              665                 -                 -                 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนตน้ทุนทางการเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (75,290) 47,306            (135,014) 50,276            

ตน้ทุนทางการเงิน 4 24,788            14,251            31,434            18,046            

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (100,078) 33,055            (166,448) 32,230            

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 19 (10,609) (27,805) 3,997              (8,795)

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด (110,687) 5,250              (162,451) 23,435            

หมายเหตุ
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บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

 

2562 2561 2562 2561

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ 2,990              279                 -                 -                 

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

- สุทธิจากภาษีเงินได้ 2,990              279                 -                 -                 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด 2,990              279                 -                 -                 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด (107,697) 5,529              (162,451) 23,435            

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั (109,323) 6,631              (162,451) 23,435            

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (1,364) (1,381) -                 -                 

(110,687) 5,250              (162,451) 23,435            

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั (108,403) 6,645              (162,451) 23,435            

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 706                 (1,116) -                 -                 

(107,697) 5,529              (162,451) 23,435            

กาํไรต่อหุน้ 21

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน

   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั (0.0154) 0.0010            (0.0229) 0.0038            

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

 - 9 -
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ส่วนของผูม้ี รวม
ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน รวมส่วน ส่วนไดเ้สียที่ ส่วนของ
และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ส่วนตํ่ากวา่ทุน รวม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร กาํไรขาดทุน รวม ของผูถ้ือหุน้ ไม่มีอาํนาจ ผูถ้ือหุน้

จากการเปลี่ยนแปลง ส่วนตํ่ากวา่ทุนอื่น บริษทั บริษทัยอ่ย เบด็เสร็จอื่น องคป์ระกอบอื่น ของบริษทั ควบคุม
สัดส่วนการถือหุน้ ผลต่างจากการ ของส่วน ของบริษทัยอ่ย
ในบริษทัยอ่ย แปลงค่างบการเงิน ของผูถ้ือหุน้

ที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศและ

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น

หมายเหตุ จากบริษทัร่วม
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 733,712              1,041,740           (2,956)                   (2,956)                  73,371                4,108                  919,904              13,616                     13,616             2,783,495        (27,671)            2,755,824          
กาํไรสาํหรับงวด -                -                -                  -                -                -                6,631                  -                    -             6,631               (1,381)              5,250                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                -                -                  -                -                -                -                14                            14                    14                    265                  279                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                -                -                  -                -                -                6,631                  14                            14                    6,645               (1,116)              5,529                 
หุน้สามญัเพิ่มทุนจากการจ่ายหุน้ปันผล 36,684                -                -                  -                -                -                (36,684)               -                    -             -                  -             -                     
เงินปันผลจ่าย -                -                -                  -                -                -                (11,740)               -                    -             (11,740)           -             (11,740)              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 770,396              1,041,740           (2,956)                   (2,956)                  73,371                4,108                  878,111              13,630                     13,630             2,778,400        (28,787)            2,749,613          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 770,396              1,041,740           (2,956)                   (2,956)                  73,371                4,108                  (1,168,875)          14,526                     14,526             732,310           (29,295)            703,015             
ขาดทุนสาํหรับงวด -                -                -                  -                -                -                (109,323)             -                           -                  (109,323)         (1,364)              (110,687)            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                -                -                  -                -                -                -                920                          920                  920                  2,070               2,990                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                -                -                  -                -                -                (109,323)             920                          920                  (108,403)         706                  (107,697)            
หุน้สามญัเพิ่มทุนในระหวา่งงวด 20.3 427,997              -                -                  -                -                -                -                -                           -                  427,997           -                   427,997             
โอนทุนสาํรองตามกฎหมายและส่วนเกิน
   มูลค่าหุน้เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม 20.2 -                (1,041,740)          -                  -                (73,371)               -                1,115,111           -                           -                  -                  -                   -                     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 1,198,393           -                      (2,956)                   (2,956)                  -                      4,108                  (163,087)             15,446                     15,446             1,051,904        (28,589)            1,023,315          

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทั
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย
ส่วนตํ่ากวา่ทุนอื่น

 - 10 -

พนับาท

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2562
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน กาํไรสะสม รวมส่วนของ
และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้ - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้

หมายเหตุ สาํรองตามกฎหมาย
ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 733,712                     1,041,740                  73,371                       990,889                     2,839,712                  
กาํไรสาํหรับงวด -                            -                            -                            23,435                       23,435                       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            23,435                       23,435                       
หุน้สามญัเพิ่มทุนจากการจ่ายหุน้ปันผล 36,684                       -                            -                            (36,684)                      -                            
เงินปันผลจ่าย -                            -                            -                            (11,740)                      (11,740)                      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 770,396                     1,041,740                  73,371                       965,900                     2,851,407                  

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 770,396                     1,041,740                  73,371                       (1,386,222)                 499,285                     
ขาดทุนสาํหรับงวด -                            -                            -                            (162,451)                    (162,451)                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            (162,451)                    (162,451)                    
หุน้สามญัเพิ่มทุนในระหว่างงวด 20.3 427,997                     -                            -                            -                            427,997                     
โอนทุนสาํรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุน้
เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม 20.2 -                            (1,041,740)                 (73,371)                      1,115,111                  -                            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 1,198,393                  -                            -                            (433,562)                    764,831                     

 - 11 -
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2562

พนับาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

 

2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี (100,078) 33,055              (166,448) 32,230              
รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็น

เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 86,751              83,252              77,596              74,556              
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -                    -                    51,749              284                   
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (1,256) 3,299                (1,267) 1,692                
(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (2,043) (12) (901) (12)
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 436                   1,420                436                   1,475                
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าอุปกรณ์ -                    344                   -                    -                    
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                    36,644              -                    -                    
ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (2,027) (665) -                    -                    
โอนกลบัประมาณการหน้ีสินจากโครงการก่อสร้าง (2,297) 26,134              -                    19,650              
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 19,873              8,865                16,987              7,255                
ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู้ 250                   294                   250                   294                   
ดอกเบ้ียรับ (290) (654) (108) (49,136)
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 24,661              14,640              31,435              18,747              

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
และหน้ีสินดาํเนินงาน 23,980              206,616            9,729                107,035            

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 331,636            163,752            305,686            146,603            
รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกชาํระ (391,089) (278,441) (59,358) (374,650)
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง (70,895) (2,991) (10,029) (3,267)
เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมาช่วงตามสญัญาก่อสร้าง (238,812) (105,161) (114,736) (33,215)
งานระหวา่งก่อสร้าง (34,820) (130,632) (65,704) (133,063)
สินคา้คงเหลือ (11) (27) -                    -                    
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (22,340) (10,313) (5,992) (9,591)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (568) 741                   (38) 748                   

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562

งบการเงินรวม
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บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

พนับาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

 

2562 2561 2562 2561
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (256,991) 32,413              (251,761) 95,528              
ตน้ทุนงานท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 95,012              3,983                (115,237) (35,760)
รายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้ (6,000) -                    -                    -                    
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง 37,504              (6,009) 1,099                983                   
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ตามสญัญาก่อสร้าง 736,613            (51,026) 368,499            (40,179)
ประมาณการหน้ีสินจากโครงการก่อสร้าง (9,138) (27,755) 452                   (27,722)
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (17,362) (8,347) (23,327) (7,431)

เงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 176,719            (213,197) 39,283              (313,981)
จ่ายสาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (1,781) (3,002) (1,781) (3,002)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (66,556) (43,643) (46,477) (22,643)
รับคืนภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย -                    14,249              -                    -                    

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 108,382            (245,593) (8,975) (339,626)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง (เพิ่มข้ึน) 5,834                (14) -                    -                    
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน -                    -                    -                    (594)
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษทัร่วม (450) -                    (450) -                    
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมคา้ -                    (15,300) -                    -                    
ดอกเบ้ียรับ 275                   654                   108                   163                   
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 3,247                24                     1,172                24                     
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (65,905) (42,057) (63,614) (24,949)
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (65) (1,169) (39) (1,169)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (57,064) (57,862) (62,823) (26,525)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มข้ึน (ลดลง) 45,097              209,642            (148,099) 209,642            
เงินกูย้ืมระยะสั้นลดลง -                    (30,000) -                    (30,000)
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                    -                    785,000            780,000            
เงินสดจ่ายเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                    -                    (570,000) (422,000)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 427,997            -                    427,997            -                    

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

 

2562 2561 2562 2561
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ -                    180,000            -                    180,000            
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู้ -                    (1,080) -                    (1,080)

ชาํระคืนหุน้กู้ (150,000) (300,000) (150,000) (300,000)

ดอกเบ้ียจ่าย (26,364) (11,740) (34,405) (11,740)

จ่ายเงินปันผล -                    (14,678) -                    (16,176)

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินลดลง (3,138) (9,958) -                    (6,971)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 293,592            22,186              310,493            381,675            

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง) 2,990                383                   -                    -                    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ 347,900            (280,886) 238,695            15,524              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 82,256              336,369            7,181                10,826              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 430,156            55,483              245,876            26,350              

ขอ้มูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย

ซ้ือสินทรัพยโ์ดยยงัมิไดช้าํระเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง) (5,985) 7,444                (5,994) 17,929              

ดอกเบ้ียจ่ายส่วนท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนโครงการ -                    1,132                -                    1,132                

จ่ายหุน้ปันผล -                    36,684              -                    36,684              

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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พนับาท

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

วนัที่ 30 กนัยายน 2562 
 
1. ข้อมูลท่ัวไปของบริษัท 
  บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนา

ในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทั คือ การให้บริการก่อสร้าง ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทั อยู่ท่ี
เลขท่ี 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

 
2. หลกัเกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 
 2.1 หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง 
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล และตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไทย ซ่ึงไดก้ าหนดเพื่อเป็นการให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ี
น าเสนอคร้ังล่าสุด โดยเน้นการให้ขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีเป็นปัจจุบันเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ข้อมูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้รายงานไปแล้ว งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่าง
อ่ืนในนโยบายการบญัชี 
 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย 
งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

 
 2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) จ านวนหลายฉบบัและฉบบัใหม่ 
รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชี จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 30 กนัยายน 2562 
 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากบัลูกค้า 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 เร่ือง 
สัญญาก่อสร้าง มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได้ และการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 
กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกฉบบั ยกเวน้สัญญา
ท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนด 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายได้
ท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ี
กิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีให้ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการ
ต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวข้องทั้ งหมดในการพิจารณาตาม
หลกัการในแต่ละขั้นตอน  

 
 2.3   มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต 

  ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงแนว
ปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 หลกัการส าคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

      แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธุรกจิประกนัภัย 
        แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัดงักล่าวปรับปรุงให้มีเน้ือหาใกลเ้คียงกบั TFRS 9 โดยสามารถ
แบ่งไดเ้ป็น 4 ส่วน คือ 

1. การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงพฒันาให้ใกลเ้คียงกบัมาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 

2. การด้อยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน ซ่ึงมีเน้ือหาเหมือนกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 

3. การบญัชีป้องกนัความเส่ียง ซ่ึงมีเน้ือหาเหมือนกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 
เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 

4. การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงมีเน้ือหาเหมือนกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 30 กนัยายน 2562 
 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

เน่ืองจากการเช่าถือเป็นธุรกรรมท่ีส าคญัของหลายๆ กิจการในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ดงันั้น 
จึงมีความส าคญัท่ีผูใ้ช้งบการเงินควรได้รับขอ้มูลท่ีให้ภาพเก่ียวกับกิจกรรมการเช่าของกิจการท่ี
สมบูรณ์และสามารถเปรียบเทียบกนัได ้ซ่ึงวิธีการบญัชีเดิมส าหรับสัญญาเช่าตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 17 เร่ืองสัญญาเช่า ไดก้ าหนดให้ผูเ้ช่าและผูใ้ห้เช่าจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน
หรือสัญญาเช่าด าเนินงานและบนัทึกบญัชีส าหรับสัญญาเช่าทั้งสองประเภทน้ีอย่างแตกต่างกนั ซ่ึง
วิธีการบัญชีดังกล่าวไม่สามารถสนองความตอ้งการของผูใ้ช้งบการเงินได้เน่ืองจากวิธีการบัญชี  
ดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรมส าหรับรายการการเช่าในทุกกรณี โดยเฉพาะการท่ีไม่ได ้
ก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาเช่าด าเนินงาน ซ่ึงส่งผลให้สัญญาเช่า
จ านวนมากไม่ถูกรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน ทั้งท่ีสิทธิการใชสิ้นทรัพย์
และภาระผกูพนัท่ีเกิดข้ึนจากสญัญาเช่าเขา้นิยามของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รวมทั้งส่งผลใหอ้ตัราส่วน 
ทางการเงินท่ีส าคญัถูกบิดเบือน ซ่ึงวิธีการบญัชีใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 
เร่ืองสัญญาเช่า ซ่ึงก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สิทธิการใช้สินทรัพยเ์ป็นสินทรัพยใ์นงบการเงินและรับรู้
หน้ีสินจากภาระผูกพนัท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาเช่าเขา้มาในงบการเงิน ซ่ึงวิธีการบญัชีน้ีจะส่งผลให้การ 
น าเสนอสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของผูเ้ช่าเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรมมากข้ึนรวมทั้งยงัเพิ่มการเปิดเผย 
ขอ้มูลซ่ึงจะสะทอ้นสภาพความเส่ียงทางการเงินและเงินทุนของผูเ้ช่าไดดี้ข้ึน 

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่อ    
งบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 
 2.4 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้
ในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ยกเวน้กรณีท่ีบริษัทและบริษัทย่อยได้น า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 ทุกฉบบัมาถือปฏิบติั 

 
3. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 
  งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด  
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วนัที่ 30 กนัยายน 2562 
 
4. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
  ในระหว่างงวด บริษทัและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทั บริษทัยอ่ยและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  รายละเอียดความสัมพนัธ์ท่ีบริษทัมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สรุปไดด้งัน้ี 
ช่ือกิจการ  ประเทศท่ีจดัตั้ง/สญัชาติ  ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บริษทั สหการวิศวกร จ ากดั  ไทย  บริษทัยอ่ย 
ทีอาร์ซี อินเวสเมน้ท ์ลิมิเตท็  สาธารณรัฐเมอริเซียส  บริษทัยอ่ย 
บริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จ  ากดั  ไทย  บริษทัยอ่ย 
กิจการร่วมคา้ ไฮโดรเทค็ สหการ  ไทย  บริษทัยอ่ย 
ทีอาร์ซี อินเตอร์เนชัน่แนล ลิมิเตท็  ฮ่องกง  บริษทัยอ่ย 
TRC Middle East LLC  สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน  บริษทัยอ่ย 
TRC Engineering LLC  สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน  บริษทัยอ่ย 
บริษทั อาเซียนโปแตซ ชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน)  ไทย  บริษทัร่วม 

 
 ลา้นบาท   
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน    
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  นโยบายการก าหนดราคา 
 2562  2561  2562  2561   
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย           
   (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)          
 ตน้ทุนการใหบ้ริการก่อสร้าง -  -  1  2  ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
 ดอกเบ้ียรับ -  -  -  17  อตัราร้อยละ 3.5 - 5.0 ต่อปี 
 ดอกเบ้ียจ่าย -  -  6  2  อตัราร้อยละ 2.5 - 5.5 ต่อปี 
 รายไดอ่ื้น     -  -  2  2  ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม          
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้าง -  -  -  -  ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
 รายไดค้่าเช่า -  1  1  1  ราคาตามสัญญา 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั          
    รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้าง -  -  -  -  ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
    รายไดค้่าบริการอ่ืน -  19  -  -  ราคาตามสัญญา 
    รายไดอ่ื้น 2  4  2  3  ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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วนัที่ 30 กนัยายน 2562 
 

 ลา้นบาท   
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน    
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  นโยบายการก าหนดราคา 
 2562  2561  2562  2561   
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย           
   (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)          
 ตน้ทุนการใหบ้ริการก่อสร้าง -  -  4  7  ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
 ดอกเบ้ียรับ -  -  -  49  อตัราร้อยละ 3.5 - 5.0 ต่อปี 
 ดอกเบ้ียจ่าย -  -  17  4  อตัราร้อยละ 2.5 - 5.5 ต่อปี 
 รายไดอ่ื้น     -  -  6  3  ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม          
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้าง -  20  -  20  ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
 รายไดค้่าเช่า 1  2  1  2  ราคาตามสัญญา 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั          
    รายไดจ้ากการบริการก่อสร้าง -  -  -  -  ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
    รายไดค้่าบริการอ่ืน -  19  -  -  ราคาตามสัญญา 
    รายไดอ่ื้น 9  5  8  4  ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 

 
  ยอดคงคา้งระหว่างบริษทั บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2562 

 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2562 

 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั         

 บริษทัยอ่ย -  -  273,250  219,489 
 บริษทัร่วม 383,839  382,537  383,839  382,537 
 กิจการร่วมคา้ 3,531  6,487  3,014  6,237 

รวม 387,370  389,024  660,103  608,263 
หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (382,537)  (382,537)  (646,655)  (594,906) 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  
 - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 

 
4,833 

  
6,487 

  
13,448 

  
13,357 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 กนัยายน 2562 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2562 

 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2562 

 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง 
 - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

       

 บริษทัร่วม 7,854  7,854  7,854  7,854 
 กิจการร่วมคา้ 42,626  45,691  42,626  45,691 

รวม 50,480  53,545  50,480  53,545 
หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (7,854)  (7,854)  (7,854)  (7,854) 

รวมลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง 
 - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 

 
42,626 

  
45,691 

  
42,626 

  
45,691 

 
เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง  

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

       

 กิจการร่วมคา้ 6,461  32,454  -  - 

รวม 6,461  32,454  -  - 
 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
 บริษทัยอ่ย -  -  60,390  60,129 

รวม -  -  60,390  60,129 
หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ -  -  (60,390)  (60,129) 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ -  -  -  - 

        
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
 บริษทัยอ่ย -  -  1,306,517  1,306,517 

รวม -  -  1,306,517  1,306,517 
หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ -  -  (1,306,517)  (1,306,517) 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ -  -  -  - 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 30 กนัยายน 2562 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2562 
 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2562 

 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
 บริษทัยอ่ย -  -  12,359  11,481 
 กิจการร่วมคา้ 33,004  44,072  450  - 
รวม 33,004  44,072  12,809  11,481 
        
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
 บริษทัยอ่ย -  -  725,000  510,000 
รวม -  -  725,000  510,000 

 
  ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมระยะสั้นระหว่างบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืระยะสั้นดงักล่าวมี
รายละเอียดดงัน้ี  

    พนับาท 
    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   
ลกัษณะ 

 ยอดคงเหลือ               
ณ วนัท่ี 31 

 เพิ่มข้ึน  ลดลง  การปรับปรุง
อตัราแลกเปล่ียน 

 
 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 30 

เงินใหกู้ย้มื  ความสัมพนัธ์  ธนัวาคม 2561        กนัยายน 2562 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น             
ทีอาร์ซี อินเวสเมน้ท ์ลิมิเตท็  บริษทัยอ่ย  3,222  224  -  (23)  3,423 
TRC Engineering LLC  บริษทัยอ่ย  56,704  -  -  -  56,704 
TRC Middle East LLC  บริษทัยอ่ย  203  60  -  -  263 
รวม    60,129  284  -  (23)  60,390 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ    (60,129)  (284)  -  23  (60,390) 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - สุทธิ    -  -  -  -  - 

             
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว             
ทีอาร์ซี อินเวสเมน้ท ์ลิมิเตท็  บริษทัยอ่ย  1,260,508  -  -  -  1,260,508 
ทีอาร์ซี อินเตอร์เนชัน่แนล             
 ลิมิเตท็  บริษทัยอ่ย  46,009  -  -  -  46,009 
รวม    1,306,517  -  -  -  1,306,517 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ    (1,306,517)  -  -  -  (1,306,517) 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - สุทธิ    -  -  -  -  - 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 30 กนัยายน 2562 
 

    พนับาท 
    งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

ลกัษณะ  
ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 31  

เพิ่มข้ึน  ลดลง  ยอดคงเหลือ   
ณ วนัท่ี 30               

เงินกูย้มืระยะสั้น  ความสัมพนัธ์  ธนัวาคม 2561      กนัยายน 2562 
บริษทั สหการวิศกร จ ากดั  บริษทัยอ่ย  456,000  745,000  (476,000)  725,000 
กิจการร่วมคา้ ไฮโดรเทค็สหการ  บริษทัยอ่ย  54,000  40,000  (94,000)  - 
รวม    510,000  785,000  (570,000)  725,000 

 
  เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2.5 - 5.5 ต่อปี (31 ธันวาคม 

2561 :  ร้อยละ 2.5 - 4.5 ต่อปี) และมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม และไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 
 
 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
  ในระหวา่งงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ย

มีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 
 ลา้นบาท 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 10  8  7  8 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1  1  1  1 
รวม 11  9  8  9 

 
 ลา้นบาท 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 22  24  18  24 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2  2  1  2 
รวม 24  26  19  26 

 
 ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
  บริษทัมีภาระจากการค ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 24.5 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

- 23 - 

 

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 30 กนัยายน 2562 
 
5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2562 
 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2562 

 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

เงินสด 1,521  1,354  452  451 
เงินฝากธนาคาร 428,635  80,902  245,424  6,730 
รวม 430,156  82,256  245,876  7,181 

 
6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2562 
 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2562 

 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ        
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ -  3,111  -  3,111 
คา้งช าระ        
 ไม่เกิน 3 เดือน -  -  -  - 
 3 - 6 เดือน -  10,627  -  10,627 
 6 - 12 เดือน -  34,147  -  35,204 
 มากกวา่ 12 เดือน 381,051  333,166  381,051  334,731 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  381,051  381,051  381,051  383,673 
หกั : ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (381,051)  (381,051)  (381,051)  (381,051) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ -  -  -  2,622 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั        
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ        
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 174,838  439,580  24,455  330,162 
คา้งช าระ        
 ไม่เกิน 3 เดือน 113,971  183,735  1,736  55,349 
 3 - 6 เดือน 21  83,106  -  83,066 
 6 - 12 เดือน 3  6  -  - 
 มากกวา่ 12 เดือน 96,683  12,596  84,776  - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 385,516  719,023  110,967  468,577 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 30 กนัยายน 2562 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2562 
 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2562 

 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

หกั : ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (11,928)  (11,928)  -  - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 114  (668)  -  - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 373,702  706,427  110,967  468,577 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 373,702  706,427  110,967  471,199 
ลูกหน้ีอ่ืน        
เงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,319  7,973  16,951  14,239 
ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  262,101  210,351 
อ่ืนๆ 5,152  2,409  1,771  1,687 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 11,471  10,382  280,823  226,277 
หกั : ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (1,486)  (1,486)  (265,604)  (213,855) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 9,985  8,896  15,219  12,422 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 383,687  715,323  126,186  483,621 

 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยไดโ้อนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินจากลูกหน้ีการคา้เพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงิน

สินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคาร ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ขา้งตน้ไดร้วมยอด
ลูกหน้ีการคา้ซ่ึงใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือเป็นจ านวนประมาณ 500 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทั: 396 
ลา้นบาท) (31 ธนัวาคม 2561 : 935 ลา้นบาท เฉพาะของบริษทั : 827 ลา้นบาท) 

 
7. สินค้าคงเหลือ 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 ราคาทุน  รายการปรับลดราคาทุนให้

เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 
 สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2562 

 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2562 

 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2562 

 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

วตัถุดิบและวสัดุก่อสร้าง 7,922  7,909  (2,378)  (2,378)  5,544  5,531 
สินคา้คงเหลือ 9  11  -  -  9  11 
รวม 7,931  7,920  (2,378)  (2,378)  5,553  5,542 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 30 กนัยายน 2562 
 

 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาทุน  รายการปรับลดราคาทุนให้

เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 
 สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2562 

 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2562 

 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2562 

 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

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 

 
8.  เงินฝากธนาคารทีม่ีภาระค า้ประกนั 
  ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ าซ่ึงบริษทัย่อยไดน้ าไปค ้ าประกนัวงเงิน

สินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารและหนงัสือค ้าประกนัท่ีธนาคารออกใหใ้นนามของบริษทัยอ่ยตามท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุ 24.4 

 
9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  ลกัษณะ  จดัตั้งขึ้น   

ช่ือบริษทั  ธุรกิจ  ในประเทศ  ทุนช าระแลว้  สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)  วิธีราคาทุน (บาท) 

      ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2562 

 

 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561  

ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2562 

 

 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561  

ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2562 

 

 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 

บริษทั สหการวิศวกร จ ากดั   ใหบ้ริการงานวิศวกรรมก่อสร้าง

สาธารณูปโภคพื้นฐาน 

 ไทย  500,000,000 

บาท 

 500,000,000 

บาท 

 

 

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

ทีอาร์ซี อินเวสเมน้ท ์ลิมิเตท็*  ลงทุนในกิจการอ่ืน  สาธารณรัฐ  

เมอริเชียส 

 1 เหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

 1 เหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

 100.00  100.00  32  32 

บริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จ ากดั  

 

ผลิตและจ าหน่ายน ้าประปา  

 

ไทย  250,000 

บาท 

 

 

250,000 

บาท 

 

 

99.97  99.97  249,925 

 

 

 

249,925 

 

รวม              621,144,648  621,144,648 

หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน            (145,071,416)  (145,071,416) 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ            476,073,232  476,073,232 

 
  เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 8/2562 มีมติอนุมติัให้บริษทัจดัตั้ง

บริษทัยอ่ย 1 บริษทั เพื่อด าเนินธุรกิจคลงัสินคา้อตัโนมติั ซ่ึงปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งด าเนินการจดทะเบียนจดัตั้ง
บริษทั 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 กนัยายน 2562 
 

  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  ลกัษณะ  จดัตั้งขึ้น   

ช่ือบริษทั  ธุรกิจ  ในประเทศ  ทุนช าระแลว้  สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)  วิธีราคาทุน (บาท) 

      ณ วนัท่ี 30  
กนัยายน 2562 

 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561  

ณ วนัท่ี 30  
กนัยายน 2562 

 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561  

ณ วนัท่ี 30  
กนัยายน 2562 

 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

ถือหุน้โดยบริษทั สหการวิศวกร จ ากดั                 
กิจการร่วมคา้ ไฮโครเทค็ สหการ  ใหบ้ริการงาน

วิศวกรรมก่อสร้าง 
 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

วิศวกรรมก่อสร้าง 
 สาธารณรัฐ 
สุลต่านโอมาน 

 150,000 
Omani Rial 

 150,000 
Omani Rial 

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

TRC Engineering LLC*  ใหบ้ริการงาน
วิศวกรรมก่อสร้าง 

 สาธารณรัฐ
สุลต่านโอมาน 

 250,000 
Omani Rial 

 250,000 
Omani Rial 

 70.00  70.00  13,654,506 
 

 13,654,506 
 

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

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทั - สุทธิ            490,033  490,033 

 
 * งบการเงินของบริษทัยอ่ยเป็นงบการเงินท่ีจดัท าโดยฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยและยงัไม่ไดผ้า่นการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน 

 
  บริษทั สหการวิศวกร จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั และบริษทั ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) มี

บนัทึกขอ้ตกลงร่วมกนัให้บริษทัย่อยเป็นผูรั้บผิดชอบในการด าเนินโครงการของกิจการร่วมคา้ ไฮโดรเท็ค 
สหการ โดยบริษทั ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) ไม่ขอรับส่วนแบ่งผลก าไรและขาดทุน และความเสียหายใด ๆ 
ท่ีเกิดข้ึนอนัเกิดจากการด าเนินการ 

  เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2559 มีมติอนุมติัให้ด าเนินการปิด
บริษทั TRC Middle East LLC และTRC Engineering LLC ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัย่อยดงักล่าวอยู่
ระหวา่งด าเนินการปิดบริษทั 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 30 กนัยายน 2562 
   

10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  
 10.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 

      งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทั  ลกัษณะธุรกิจ  
จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ 

 
 สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)  ราคาทุน (พนับาท)  

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย (พนับาท) 

      ณ วนัท่ี 30  
กนัยายน 2562 

 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561  

ณ วนัท่ี 30  
กนัยายน 2562 

 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561  

ณ วนัท่ี 30  
กนัยายน 2562 

 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

ถือหุน้โดยบริษทั               
บริษทั แอท เอนเนอจี โซลชูัน่ จ ากดั  ผลิตและจ าหน่าย

พลงังาน 
 ไทย  45.00  -  450  -  450  - 

ถือหุน้โดยทีอาร์ซี อินเวสเมน้ท ์ลิมิเต็ท               
บริษทั อาเซียนโปแตช ชยัภูมิ จ ากดั 

(มหาชน) 
 ขดุเจาะเหมืองแร่  ไทย  22.46  22.46  1,261,274  1,261,274  1,126,742  1,126,742 

ถือหุน้โดยทีอาร์ซี อินเตอร์เนชัน่แนล ลิมิเตท็               
บริษทั อาเซียนโปแตช ชยัภูมิ จ ากดั 

(มหาชน) 
 ขดุเจาะเหมืองแร่  ไทย  2.67  2.67  100,000  100,000  85,989  85,989 

รวม          1,361,724  1,361,274  1,213,181  1,212,731 
หกั ค่าเผิ่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน          (1,361,274)  (1,361,274)  (1,212,731)  (1,212,731) 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ          450  -  450  - 

 
    จดัตั้งข้ึน  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั  ลกัษณะธุรกิจ  ในประเทศ  สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)  ราคาทุน (พนับาท) 
      ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2562 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

บริษทั แอท เอนเนอจี โซลูชัน่ จ  ากดั  ผลิตและจ าหน่าย
พลงังาน 

 ไทย  45.00  -  450     - 

รวม          450     - 

 
  เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 8/2562 มีมติอนุมติัให้บริษทัเขา้ลง

นามสัญญาร่วมทุนกบับริษทั เอเชีย กรีน เอนเนอจี จ ากดั (มหาชน) และบริษทั แอพไพลแอ๊นซ์ เทคโนโลย ี
ซัพพลายส์ จ ากัด เพื่อด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายพลงังาน คิดเป็นสัดส่วนถือหุ้นร้อยละ 45, 45, 10 
ตามล าดบั โดยจดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 ดว้ยทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท บริษทัลงทุนเป็น
จ านวน 449,900 บาท  
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 30 กนัยายน 2562 
 
  ตามขอ้ตกลงการขอประทานบตัรระหวา่ง บริษทัร่วมกบักรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

กระทรวงอุตสาหกรรมในเดือนมกราคม 2558 บริษทัร่วมมีภาระผูกพนัในการจ่ายช าระเงินผลประโยชน์
พิเศษฯ จ านวน 8 งวด เป็นจ านวนเงินงวดละ 433 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6.5 ต่อปี คิดเป็น
จ านวนเงินทั้งหมด 569 ลา้นบาท เร่ิมตั้งแต่ปี 2561 และมีขอ้ผูกพนัในการจ่ายช าระเงินกองทุนต่างๆทุกปี
ตลอดอายปุระทานบตัร ทั้งน้ี บริษทัร่วมไดรั้บหนงัสือจากส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัชยัภูมิเรียกร้องให้
ช าระเงินผลประโยชน์พิเศษฯงวดท่ี 1 จ านวน 569 ลา้นบาท พร้อมค่าปรับในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี ภายใน 
90 วนันับจากวนัท่ีไดรั้บหนังสือดงักล่าว ซ่ึงครบก าหนดในเดือนสิงหาคม 2561 มิฉะนั้นอาจถูกเพิกถอน
ประทานบตัร ตามนยัมาตรา 128 แห่งพระราชบญัญติัแร่ พ.ศ. 2560 

  ในเดือนเมษายน 2561 บริษทัร่วมไดจ้ดัสรรและเรียกช าระค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุนคร้ังท่ี 1 จ านวนไม่
เกิน 29 ลา้นหุน้ โดยเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหก้บัผูถื้อหุน้รายเดิม ในราคาหุน้ละ 68.43 บาท ระยะเวลา
จองซ้ือและช าระค่าหุน้ในเดือนกรกฎาคม 2561 ทั้งน้ี เม่ือครบก าหนดระยะเวลาจองซ้ือและช าระค่าหุน้เพิ่ม
ทุนแลว้ ผลปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดช าระค่าหุน้เพิ่มทุน 

  บริษทัร่วมดงักล่าว ยงัคงไม่สามารถจ่ายช าระเงินผลประโยชน์พิเศษฯงวดท่ี 1 ตามขอ้ตกลงการจ่าย
ผลประโยชน์พิเศษดงักล่าวได ้เน่ืองจากอยูใ่นระหวา่งการด าเนินการหาแหล่งเงินทุนจากทั้งในส่วนการเพิ่ม
ทุนจากผูถื้อหุ้น และ/หรือจากการขอวงเงินสินเช่ือจากธนาคารพาณิชย ์ทั้งน้ี ในเดือนพฤศจิกายน 2561 
บริษทัร่วมไดรั้บแจง้ให้บริษทัช าระเงินผลประโยชน์พิเศษฯ งวดท่ี 2 จ านวน 569 ลา้นบาท ภายในวนัท่ี 15 
มกราคม 2562 หากพน้ก าหนดเวลาช าระเงิน บริษทัร่วมจะตอ้งช าระค่าปรับในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี ของ
จ านวนเงินท่ีตอ้งช าระเงินผลประโยชน์พเิศษเพื่อประโยชนแ์ก่รัฐ ปัจจุบนับริษทัร่วมยงัคงไม่สามารถปฎิบติั
ตามขอ้ตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษฯดงักล่าวได ้ 

  และเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ของบริษทัร่วม ไดมี้มติอนุมติั
การแกไ้ขเปล่ียนแปลงราคาเสนอขายหุน้เพิ่มทุนจากราคาหุ้นละ  68.43 บาทเป็นราคาหุ้นละ 15.00 บาทต่อ
หุน้ และพิจารณาอนุมติัการเรียกช าระค่าหุน้คร้ังท่ี 1 จ านวนไม่เกิน 35 ลา้นหุน้โดยการเสนอขายหุน้ใหก้บัผู ้
ถือหุน้เดิมในอตัรา 4 หุน้เดิมต่อ 5 หุน้ใหม่ ในราคาเสนอขาย 15.00 บาทต่อหุน้ คิดเป็นเงินค่าหุน้ 526 ลา้นบาท 
และระยะเวลาจองซ้ือและช าระค่าหุน้ระหวา่งวนัท่ี 27 - 31 พฤษภาคม และ 3 - 7 มิถุนายน 2562 

  เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทัร่วม คร้ังท่ี 2/2562 มีมติอนุมติั
ขยายระยะเวลาการจองซ้ือและช าระเงินค่าหุน้สามญัเพิ่มทุนจากเดิมวนัท่ี 27 - 31 พฤษภาคม และ 3 - 7 มิถุนายน 
2562 เปล่ียนแปลงเป็นวนัท่ี 27 - 31 พฤษภาคม และ 4 มิถุนายน ถึงวนัท่ี 5 สิงหาคม 2562 

  เม่ือครบก าหนดระยะเวลาจองซ้ือและช าระค่าหุน้เพิ่มทุนระหวา่งวนัท่ี 27 - 31 พฤษภาคมและ 4 มิถุนายน 
ถึงวนัท่ี 5 สิงหาคม 2562 แลว้ ผลปรากฎวา่มีผูถื้อหุน้มาช าระค่าหุน้เพิ่มทุนจ านวน 5 ราย เป็นจ านวนเงิน 18.38 
ลา้นบาท แต่จ านวนเงินท่ีได้รับช าระค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุนจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนในคร้ังน้ีไม่
เป็นไปตามแผนการด าเนินงานท่ีวางไว ้ท าให้บริษทัไม่สามารถด าเนินการตามแผนงานต่อได ้บริษทัจึงคืน
เงินช าระค่าหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2562 
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 บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 30 กนัยายน 2562 
 
  เม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคร้ังท่ี 3/2562 มีมติอนุมติัให้บริษทัไม่

ด าเนินการใดๆเพิ่มเติมเก่ียวกบัการลงทุนในบริษทัร่วม รวมถึงไม่รับงานก่อสร้างใดๆ จากบริษทัร่วมจนกว่า
จะมีแหล่งเงินทุนท่ีน่าเช่ือถือในการพฒันาโครงการ และอนุมติัให้บริษทัย่อยของบริษทั บนัทึกค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่าของเงินลงทุนทั้งจ านวน เป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 1,361 ลา้นบาท เน่ืองจากสถานการณ์ของบริษทัร่วมมี
ความไม่แน่นอนท่ีส าคญั อาทิเช่น ภาระในการช าระเงินผลประโยชน์พิเศษฯทั้ง 2 งวด ซ่ึงส่งผลให้เกิดความ
เส่ียงในการถูกเพิกถอนประทานบตัร และยงัมีความไม่แน่นอนในการหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมในการพฒันา
โครงการเหมืองแร่โปแตช ทั้งในส่วนการเพิ่มทุนท่ียงัไม่มีความคืบหน้าในการหาผูร่้วมทุนรายใหม่ทั้งจาก
ภาครัฐและภาคเอกชน และ/หรือการได้รับสินเช่ือจากธนาคารพาณิชย ์ ท าให้บริษทัร่วมเกิดปัญหาด้าน
เงินทุนหมุนเวียน ส่งผลให้เกิดความล่าชา้ของแผนพฒันาโครงการของบริษทัร่วม รวมถึงการท่ีบริษทัตอ้ง
รับรู้ผลขาดทุนของบริษทัร่วมดว้ยวิธีส่วนไดเ้สียเขา้มาในผลประกอบการรวมเป็นจ านวนมากต่อเน่ืองกนัมา
หลายปี และจะตอ้งรับรู้มากข้ึนในอนาคตจากการบนัทึกค่าปรับจากการท่ีบริษทัร่วมไม่สามารถช าระเงิน
ผลประโยชน์พิเศษฯท่ีตอ้งช าระทุกๆปี ถึงแมว้่าฝ่ายบริหารของบริษทัจะไดบ้นัทึกส ารองเผื่อขาดทุนไวเ้ต็ม
จ านวนส าหรับสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัโครงการเหมืองแร่โปแตชของบริษทัร่วมแลว้ บริษทัยงัคงมีหน้าท่ี
และความรับผิดชอบในการด าเนินการอย่างดีท่ีสุดเพื่อให้ไดคื้นมาซ่ึงมูลค่าของสินทรัพยเ์หล่านั้นมากท่ีสุด
เท่าท่ีจะเป็นไปได ้และในอนาคตถา้ได้รับคืนมาซ่ึงมูลค่าของสินทรัพยเ์หล่านั้น บริษทัก็จะสามารถกลบั
รายการส ารองเผือ่ขาดทุนท่ีเกินความจ าเป็น และรับรู้ก าไรในอนาคตเพื่อชดเชยขาดทุนจากส ารองดงักล่าวได ้

 
 10.2 ส่วนแบ่งขาดทุน 
  ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัหยุดรับรู้ส่วนแบ่ง

ขาดทุนจากการลงทุนในบริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน) ในงบการเงินรวม เน่ืองจาก
ส่วนแบ่งขาดทุนในบริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน) นั้นมีมูลค่าเท่ากบัหรือเกินมูลค่า
ส่วนไดเ้สียของบริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน) นั้นแลว้ 

  ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัไม่ไดบ้นัทึกส่วน
แบ่งก าไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษทั แอท เอนเนอจี โซลูชัน่ จ ากดั เน่ืองจากผลกระทบของ
รายการดงักล่าว ไม่มีสาระส าคญัต่องบการเงิน 

  พนับาท 

ช่ือบริษทั  
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน

บริษทัร่วม 
 
 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจาก

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
  ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
  2562  2561  2562  2561 

บริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน)  -  11,673  -  - 
รวม  -  11,673  -  - 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 30 กนัยายน 2562 
 

 
  พนับาท 

ช่ือบริษทั  
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน

บริษทัร่วม 
 
 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจาก

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
  ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
  2562  2561  2562  2561 

บริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน)  -  36,644  -  - 
รวม  -  36,644  -  - 

 

11. เงินลงทุนในการร่วมค้า 
  เงินลงทุนในการร่วมคา้มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

    งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทั  ลกัษณะธุรกิจ 
 
 สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)  ราคาทุน (พนับาท)  

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย (พนับาท) 

    ณ วนัท่ี 30  
กนัยายน 2562 

 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561  

ณ วนัท่ี 30  
กนัยายน 2562 

 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561  

ณ วนัท่ี 30  
กนัยายน 2562 

 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

ถือหุน้โดยบริษทั             
กิจการร่วมคา้ซิโนเปค - ทีอาร์ซี  ใหบ้ริการงานวิศวกรรมก่อสร้าง  30  30  2,376  2,376  2,376  2,376 

ถือหุน้โดยบริษทั สหการวิศวกร จ ากดั             
บริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จ ากดั  ใหบ้ริการงานวิศวกรรมก่อสร้าง  51  51  20,400  20,400  24,274  22,247 

รวม        22,776  22,776  26,650  24,623 

 
    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั  ลกัษณะธุรกิจ  สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)  ราคาทุน (พนับาท) 
    ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2562 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

กิจการร่วมคา้ซิโนเปค - ทีอาร์ซี  ใหบ้ริการงานวิศวกรรมก่อสร้าง  30  30  2,376  2,376 
รวม        2,376  2,376 

 
  เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2561 ท่ีประชุมกรรมการบริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จ ากดั มีมติอนุมติัใหเ้รียกเงิน

เพิ่มทุนส่วนท่ีเหลือจ านวน 30 ลา้นบาทหรือร้อยละ 75 โดยช าระค่าหุน้แลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2561 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 30 กนัยายน 2562 
 
 11.1    ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) 
  ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 บริษทัรับรู้

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวม ดงัน้ี 
  พนับาท 

ช่ือบริษทั  
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) 

จากเงินลงทุนในการร่วมคา้  
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
อ่ืนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

  ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
  2562  2561  2562 

 
2561 

บริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จ ากดั  (95)  540  - 
 

- 
รวม  (95)  540  - 

 
- 

       
  พนับาท 

ช่ือบริษทั  
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) 

จากเงินลงทุนในการร่วมคา้  
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
อ่ืนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

  ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
  2562  2561  2562 

 
2561 

บริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จ ากดั  2,027  665  - 
 

- 
รวม  2,027  665  - 

 
- 

 
  งบการเงินรวมส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 

บริษัทไม่ได้บันทึกส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าซิโนเปค-ทีอาร์ซี 
เน่ืองจากผลกระทบของรายการดงักล่าว ไม่มีสาระส าคญัต่องบการเงิน 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 30 กนัยายน 2562 
 
12. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 640,962  605,774 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 59,902  57,602 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจ าหน่าย (1,204)  (271) 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีตดัจ าหน่าย (436)  (436) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (85,171)  (76,080) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 614,053  586,589 

 
  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัไดน้ าท่ีดินซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี

จ านวน 100 ลา้นบาท ไปจดจ านองไวก้บัธนาคารเพื่อค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยไดรั้บ
จากธนาคาร  

 
13.  เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 

    พนับาท 
    งบการเงินรวม 
  อตัราดอกเบ้ีย  

(ร้อยละต่อปี) 
 ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2562 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร  ร้อยละ 7.12 

(2561 : ร้อยละ 6.87) 
                      -  1,804 

ทรัสตรี์ซีท  ร้อยละ 5.25    14,415                     - 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน  ร้อยละ 3.00 - 4.60  612,486  580,000 
รวม    626,901  581,804 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 30 กนัยายน 2562 
 

    พนับาท 
    งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  อตัราดอกเบ้ีย  

(ร้อยละต่อปี) 
 ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2562 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
ทรัสตรี์ซีท  ร้อยละ 5.25   14,415                     - 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน  ร้อยละ 3.00 - 4.60  317,486  480,000 
รวม    331,901  480,000 

 
14. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

  พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2562 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัท่ี 30  
กนัยายน 2562 

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  32,554  44,072  -  - 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  397,584  434,822  188,917  234,976 
เงินทดรองจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  450  -  8,455  5,792 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  11,298  17,717  11,288  17,702 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  -  4,354  5,689 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  36,309  247,520  21,661  232,509 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  478,195  744,131  234,675  496,668 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 30 กนัยายน 2562 
 
15. ประมาณการหนีสิ้นจากโครงการก่อสร้าง 

  พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  การรับประกนั

ผลงาน 
 ผลขาดทุน

โครงการ
ก่อสร้าง 

 รวม 
 
การรับประกนั

ผลงาน 
 ผลขาดทุน

โครงการ
ก่อสร้าง 

 รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  21,977  2,554  24,531  3,797  2,554  6,351 
เพิ่มข้ึนในระหวา่งงวด  4,387  8,056  12,443  4,337  8,056  12,393 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง  (11,522)  (10,059)  (21,581)  (1,882)  (10,059)  (11,941) 
โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน  (2,297)  -  (2,297)  -  -  - 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562  12,545  551  13,096  6,252  551  6,803 

 
16. หุ้นกู้ 

  บริษัทได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 

          พนับาท 
          งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

หุน้กู ้
  
อตัราดอกเบ้ีย 

  
การช าระดอกเบ้ีย 

  
อาย ุ

  
ครบก าหนด 

 ณ วนัท่ี 30  
กนัยายน 2562 

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2561  ร้อยละ 4.80  ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน เร่ิม

ตั้งแต่ 17 มีนาคม 2561 
 
 

2 ปี 
2 วนั 

 17 มีนาคม 2563  
30,000  180,000 

รวมหุน้กู ้- ราคาตามมูลค่า        30,000  180,000 
หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย        -  (250) 
หุน้กู ้- สุทธิ        30,000  179,750 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี      (30,000)  (179,750) 
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี      -  - 

 
  ทั้งน้ี ภายใตข้อ้ก าหนดสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกู ้บริษทัตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและหน้าท่ี                

บางประการซ่ึงรวมถึงการด ารงอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Interest Bearing 
Debt to Equity Ratio) และอตัราความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย (EBITDA to Interest Ratio) ให้เป็นไป
ตามสดัส่วนท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาตลอดอายขุองหุน้กู ้ทั้งน้ี หน้ีสินใหห้มายถึงเงินกูย้มืท่ีมีดอกเบ้ียเท่านั้น 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 30 กนัยายน 2562 
 
  ฝ่ายบริหารของบริษทัไดพ้ิจารณาตามหลกัความระมดัระวงัและไดบ้นัทึกส ารองเผื่อขาดทุน ส าหรับ

สินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัโครงการเหมืองแร่โปแตชของบริษทัร่วม ส่งผลกระทบให้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
บริษทัไม่สามารถด ารงอตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย (EBITDA to Interest Ratio) ตามท่ีก าหนด
ไวใ้นสัญญา ท าให้หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหน้ีสินท่ีตอ้งจ่ายคืนเม่ือทวงถามทันที บริษทัจึงได้จดัประเภทหุ้นกู้
ดงักล่าวรวมเป็นส่วนของหุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ทั้งจ านวน อยา่งไรก็ตาม ในเดือนกุมภาพนัธ์ 
2562 บริษทัไดแ้จง้ความประสงคจ์ะไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนครบก าหนด ดว้ยการท าค าเสนอซ้ือหุ้นกูก้บัผูถื้อหุ้นกู้
ทุกราย การจดัประเภทหน้ีสินดงักล่าวเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

  ต่อมาบริษทัไดช้ าระเงินใหก้บัผูถื้อหุน้กูท่ี้ประสงคจ์ะไถ่ถอนก่อนครบก าหนดแลว้เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 
2562  

 
17.  หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 

  พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2562 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัท่ี 30  
กนัยายน 2562 

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน  2,892  6,203  -  - 
หกั :  ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย  (54)  (227)  -  - 
รวม  2,838  5,976  -  - 
หกั :  ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (2,838)  (4,211)  -  - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึง

ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
 

-  1,765  
 

- 
  

- 

 
  บริษัทย่อยได้ท าสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซ่ิงเพื่อเช่าเคร่ืองมือและยานพาหนะใช้ในการ

ด าเนินงานของกิจการโดยมีก าหนดการช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ีย
ประมาณ 3 - 5 ปี  

 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

- 36 - 

 

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 30 กนัยายน 2562 
 
  บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นต ่าตามสญัญาเช่าการเงินดงัน้ี  

  พนับาท 
  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ไม่เกิน 1 ปี  1 - 5 ปี  รวม  ไม่เกิน 1 ปี  1 - 5 ปี  รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้ง
จ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 

 
2,892  -  2,892 

 
-  -  - 

ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงิน            
รอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               

 
(54)  -  (54) 

 
-  -  - 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่า
ท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 

 
2,838  -  2,838 

 
-  -  - 

 
  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
จ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า  4,415  1,788  6,203  -  -  - 

ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงิน            
รอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                                (204)  (23)  (227)  -  -  - 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่า
ท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า  4,211  1,765  5,976  -  -  - 

 
18. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีดงัน้ี 

      พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 56,453  47,845 
ตน้ทุนการบริการในอดีตและดอกเบ้ีย    
 - การแกไ้ขในโครงการผลประโยชน์พนกังาน 
  หลงัออกจากงาน 10,052  8,862 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 9,821  8,125 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีจ่ายจริง (1,781)  (1,781) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 74,545  63,051 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 30 กนัยายน 2562 
 

  ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
และ 2561 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 ส าหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2562  2561  2562  2561 

ตน้ทุนการบริการในอดีตและดอกเบ้ีย -  -  10,052  - 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 3,545  3,012  9,821  8,866 
 รวม 3,545  3,012  19,873  8,866 

 
 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 ส าหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2562  2561  2562  2561 

ตน้ทุนการบริการในอดีตและดอกเบ้ีย -  -  8,862  - 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 2,944  2,474  8,125  7,254 
 รวม 2,944  2,474  16,987  7,254 

 
  พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไดล้งราชกิจจานุเบกษาแลว้ เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 โดยก าหนด

อตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง ส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิ
ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วนั จากปัจจุบันอัตราค่าชดเชยสูงสุดคือ 300 วนั         
โดยพระราชบญัญติัน้ีให้ใชบ้งัคบัเม่ือพน้ก าหนดสามสิบวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้
ไป การเปล่ียนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน โดยบริษทัรับรู้
ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรขาดทุน 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 30 กนัยายน 2562 
 
19. ภาษีเงินได้ 

  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 สรุป
ไดด้งัน้ี 

  พนับาท 

  ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2562  2561  2562 

 
2561 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั:         
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล  6,902  18,817  -  2,834 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี:          
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและการ

กลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 
 

213  87  (1,094) 
 

1,539 
(รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน  7,115  18,904  (1,094)  4,373 

 

  พนับาท 

  ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2562  2561  2562 

 
2561 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั:         
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล  13,221  28,236  -  7,622 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี:          
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและการ

กลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 
 

(2,612)  (431)  
 

(3,997) 
 

1,173 
(รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน  10,609  27,805  (3,997)  8,795 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 30 กนัยายน 2562 
 

20. ทุนเรือนหุ้น 
  จ านวนหุน้สามญั ทุนช าระแลว้และส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัของบริษทัมีการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 
 

 
 

รายการ 

  
จ านวนหุน้ 
(พนัหุน้) 

  
จ านวนเงิน 
(พนับาท) 

 ส่วนเกิน 
มูลค่าหุน้ 
(พนับาท) 

  
วนัท่ีจดทะเบียนกบั 
กระทรวงพาณิชย ์

หุน้สามญัจดทะเบียน         
ณ วนัตน้งวด  6,163,178  770,397     
ลดลงระหวา่งงวด  (12)  (1)    27 มิถุนายน 2562 
เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด  3,423,981  427,997    28 มิถุนายน 2562 
ณ วนัปลายงวด  9,587,147  1,198,393     
หุน้สามญัท่ีออกและช าระแลว้         
ณ วนัตน้งวด  6,163,166  770,396  1,041,740   
เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด  3,423,981  427,997  -  25 กรกฎาคม 2562 
ลดลงเน่ืองจากชดเชยผลขาดทุนสะสม  -  -  (1,041,740)   
ณ วนัปลายงวด  9,587,147  1,198,393  -   

 
เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2562 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 ของบริษทัมีมติอนุมติัเร่ืองต่างๆ 

ท่ีส าคญั ดงัน้ี  
20.1  อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 770,397,245.00 บาท เป็นทุน

จดทะเบียนใหม่จ านวน 770,395,728.12 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 6,163,165,825 หุน้ มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้้นละ 0.125 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญท่ียงัไม่ได้ออกจ าหน่าย 12,135 หุ้น บริษัทได้จด
ทะเบียนการลดทุนจดทะเบียนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2562 

20.2  อนุมติัการโอนทุนส ารองตามกฎหมาย 73,371,224.63 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุน้ 1,041,739,823.00 
บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทั 

20.3  อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 427,997,626.63 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
จ านวน 3,423,981,013 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.125 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 770,395,728.12 บาท 
เพิ่มเป็น 1,198,393,354.75 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 9,587,146,838 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
0.125 บาท เพื่อเสนอขายหุน้สามญัใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิม่ทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้
เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2562 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2562 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนออกจ าหน่าย
และช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์เป็นจ านวน 1,198,393,354.75 บาท จ านวน 9,587,147 หุน้  

20.4  อนุมัติจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 3,423,981,013 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.125 บาท เพื่อ
เสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมในอตัราส่วน 9 หุน้เดิมต่อ 5 หุน้ใหม่ ราคาเสนอขาย 0.125 บาท 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 30 กนัยายน 2562 
 

21. ก าไรต่อหุ้น 
  ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของ

บริษทั (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่าง
งวด โดยไดป้รับจ านวนหุ้นตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนไปของจ านวนหุ้นสามญัท่ีเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการออกหุ้น
ปันผล  

  ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงการค านวณไดด้งัน้ี 
  ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2562  2561  2562 

 
2561 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (พนับาท)  11,839  43,128  (9,276)  14,212 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้)   8,872,861  6,163,166  8,872,861  6,163,166 
ก าไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้)  0.0013  0.0070  (0.0010)  0.0023 

 
  ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2562  2561  2562 

 
2561 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (พนับาท)  (109,323)  6,631  (162,451)  23,435 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้)  7,076,323  6,163,166  7,076,323  6,163,166 
ก าไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้)  (0.0154)  0.0010  (0.0229)  0.0038 

 
22. สัญญางานระหว่างก่อสร้าง 
  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนปรับปรุงดว้ยก าไรหรือ

ขาดทุนท่ีรับรู้จนถึงปัจจุบนัส าหรับสัญญางานระหวา่งก่อสร้างเป็นจ านวนประมาณ 9,523 ลา้นบาท (เฉพาะ
ของบริษทั : 4,910 ลา้นบาท) มีจ านวนเงินท่ีกิจการมีสิทธิเรียกร้องจากผูว้า่จา้งส าหรับงานระหว่างก่อสร้าง
เป็นจ านวนประมาณ 1,497 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทั : 768 ลา้นบาท) และมีจ านวนเงินท่ีผูว้่าจา้งมีสิทธิ
เรียกร้องจากกิจการส าหรับงานระหว่างก่อสร้างเป็นจ านวนประมาณ 1,031 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทั : 
393 ลา้นบาท) 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 30 กนัยายน 2562 
 
23. ส่วนงานด าเนินงาน 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ ใน

ระหว่างงวดปัจจุบัน บริษทัและบริษทัย่อยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ี
รายงาน 

  ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยในงบการเงินรวมส าหรับงวดสามเดือน
และเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

  พนับาท 

  ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

  

 

การใหบ้ริการ 

ก่อสร้างระบบท่อ 

 

 

การใหบ้ริการ 

ระบบวิศวกรรม 

 

 

การใหบ้ริการ 

ก่อสร้างงานโยธา 

 การขายและ

บริการอ่ืน 

 รวมส่วนงาน  

 

รายการปรับปรุง

และตดัรายการ

ระหวา่งกนั 

 

 

 

งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการลูกคา้ภายนอก  275,128  65,747  613,852  3,390  958,117  -  958,117 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการบริษทัยอ่ย  -  -  -  -  -  -  - 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการบริษทัร่วม  -  -  -  -  -  -  - 

ค่าเส่ือมราคา  (21,434)  (3,753)  (2,276)  (1,114)  (28,577)  314  (28,263) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  (40,863)  (3,406)  (14,401)  (425)  (59,095)  124  (58,971) 

ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน  (24,396)  8,661  20,571  601  5,437  2,304  7,741 

รายไดอ่ื้น              19,345 

ดอกเบ้ียรับ              2 

ดอกเบ้ียจ่าย              (8,571) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม              - 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้              (95) 

ขาดทุนก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้              18,422 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้              (7,115) 

ขาดทุนส าหรับงวด              11,307 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 30 กนัยายน 2562 
 

  พนับาท 

  ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

  

 

การใหบ้ริการ 

ก่อสร้างระบบท่อ 

 

 

การใหบ้ริการ 

ระบบวิศวกรรม 

 

 

การใหบ้ริการ 

ก่อสร้างงานโยธา 

 การขายและ

บริการอ่ืน 

 รวมส่วนงาน  

 

รายการปรับปรุง

และตดัรายการ

ระหวา่งกนั 

 

 

 

งบการเงินรวม 

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

รายไดจ้ากการใหบ้ริการบริษทัยอ่ย  -  -  -  -  -  -  - 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการบริษทัร่วม  -  -  -  -  -  -  - 

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

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

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

รายไดอ่ื้น              24,712 

ดอกเบ้ียรับ              - 

ดอกเบ้ียจ่าย              (5,821) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม              (11,673) 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้              540 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้              61,556 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้              (18,904) 

ก าไรส าหรับงวด              42,652 

 

  พนับาท 

  ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

  

 

การใหบ้ริการ 

ก่อสร้างระบบท่อ 

 

 

การใหบ้ริการ 

ระบบวิศวกรรม 

 

 

การใหบ้ริการ 

ก่อสร้างงานโยธา 

 การขายและ

บริการอ่ืน 

 รวมส่วนงาน  

 

รายการปรับปรุง

และตดัรายการ

ระหวา่งกนั 

 

 

 

งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการลูกคา้ภายนอก  576,013  293,190  1,527,974  9,528  2,406,705  -  2,406,705 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการบริษทัยอ่ย  -  -  -  -  -  -  - 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการบริษทัร่วม  -  -  -  -  -  -  - 

ค่าเส่ือมราคา  (50,418)  (25,663)  (6,915)  (3,224)  (86,220)  1,050  (85,170) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  (111,304)  (56,653)  (38,084)  (1,219)  (207,260)  2,458  (204,802) 

ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน  (51,027)  (114,359)  39,167  1,549  (124,670)  9,829  (114,841) 

รายไดอ่ื้น              37,234 

ดอกเบ้ียรับ              290 

ดอกเบ้ียจ่าย              (24,788) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม              - 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้              2,027 

ขาดทุนก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้              (100,078) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้              (10,609) 

ขาดทุนส าหรับงวด              (110,687) 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 30 กนัยายน 2562 
 

  พนับาท 

  ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

  

 

การใหบ้ริการ 

ก่อสร้างระบบท่อ 

 

 

การใหบ้ริการ 

ระบบวิศวกรรม 

 

 

การใหบ้ริการ 

ก่อสร้างงานโยธา 

 การขายและ

บริการอ่ืน 

 รวมส่วนงาน  

 

รายการปรับปรุง

และตดัรายการ

ระหวา่งกนั 

 

 

 

งบการเงินรวม 

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

รายไดจ้ากการใหบ้ริการบริษทัยอ่ย  -  -  -  370  370  (370)  - 

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

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

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

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

รายไดอ่ื้น              33,623 

ดอกเบ้ียรับ              654 

ดอกเบ้ียจ่าย              (14,251) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม              (36,644) 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้              665 

ขาดทุนก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้              33,055 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้              (27,805) 

ขาดทุนส าหรับงวด              5,250 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยใชเ้กณฑใ์นการก าหนดราคาระหวา่งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 4 
 
24. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 
 24.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัการซ้ือวสัดุก่อสร้างและการจา้งผูรั้บเหมาก่อสร้าง 
  ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเก่ียวเน่ืองกับการซ้ือวสัดุ

ก่อสร้าง และการจา้งผูรั้บเหมาก่อสร้างเป็นจ านวนเงินประมาณ 3,756 ลา้นบาท 2 ลา้นยโูร และ 0.1 
ล้าน เห รียญสหรัฐอเมริกา (เฉพาะของบริษัท : 250 ล้านบาท 2 ล้านยูโร และ 0.1 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) (31 ธันวาคม 2561 : 2,683 ลา้นบาท และ 1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เฉพาะของบริษทั: 
167 ลา้นบาท และ 1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

 24.2 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่าด าเนินงาน 
  บริษทัและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน เคร่ืองจกัร 

รถยนตแ์ละอุปกรณ์ อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี  
   บริษัทและบริษัทย่อยมีจ านวนเงินขั้นต ่ าท่ีต้องจ่ายในอนาคตทั้ งส้ินภายใต้สัญญาเช่า

ด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 30 กนัยายน 2562 
 

  ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2562 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัท่ี 30  
กนัยายน 2562 

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
จ่ายช าระ         

 ภายใน 1 ปี  14  19  11  17 

 มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  6  10  5  9 

 
 24.3 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาบริการ 
  บริษทัและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ท าสัญญาบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจา้งท่ีปรึกษา และการรักษา

ความปลอดภยั อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 2 ปี 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาบริการท่ีบอก

เลิกไม่ได ้ดงัน้ี 
  ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2562 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัท่ี 30  
กนัยายน 2562 

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
จ่ายช าระ         

 ภายใน 1 ปี  1  1  1  1 

 
 24.4  หนงัสือค ้าประกนัธนาคาร 
  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 หนงัสือค ้าประกนัออกโดยธนาคารในนาม

บริษทัและบริษทัยอ่ย ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทั
และบริษทัยอ่ย มีดงัต่อไปน้ี 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 30 กนัยายน 2562 
  

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2562 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
 ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2562 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
ค ้าประกนัการก่อสร้างและการประมูลงาน

ก่อสร้าง  
1,779 ลา้นบาท 

- 
 1,746 ลา้นบาท 

           1 ลา้นยโูร 
 832 ลา้นบาท 

- 
 
 

583 ลา้นบาท 
- 

ค ้าประกนัการช าระคืนเงินรับล่วงหนา้และเงิน
ประกนัผลงาน 

1,468 ลา้นบาท 
 

 734 ลา้นบาท 
 

 407 ลา้นบาท 
 

 142 ลา้นบาท 

ค ้าประกนัอ่ืน ๆ 5 ลา้นบาท  7 ลา้นบาท  4 ลา้นบาท  6 ลา้นบาท 
รวม 3,252 ลา้นบาท 

-  
2,487 ลา้นบาท 

    1 ลา้นยโูร  
1,243 ลา้นบาท 

- 
 
 

731 ลา้นบาท 
- 

 
  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระจากการให้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ใชว้งเงิน

หนงัสือค ้าประกนัของบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นจ านวนเงิน 2 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561 : 2 ลา้นบาท) 
 
 24.5 การค ้าประกนั 
 (ก)  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัมีภาระผกูพนัจากการค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือใหแ้ก่บริษทัยอ่ย

ในวงเงิน 800 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561 : 800 ลา้นบาท) และค ้ าประกันการช าระหน้ีตาม
สญัญาเช่าทางการเงินของบริษทัยอ่ยในวงเงิน 23 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561 : 23 ลา้นบาท) 

 (ข)  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัร่วมกนัในการค ้าประกนัวงเงิน
สินเช่ือท่ีบริษทัและบริษทัย่อยใช้ร่วมกันภายในวงเงิน 3,380 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561 : 
3,380 ลา้นบาท) 

  
25. คดฟ้ีองร้อง 
 25.1  เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2554 หน่วยงานของรัฐแห่งหน่ึงมีจดหมายถึงธนาคารแห่งหน่ึงใหย้ดึหนงัสือ

ค ้ าประกันตามข้อเสนอทางการค้าท่ีบริษัทได้วางไวต่้อธนาคารจ านวน 20 ล้านบาท เน่ืองจาก
หน่วยงานของรัฐพิจารณาวา่บริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้เสนอดงักล่าวได ้

   เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2554 บริษทัไดย้ื่นฟ้องหน่วยงานของรัฐและพวก (คู่กรณี) ต่อศาลปกครอง
กลางเพื่อขอให้ศาลพิพากษาให้คู่กรณีคืนหนังสือค ้าประกนัและชดใชค่้าเสียหายเป็นจ านวนเงิน 27.5 
ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี และค่าธรรมเนียมหนงัสือค ้าประกนัตั้งแต่วนัถดัจาก
วนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่าจะช าระแลว้เสร็จ เน่ืองจากบริษทัเห็นว่าการท่ีบริษทัไม่สามารถปฏิบติัตาม
ขอ้เสนอดงักล่าวไม่ไดเ้กิดจากความผิดของบริษทัเพราะมีกฎหมายห้ามก่อสร้างตามขอ้เสนอทาง 
การคา้ 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 30 กนัยายน 2562 
   
   เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2558 ศาลปกครองกลางไดมี้ค าพิพากษาออกมาวา่ใหห้น่วยงานของรัฐคืน

หลักประกันการยื่นค าร้องและข้อเสนอขายไฟฟ้า คือ หนังสือค ้ าประกันของบริษัท ลงวนัท่ี                       
31 สิงหาคม 2550 จ านวน 20 ลา้นบาท โดยมีเง่ือนไขให ้บริษทั และธนาคารร่วมกนัหรือแทนกนัรับ
ผิดชดใชเ้งินจ านวน 10 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี ของตน้เงิน 10 ลา้นบาท นบัถดัจาก
วนัฟ้อง (วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2554) ไปจนกว่าจะช าระเสร็จโดยให้ช าระภายใน 60 วนั นบัแต่วนัท่ีคดี
ถึงท่ีสุด ส่วนอ่ืนท่ีบริษทั ฟ้องใหย้กฟ้องเสียทั้งส้ิน 

   เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2558 หน่วยงานของรัฐไดย้ื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลปกครองกลาง 
และเม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2558 บริษทัไดย้ืน่ค  าแกอุ้ทธรณ์ต่อศาลแลว้ ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งศาลปกครอง
กลางพิจารณาค าแก้อุทธรณ์ อย่างไรก็ตาม บริษทัได้บันทึกประมาณการหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน
จ านวน 20 ลา้นบาทไวใ้นงบการเงินของบริษทัแลว้ 

 25.2  เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2554 บริษทัเอกชนแห่งหน่ึง (คู่กรณี) ไดย้ืน่ฟ้องบริษทัยอ่ยต่อศาลแพง่ใน
ขอ้หาผิดสัญญาจา้งท าของ และเรียกค่าเสียหายเป็นจ านวนเงิน 17.5 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 
7.5 ต่อปี นบัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกวา่จะช าระแลว้เสร็จ 

   เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2554 บริษทัย่อยไดย้ื่นค าให้การในคดีดงักล่าวต่อศาลแพ่ง โดยปฏิเสธค า
ฟ้องของคู่กรณี โดยบริษทัยอ่ยขอใหศ้าลพิพากษายกฟ้องบริษทัยอ่ย และใหคู่้กรณีช าระเงินค่าผลงาน
ตามสญัญาดงักล่าวจ านวน 10.9 ลา้นบาท ใหแ้ก่บริษทัยอ่ย 

   เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2557 ศาลแพ่งมีค าพิพากษาให้บริษทัย่อยช าระค่าเสียหายให้กบับริษทั
คู่กรณี จ านวน 11 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ีย ร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกวา่จะช าระ             
แลว้เสร็จ และค่าฤชาธรรมเนียม 0.1 ลา้นบาท แทนคู่กรณี    

   อยา่งไรก็ตาม บริษทัยอ่ยยงัมีขอ้เท็จจริงสามารถต่อสู้กบัคู่กรณีได ้จึงไดด้ าเนินการยื่นอุทธรณ์ค า
พิพากษาของศาลชั้นตน้  

   เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2558 บริษทัยอ่ยไดย้ืน่ค  าร้องขอวางหลกัประกนัตามค าสัง่ศาลชั้นตน้เพื่อขอ
งดการบงัคบัคดี และศาลชั้นตน้มีค าสั่งเม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2558 ว่าบริษทัย่อยวางหลกัประกนั
และท าหนังสือค ้ าประกันแล้วตามรายงานเจ้าหน้าท่ีฉบับลงวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2558 โดยวาง
หลกัทรัพยอ์นัไดแ้ก่ บญัชีเงินฝากประจ าและหนงัสือรับรองยอดบญัชีเงินฝากของธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) เป็นเงินจ านวน 15.4 ลา้นบาท กบัโฉนดท่ีดินและหนังสือรับรองการท าประโยชน์ 
น.ส. 3 ตั้งอยู ่ต  าบลหนองกระโดน อ าเภอเมืองนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์รวมจ านวน 7 แปลง 
เป็นพื้นท่ีรวม 102 ไร่ 9 งาน 289 ตารางวา พร้อมหนงัสือรับรองราคาประเมินท่ีดินจากส านกังาน
ท่ีดินจงัหวดันครสวรรค ์ณ วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2558 รวมเป็นเงิน 3.1 ลา้นบาท ศาลชั้นตน้จึงใหง้ดการ
บงัคบัคดีไวช้ัว่คราวจนกวา่ศาลอุทธรณ์จะมีค าสัง่เก่ียวกบัค าร้องขอทุเลาการบงัคบัคดี 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 30 กนัยายน 2562 
 
   เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2558 ศาลอุทธรณ์ไดมี้ค าพิพากษาวา่ “ศาลมีค าพิพากษาใหย้กค าพิพากษาศาล

ชั้นตน้ให้จ าหน่ายคดี เพื่อให้โจทกแ์ละจ าเลยไปด าเนินการทางอนุญาโตตุลาการก่อน จึงใหถ้อนการ
บงัคบัคดี” และเจา้พนกังานบงัคบัคดีมีค าสัง่ถอนการอายดัเม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2558 

   เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2558 ศาลไดมี้ค าสั่งใหคื้นหลกัประกนั และใหจ่้ายเงินค่าธรรมเนียมการ
อุทธรณ์ จ านวน 0.2 ลา้นบาท และเงินค่าฤชาธรรมเนียมใชแ้ทนจ านวน 0.3 ลา้นบาท ใหแ้ก่บริษทัยอ่ย 
 ต่อมา คู่กรณียื่นฎีกาเม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2558 และบริษัทย่อยได้ยื่นแก้ฎีกาเม่ือวนัท่ี 28 
มกราคม 2559 และเม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2559 ศาลฎีกามีค าพิพากษายกฟ้อง เน่ืองจากศาลแพ่งไม่มี
อ านาจในการพิจารณา และใหโ้จทกไ์ปด าเนินคดีน้ีในอนุญาโตตุลาการ 

   เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2560 คู่กรณีไดย้ื่นขอ้เรียกร้องต่ออนุญาโตตุลาการให้บริษทัยอ่ยจ่ายเงินค่า
ผิดสัญญาจ านวน 24.4 ลา้นบาท 

   เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2560 บริษัทย่อยได้ยื่นค าคัดค้านข้อเรียกร้องของคู่กรณี และเม่ือวนัท่ี 20 
เมษายน 2560 อนุญาโตตุลาการรับค าคัดค้านของบริษัทย่อยและด าเนินการส่งค าคัดค้านไปยงัผู ้
เรียกร้อง 

   เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2561 สถาบนัอนุญาโตตุลาการก าหนดให้บริษทัย่อยและคู่กรณีด าเนินการ
ก าหนดขอ้พิพาท และนดัวนัสืบพยานทั้งสองฝ่าย ระหวา่งเดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายน 2561  

   เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2562 บริษทัยอ่ยไดรั้บค าช้ีขาดจากสถาบนัอนุญาโตตุลาการ ตดัสินให้บริษทั
ยอ่ยคืนเงินประกนัผลงาน จ านวน 3.04 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัท่ี 9 มีนาคม 
2553 ใหแ้ก่คู่กรณี โดยขอ้เรียกร้องอ่ืนขาดอายคุวาม 

   เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2562 บริษทัย่อยและคู่กรณีตกลงท าบนัทึกขอ้ตกลงประนีประนอมยอม
ความยิมยอมลดยอดหน้ีตามค าช้ีขาด คงเหลือ 5 ลา้นบาท และตกลงสละสิทธิการเรียกร้องอ่ืนๆ ทั้ง
ปวงท่ีมีต่อกนั และในวนัเดียวกนับริษทัยอ่ยด าเนินการช าระเงิน จ านวน 5 ลา้นบาทใหแ้ก่คู่กรณีแลว้  

 25.3  เม่ือวนัท่ี 4 ธันวาคม 2550 บริษทัย่อยได้ยื่นฟ้องหน่วยงานราชการแห่งหน่ึง (คู่กรณี) ต่อศาล
ปกครองกลางเพื่อขอใหช้ าระเงินค่าเสียหายจากการบอกเลิกสญัญาก่อสร้างจ านวน 13.4 ลา้นบาท มา
หักกบัเงิน 7.7 ลา้นบาท ท่ีบริษทัยอ่ยไดเ้บิกเงินล่วงหนา้มาจากคู่กรณีเพื่อด าเนินการตามสัญญาจา้ง 
และใหคู่้กรณีช าระเงินค่าเสียหายใหแ้ก่บริษทัยอ่ยเป็นจ านวนเงิน 6.1 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 
7.5 ต่อปี นบัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกวา่จะช าระแลว้เสร็จ อยา่งไรกต็าม คู่กรณีไดย้ืน่ค  าใหก้ารต่อศาล
ปกครองกลางเม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2551 ว่าค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาดงักล่าวนั้นสูงเกินจริง 
และจากรายงานการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนคร้ังท่ี 3 เม่ือวนัท่ี 16 กรกฏาคม 2551 คณะกรรมการ
ของคู่กรณีไดมี้มติจ่ายค่าสินไหมให้กบับริษทัย่อยเป็นจ านวนเงิน 0.8 ลา้นบาทดงันั้นจึงขอให้บริษทั
ยอ่ยคืนเงินใหก้บัคู่กรณี คือ 6.8 ลา้นบาท 

   หลงัจากนั้นมีการแกไ้ขค าร้องและค าใหก้ารระหวา่งบริษทัยอ่ยและคู่กรณีหลายคร้ัง  
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 30 กนัยายน 2562 
 
   เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2553 คู่กรณีไดย้ื่นค าให้การแกไ้ขล่าสุดต่อศาลปกครองกลางเก่ียวกบัเงิน

ค่าธรรมเนียมหนังสือค ้ าประกันการเบิกเงินล่วงหน้าจ านวน 0.1 ล้านบาท โดยคู่กรณีขอให้ศาล
พิพากษายกฟ้องเร่ืองดงักล่าว และให้บริษทัย่อยช าระเงินจ านวน 7.7 ลา้นบาท ท่ีบริษทัย่อยไดเ้บิก
เงินล่วงหนา้มาจากคู่กรณีเพือ่ด าเนินการตามสญัญาจา้ง  

   บริษทัย่อยไดย้ื่นค าร้องแกไ้ขล่าสุด เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2555 ต่อศาลปกครองกลาง โดยขอให้
ศาลมีค าพิพากษาใหคู่้กรณีน าเงินค่าเสียหายจ านวน 19.4 ลา้นบาท มาหกักบัเงิน 7.7 ลา้นบาท ท่ีบริษทั
ยอ่ยไดเ้บิกเงินล่วงหนา้มาจากคู่กรณีเพื่อด าเนินการตามสัญญาจา้ง และให้คู่กรณีช าระเงินค่าเสียหาย
ใหแ้ก่บริษทัยอ่ยเป็นจ านวนเงิน 12.5 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี จนกวา่จะช าระเสร็จส้ิน  

   ทั้งน้ี คู่กรณีไดย้ื่นค าให้การปฏิเสธค าฟ้องของบริษทัย่อย โดยคู่กรณีขอให้ศาลพิพากษายกฟ้อง
คู่กรณี และขอใหบ้ริษทัยอ่ยคืนเงินล่วงหนา้ใหก้บัคู่กรณี 

   เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2555 ศาลปกครองกลางมีค าพิพากษาให้บริษทัย่อยไดรั้บช าระเงิน 3.3 
ล้านบาท และให้ช าระเงินคืนคู่กรณีจ านวน 4.4 ล้านบาท บริษัทย่อยได้ยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษา
ดงักล่าวต่อศาลปกครองสูงสุดแลว้เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2555 

   เน่ืองจากปัจจุบนัผลของคดียงัไม่ถึงท่ีสุด ดงันั้นบริษทัยอ่ยจึงยงัมิไดบ้นัทึกรายการไวใ้นงบการเงิน 
 25.4  เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2551 บริษทัเอกชนแห่งหน่ึงและพวก (คู่กรณี) ไดย้ืน่ฟ้องบริษทั และพวกต่อ

ศาลปกครองชั้นตน้ในขอ้หาละเมิด และเรียกค่าเสียหายเป็นจ านวนเงิน 6 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ีย
ร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัจากวนัท่ีฟ้องเป็นตน้ไปจนกวา่จะช าระแลว้เสร็จ 

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

   เน่ืองจากปัจจุบนัคดีดังกล่าวยงัอยู่ระหว่างพิจารณาโดยศาลปกครองสูงสุด และผูบ้ริหารของ
บริษทัเช่ือมัน่วา่บริษทัจะไม่ไดรั้บผลเสียหาย (หากมี) อยา่งเป็นสาระส าคญัจากคดีฟ้องร้องดงักล่าวน้ี 
จึงยงัมิไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนไวใ้นงบการเงิน 

 25.5  เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2558 ผูเ้สียหาย (คู่กรณี) ไดย้ื่นฟ้องต่อหน่วยงานของรัฐกบัพวก 8 คน ต่อ
ศาลปกครองเรียกค่าเสียหายเน่ืองจากท าใหข้าดรายไดจ้ านวน 87.5 ลา้นบาท โดยบริษทัเป็นผูถู้กฟ้อง 
คดีท่ี 5 เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2559 บริษทัไดย้ืน่คดัคา้นการขอยกเวน้ค่าธรรมเนียมศาลของผูฟ้้องร้อง 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2559 บริษทัไดย้ืน่ค  าใหก้ารต่อสู้คดีต่อศาลปกครอง  

   เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2560 บริษทัไดย้ืน่ค  าคดัคา้นค าใหก้าร และศาลมีค าสั่งใหบ้ริษทัท าค าใหก้าร
เพิ่มเติมและยืน่ต่อศาลภายใน 30 วนั  
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   ในระหว่างวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2560 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัไดข้อขยายเวลายื่นค าให้การ

เพิ่มเติม และเม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2560 ศาลปกครองมีค าสัง่ใหบ้ริษทัยืน่ค าใหก้ารเพิ่มเติมภายในวนัท่ี 12 
พฤษภาคม 2560 ต่อมาวนัท่ี 12 มิถุนายน 2560 บริษทัยื่นค าให้การเพิ่มเติมแกค้  าคา้นต่อศาลปกครอง
แลว้ 

   เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2562 ศาลปกครองมีค าสั่งก าหนดให้วนัท่ี 31 มกราคม 2562 เป็นวนัส้ินสุด
การแสวงหาขอ้เทจ็จริง 

   เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562 ศาลปกครองมีค าสั่งเพิกถอนก าหนดวนัส้ินสุดแสวงหาขอ้เท็จจริงท่ี
เคยก าหนดไว ้และก าหนดวนัแสวงหาขอ้เทจ็จริงใหม่เป็นวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 เป็นวนัส้ินสุด 

   เน่ืองจากปัจจุบนัคดีความดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาตดัสินคดีของศาลปกครอง อยา่งไรก็
ตาม ฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือมัน่ว่าบริษทัจะไม่ไดรั้บค่าเสียหาย (หากมี) อยา่งเป็นสาระส าคญัจาก
คดีฟ้องร้องดงักล่าว จึงยงัมิไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนไวใ้นงบการเงิน 

 25.6  เม่ือวนัท่ี 6 ธันวาคม 2560 บริษทัผูรั้บเหมาร่วมของโครงการก่อสร้างของบริษทัยื่นฟ้องขอให ้
บริษทัคืนหลกัประกนัท่ียึดไวต่้ออนุญาโตตุลาการ จ านวน 1.6 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ หรือประมาณ 
39.4 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่าจะช าระแลว้เสร็จ 
ต่อมาเม่ือวัน ท่ี  21 มิ ถุนายน 2561 สถาบันอนุญาโตตุลาการได้แจ้งผลการแต่งตั้ งประธาน
อนุญาโตตุลาการ และเม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2561 บริษทัและคู่กรณีไดเ้ขา้พบอนุญาโตตุลาการเพื่อ
ก าหนดประเดน็ขอ้พิพาทและก าหนดวนัสืบพยาน  

   เม่ือวนัท่ี 22  พฤศจิกายน 2561 อนุญาโตตุลาการและคู่ความทั้ งสองฝ่ายด าเนินการสืบพยาน
บุคคลเรียบร้อยแลว้   

   เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2562 คู่ความทั้งสองฝ่ายยืน่ค าแถลงปิดคดีภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  และ
คดีอยูใ่นระหวา่งอนุญาโตตุลาการท าการวินิจฉยัช้ีขาด 

   เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2562 คณะอนุญาโตตุลาการประชุมช้ีแจงความเห็นคดีของแต่ละท่าน โดย
อนุญาโตตุลาการจ านวน 2 ท่านมีความเห็นให้บริษทัคืนเงินตามยอดหนังสือค ้ าประกันเป็นเงิน
จ านวน 1.6 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัแต่วนัท่ี 6 ธนัวาคม 2560 ให้แก่
คู่กรณี และอนุญาโตตุลาการ  1 ท่าน มีความเห็นให้บริษทัไม่ตอ้งคืนเงินตามยอดหนงัสือค ้าประกนั
ทั้งหมดแก่คู่กรณี  หากคู่ความทั้งสองฝ่ายไม่เห็นพอ้งกบัความเห็นใดใหท้ าค าร้องช้ีแจงพร้อมอธิบาย
เหตุผลสนบัสนุนภายใน 30 วนันบัแต่วนัดงักล่าว 

   เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2562 บริษทัยื่นค าร้องช้ีแจงความเห็นของบริษทัต่อคณะอนุญาโตตุลาการ
อธิบายและใหค้วามเห็นในประเดน็ท่ีบริษทัไม่เห็นพอ้งกบัค าช้ีแจงของอนุญาโตตุลาการ 

   เม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2562 สถาบนัอนุญาโตตุลาการแจง้ความเห็นของคณะอนุญาโตตุลาการโดย
ยนืตามค าช้ีท่ีไดแ้จง้แก่คู่ความทุกฝ่าย  
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    สถานะคดีและความเห็นฝ่ายกฎหมาย ขณะน้ีบริษทัก าลงัพิจารณาใชสิ้ทธ์ิร้องต่อศาลชั้นตน้เพื่อ

ขอเพิกถอนค าช้ีขาด เน่ืองจากความเห็นดังกล่าวขัดต่อความสงบเรียบร้อยไม่น าหลักวิชาชีพ
วิศวกรรมมาพิจารณาคดี  และบริษทัมีความเช่ือมัน่วา่ขอ้เทจ็จริงของบริษทั และขอ้กฎหมายสามารถ
ต่อสู้กบัคู่กรณีได ้บริษทัจึงยงัมิไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนไวใ้นงบการเงิน 

 25.7  เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2561 เจา้หน้ีการคา้ของโครงการก่อสร้างของบริษทัยื่นฟ้องขอให้บริษทั
ช าระเงินค่าสินคา้ท่ีคา้งช าระจ านวน 23.5 ลา้นบาท  พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวนัฟ้อง
เป็นตน้ไปจนกว่าจะช าระแลว้เสร็จ เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2561 บริษทัไดย้ื่นค าให้การต่อศาล และ
ก าหนดวนัท่ี 28 สิงหาคม 2561 เป็นวนัเพื่อไกล่เกล่ีย แต่ไม่สามารถไกล่เกล่ียได ้เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 
2561 ศาลใหบ้ริษทัและคู่กรณีด าเนินการก าหนดประเดน็ขอ้พิพาท และก าหนดวนันดัสืบพยานคู่ความ
ทั้งสองฝ่ายในเดือนมีนาคม 2562 

   ต่อมาเม่ือวนัท่ี 5 - 7 มีนาคม 2562 คู่ความทั้งสองฝ่ายไดด้ าเนินการสืบพยานของแต่ละฝ่าย แต่
สืบพยานฝ่ายของบริษทัไม่แลว้เสร็จ ศาลจึงมีค าสัง่นดัสืบพยานเพิ่มเติมในวนัท่ี 26 เมษายน 2562 

   ต่อมาเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 บริษทัด าเนินการสืบพยาน แต่ด าเนินการไม่แลว้เสร็จ ศาลจึงมี
ค าสัง่นดัสืบพยานในวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2562 

   ต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2562 บริษทัด าเนินการสืบพยาน แต่ด าเนินการไม่แลว้เสร็จ ศาลจึงมี
ค าสัง่นดัสืบพยานเพิ่มเติมวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2562 

   ต่อมาเม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2562 บริษทัด าเนินการสืบพยานแลว้เสร็จ คู่ความทั้งสองฝ่ายแถลง
หมดพยาน ศาลจึงมีค าสัง่ใหจ้ดัท าค าแถลงปิดคดี น าส่งต่อศาล ภายในวนัท่ี 15 สิงหาคม 2562 

   เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2562 ศาลมีค าพิพากษาให้บริษทัช าระเงินค่าสินคา้ท่ีคา้งช าระเป็นเงิน 23.5 
ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2561 จนกวา่จะช าระเสร็จส้ิน 

   เน่ืองจากปัจจุบนับริษทัยงัไม่อาจขอคดัค าพิพากษาฉบบัเต็มได ้และยงัอยู่ในระยะเวลาขอขยาย
อุทธรณ์ ซ่ึงบริษทัจะยื่นขยายอุทธรณ์คร้ังท่ี 1 ก่อนส้ินสุดระยะเวลาดงักล่าว  แต่เม่ือพิจารณาจาก
ประเด็นแห่งคดีแลว้ มีความเห็นว่าคดีน้ีบริษทัมีโอกาสในการชนะคดีในชั้นอุทธรณ์  ทั้งน้ีระหว่าง
อุทธรณ์บริษทัมีสิทธิยืน่การขอทุเลาการบงัคบัคดีพร้อมกบัอุทธรณ์ได ้

 25.8  เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2560 ศาลปกครองนครราชสีมามีค าสั่งรับค าฟ้องคดีระหว่างผูฟ้้องร้องและ
หน่วยงานของรัฐเพื่อขอใหศ้าลมีค าพิพากษาในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
1) ขอใหห้น่วยงานของรัฐเพิกถอนใบอนุญาตใชน้ ้าจากอ่างเกบ็น ้าท่ีออกใหแ้ก่บริษทัร่วม 
2) ขอให้เพิกถอนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการเหมืองแร่โพแทชและเกลือ

หิน และ 
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3) ขอให้เพิกถอนรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการและมาตรการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการเหมืองแร่
โพแทชและเกลือหินของบริษทัร่วม 

   ต่อมาเม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2561 ศาลปกครองนครราชสีมามีค าสั่งเรียกให้บริษทัร่วมเขา้เป็น
คู่กรณีในคดี โดยบริษทัร่วมไดย้ื่นค าให้การแกค้  าฟ้องต่อศาลปกครองนครราชสีมาแลว้ ซ่ึงในวนัท่ี 
19 ตุลาคม 2561 ผูฟ้้องร้องได้ยื่นค าคัดค้านค าให้การต่อศาลปกครองนครราชสีมา และวนัท่ี 2 
พฤศจิกายน 2561 ศาลปกครองนครราชสีมาไดมี้ค าสั่งให้บริษทัร่วมท าค าให้การเพิ่มเติม โดยเม่ือ
วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 บริษทัร่วมไดย้ืน่ค  าร้องต่อศาลปกครองนครราชสีมาขอขยายระยะเวลายืน่
ค าใหก้ารเพิ่มเติมมีก าหนดสามสิบวนันบัแต่วนัครบก าหนดเดิม  

   เม่ือวนัท่ี 27 ธันวาคม 2561 บริษทัร่วมยื่นค าให้การเพิ่มเติมต่อศาลปกครองนครราชสีมา ปัจจุบนั
คดีดงักล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองนครราชสีมา ฝ่ายบริหารของบริษทัร่วมเห็นว่า
หากศาลพิจารณาแลว้เห็นว่าขอ้มูล เอกสาร หลกัฐานยงัไม่ครบถว้นเพียงพอ ศาลจะมีค าสั่งเรียกให้ผู ้
ฟ้องคดี หรือผูถู้กฟ้องคดีเฉพาะจัดส่งเอกสาร หลกัฐานเพิ่มเติม แต่หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า
ครบถว้น เพียงพอแลว้ ศาลจะออกหมายนัดคู่ความเพื่อก าหนดประเด็นพิพาท และนัดวนัพิจารณา
พิพากษาต่อไป 

   ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของบริษทัร่วมโดยอาศยัความเห็นท่ีปรึกษากฎหมายภายในของบริษทัร่วม 
พิจารณาเห็นวา่บริษทัร่วมไดด้ าเนินการตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้
ทุกประการ จึงเช่ือมัน่วา่คดีดงักล่าวขา้งตน้จะไม่ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อการประกอบธุรกิจ
ของบริษทัร่วม 

 25.9  เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2561 ศาลปกครองนครราชสีมามีค าสั่งรับค าฟ้องคดีระหวา่งผูฟ้้องร้องและ
หน่วยงานของรัฐเพื่อขอให้ศาลมีค าพิพากษาขอให้เพิกถอนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมส าหรับโครงการเหมืองแร่โพแทชและเกลือ
หินของบริษทัร่วม 

   ต่อมาเม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2561 บริษทัร่วมไดย้ืน่ค  าร้องสอดเพื่อเขา้ไปเป็นคู่ความในคดี เพื่อจะได้
สามารถช้ีแจงขอ้เท็จจริงต่อศาลในคดีระหวา่งผูฟ้้องและหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 
2561 ศาลมีความเห็นว่า ค าร้องสอดของบริษทัร่วมยงัไม่สมบูรณ์ครบถว้น จึงมีค าสั่งให้ผูร้้องสอด
แกไ้ขเพิ่มเติมค าร้องสอด ซ่ึงบริษทัร่วมไดย้ืน่ค  าร้องสอดฉบบัแกไ้ขใหก้บัศาลปกครองนครราชสีมา
แลว้ในวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 ต่อมาวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2562 บริษทัร่วมไดรั้บหมายแจง้ค าสัง่ศาล
ให้แกไ้ขเพิ่มเติมค าร้องสอดอีกคร้ังหน่ึง ต่อมาวนัท่ี 1 มีนาคม 2562 บริษทัร่วมไดด้ าเนินการตาม
ค าสั่งศาล และศาลไดมี้ค าสั่งอนุญาตให้เขา้ไปเป็นคู่ความในฐานะผูถู้กฟ้องคดีร่วม โดยก าหนดให้
เป็นผูถู้กฟ้องคดีท่ี 6 และมีสิทธิเท่ากนักบัผูถู้กฟ้องคดีเดิม  
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    ต่อมาเม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2562 บริษทัร่วมไดรั้บจดหมายแจง้ค าสั่งศาลว่า ผูฟ้้องคดีไดท้ าค า

คดัคา้นค าให้การและศาลไดมี้ค าสั่งรับค าคดัคา้นค าให้การดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2562 หาก
บริษทัร่วมประสงค์จะตรวจและคดัส าเนาค าคดัค้านค าให้การ  ศาลอนุญาตและหากบริษทัร่วม
ประสงคจ์ะท าค าให้การเพิ่มเติมเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งให้แจง้ให้ศาลทราบภายใน 30 วนั นับแต่
วนัท่ีได้รับจดหมายแจ้งค าสั่งศาล บริษัทร่วมจึงได้ด าเนินการยื่นค าร้องขอคัดส าเนาค าคัดค้าน
ค าให้การและแจ้งความประสงค์ยื่นค าให้การเพิ่มเติมต่อศาลเม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2562 ขณะน้ีอยู่
ระหว่างศาลพิจารณาและจะออกหมายแจง้ค าสั่งก าหนดระยะเวลาให้บริษทัร่วมด าเนินการจดัท า
ค าใหก้ารเพิ่มเติมต่อไป 

    ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของบริษทัร่วมโดยอาศยัความเห็นท่ีปรึกษากฎหมายภายในของบริษทัร่วม 
พิจารณาเห็นวา่บริษทัร่วมไดด้ าเนินการตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้
ทุกประการ จึงเช่ือมัน่วา่คดีดงักล่าวขา้งตน้จะไม่ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อการประกอบธุรกิจ
ของบริษทัร่วม 

 25.10   เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 บริษทัย่อยเป็นโจทก์ฟ้องคดี กบั 2 หน่วยงานราชการเป็นจ าเลยท่ี 1 
และ จ าเลยท่ี 2 ศาลแพ่ง เป็นคดีหมายเลขด าท่ี พ 4156/2562 ให้ช าระค่างานเพิ่ม ค่าใช้จ่าย และ
ค่าเสียหายเน่ืองจากการผิดสัญญาของโครงการก่อสร้างแห่งหน่ึงของบริษทัย่อย  เป็นจ านวนเงิน 
28.6 ลา้นบาทพร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี ของตน้เงิน 26.8 ลา้นบาทนบัถดัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไป
จนกวา่จะช าระเสร็จส้ิน โดยศาลก าหนดนดัวนัสืบพยานโจทกห์รือวนัก าหนดช้ีสองสถานในวนัท่ี 21 
ตุลาคม 2562  

   จ าเลยท่ี 1 ไดย้ืน่ค  าร้องขอขยายระยะเวลายืน่ค าใหก้ารออกคร้ังละ 30 วนั และ ศาลมีค าสั่งอนุญาต
ขยายระยะเวลายืน่ค าใหก้ารจนถึง วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2562 

   เน่ืองจากคดีอยูใ่นระหว่างรอจ าเลยท่ี 1 และจ าเลยท่ี 2 ยื่นค าให้การและศาลจะด าเนินการก าหนด
ประเด็นแห่งคดีและก าหนดวนันัดสืบพยานโจทก์และจ าเลยเป็นล าดบัต่อไป ประมวลเอกสารทั้ง
สองฝ่ายแลว้มีความเห็นวา่คดีน้ีบริษทัมีโอกาสในการชนะคดีสูง 
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26. สินทรัพย์และหนีสิ้นที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ

ดงัน้ี 
งบการเงินรวม 

สกุลเงิน  สินทรัพยท์างการเงิน (ลา้นบาท)  หน้ีสินทางการเงิน (ลา้นบาท)        อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)                             

  
ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2562 
 
 

ณ วนัท่ี 31  
ธนัวาคม 2561 

 
 

ณ วนัท่ี 30  
กนัยายน 2562 

 
 

ณ วนัท่ี 31  
ธนัวาคม 2561 

 
 

ณ วนัท่ี 30  
กนัยายน 2562 

 
 

ณ วนัท่ี 31  
ธนัวาคม 2561 

เหรียญสหรัฐอเมริกา  0.0  0.6  0.2  0.5  30.5919  32.4498 
ยโูร  0.0  0.0  0.1  0.1  33.4265  37.1252 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สกุลเงิน  สินทรัพยท์างการเงิน (ลา้นบาท)  หน้ีสินทางการเงิน (ลา้นบาท)        อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)                             

  
ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2562 
 
 

ณ วนัท่ี 31  
ธนัวาคม 2561 

 
 

ณ วนัท่ี 30  
กนัยายน 2562 

 
 

ณ วนัท่ี 31  
ธนัวาคม 2561 

 
 

ณ วนัท่ี 30  
กนัยายน 2562 

 
 

ณ วนัท่ี 31  
ธนัวาคม 2561 

เหรียญสหรัฐอเมริกา  0.0  0.6  0.2  0.5  30.5919  32.4498 
ยโูร  0.0  0.0  0.1  0.1  33.4265  37.1252 

 

27. ล าดบัช้ันของมูลค่ายุติธรรม 
  ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี        

วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  
  ลา้นบาท 

  งบการเงินรวม 
  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
หน้ีสินท่ีเปิดเผยมูลค่ายติุธรรม                  
ตราสารอนุพนัธ์                 
 หุน้กู ้  -  30.0  -  30.0  -  180.3  -  180.3 

 
  ลา้นบาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
หน้ีสินท่ีเปิดเผยมูลค่ายติุธรรม                  
ตราสารอนุพนัธ์                 
 หุน้กู ้  -  30.0  -  30.0 - -  180.3  -  180.3 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

- 54 - 

 

 
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
วนัที่ 30 กนัยายน 2562 

 
28. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 
  งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 

2562 
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