
 

 

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

รายงานและงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 
 



 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ   ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
 บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเห็น  
  ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของ บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวนั
เดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และขา้พเจา้ไดต้รวจสอบ
งบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน)  (บริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ 
ผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบาย
การบญัชีท่ีส าคญั 
  ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมส าหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกัน และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน)  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
  ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าว
ไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความ
เป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภา
วิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้น
จรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  
 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
 เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของ
ขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ือง
เหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
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การรับรู้รายไดแ้ละตน้ทุนจากสญัญาก่อสร้าง 
             ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.1 นโยบายการบญัชีเก่ียวกบัรายไดแ้ละตน้ทุน
การให้บริการก่อสร้าง และขอ้ 4.19 นโยบายการบัญชีเก่ียวกับประมาณการตน้ทุนโครงการก่อสร้าง และ
ประมาณการหน้ีสินจากโครงการก่อสร้าง ขา้พเจา้พิจารณาว่าการรับรู้รายได้ ตน้ทุนและประมาณการผล
ขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากสัญญาก่อสร้างเป็นความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญัในการตรวจสอบ เน่ืองจากรายได ้ตน้ทุน
จากสัญญาก่อสร้างท่ีบริษทัและบริษทัย่อยรับรู้ในแต่ละงวดมีจ านวนเงินท่ีมีสาระส าคญัเม่ือเปรียบเทียบกบั
รายได้รวม ต้นทุนรวมของกลุ่มบริษัท นอกจากน้ี กระบวนการในการวดัมูลค่ารวมถึงรอบระยะเวลาท่ี
เหมาะสมในการรับรู้รายได ้ตน้ทุนและประมาณการผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึนนั้นเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ี
มีนัยส าคญัของผูบ้ริหารในการประเมินขั้นความส าเร็จของงานก่อสร้างและความน่าจะเป็นของโอกาสท่ีจะ
เกิดผลขาดทุนและวดัมูลค่าผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงท าให้เกิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่ารายได ้ตน้ทุนและ
ประมาณการผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากสญัญาก่อสร้าง  
 
การตอบสนองความเส่ียงโดยผูส้อบบญัชี 

• สอบถามผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบและท าความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการไดม้าซ่ึงรายไดจ้าก
สัญญาก่อสร้าง การประมาณการและการปรับเปล่ียนตน้ทุนโครงการ การบนัทึกรับรู้รายไดแ้ละตน้ทุน การ
ประมาณการขั้นความส าเร็จของงานและผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากสญัญาก่อสร้าง 

• ทดสอบความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยไดก้ าหนดให้
มีข้ึนเพื่อควบคุมกระบวนการในการท าสัญญา การประมาณการและการปรับเปล่ียนตน้ทุนโครงการ การ
บนัทึกรับรู้รายได้ ตน้ทุนและการประมาณการขั้นความส าเร็จของงานและผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึนจาก
สญัญาก่อสร้าง  

• ตรวจสอบต้นทุนท่ีเกิดข้ึนจริงกับเอกสารประกอบรายการ และทดสอบการค านวณขั้น
ความส าเร็จของงานจากต้นทุนจริงท่ีเกิดข้ึน ตรวจสอบขั้นความส าเร็จของงานท่ีประมาณโดยผูบ้ริหาร
โครงการกับรายงานการประเมินท่ีส่งให้เจ้าของโครงการ รวมถึงพิจารณาความสอดคล้องกับเอกสาร
ประกอบการประเมิน และขอหนังสือรับรองอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูรั้บผิดชอบโครงการ สอบทาน
เหตุผลสนบัสนุนของผูบ้ริหารเก่ียวกบัความแตกต่างระหวา่งขั้นความส าเร็จของงานท่ีพิจารณาจากสดัส่วนของ
งานก่อสร้างท่ีท าเสร็จจริงซ่ึงประเมินโดยวิศวกรโครงการ และขั้นความส าเร็จของงานท่ีพิจารณาจากตน้ทุนค่า
ก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วนัส้ินรอบกับต้นทุนค่าก่อสร้างท่ีประมาณไว ้เข้าเยี่ยมชมโครงการและเข้าร่วม
สังเกตการณ์การวดัขั้นความส าเร็จของงาน วิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราก าไรขั้นต้นของงานก่อสร้างกับ
ประมาณการตน้ทุนโครงการ เพื่อประเมินการประมาณผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึน อ่านสัญญาก่อสร้าง และ
สอบถามผูบ้ริหารเก่ียวกบัเง่ือนไขและความเส่ียงต่างๆของสัญญาดงักล่าวเก่ียวกบัการรับรู้รายไดแ้ละประมาณ
การผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึน  
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เร่ืองอ่ืน 
  งบการเงินของบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
และ  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ  และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็น
อยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2562 
 
ข้อมูลอ่ืน  
  ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี
แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบัญชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ าปีจะถูก
จดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  
  ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อ
ขอ้มูลอ่ืน  
  ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่า
ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือ
ปรากฏวา่ ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่   
  เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนั
เป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล เพื่อให้ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบั
ดูแลด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 
 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 
                  ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ี
ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั
เป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด   
  ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง และการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่ม
บริษทัและบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  
  ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงิน
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
                 การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่
ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ด้
เสมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ได้
อยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี  
  ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกต
และสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังาน
ตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้หลกัฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็น
สาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจ
เก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ี
ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั  

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร   

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของ
ผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์ 
หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัใน
การด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไว้
ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป 
ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ 
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง   

*****/5 
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• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ
ภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบ
ต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่
เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
  ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึง
ขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายใน หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  
  ข้าพเจ้าได้ให้ค  ารับรองแก่ผู ้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์
ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ
ของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
  จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัมาก
ท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัใน
การตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้
เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบั เร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควร
ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะ
มีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว   
  ผู ้สอบบัญชีท่ี รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบับน้ีคือ นายพีระเดช           
พงษเ์สถียรศกัด์ิ 
 
 
 

(นายพีระเดช  พงษเ์สถียรศกัด์ิ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4752 

 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2563 

 



2562 2561 2562 2561
สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 182,190,307       82,256,498         94,272,402         7,181,371           

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 5, 7 700,182,413       715,322,660       470,894,794       483,621,496       

รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกชาํระ 8, 32 1,138,171,522    1,010,493,370    411,364,652       614,444,722       

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง 5, 8 215,365,886       103,272,163       68,764,298         49,252,312         

เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง 5 519,905,415       257,517,738       195,643,205       57,643,521         

งานระหวา่งก่อสร้าง 32 80,347,572         60,122,790         73,684,933         28,633,519         

สินคา้คงเหลือ 9 5,569,072           5,542,143           5,513,620           5,513,620           

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                     -                     -                     -                     

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 10 132,129,377       69,254,538         105,133,686       49,196,854         

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11 37,720,197         38,371,044         20,071,133         29,142,459         

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 3,011,581,761    2,342,152,944    1,445,342,723    1,324,629,874    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 12 10,541,000         16,359,848         -                     -                     

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                     -                     -                     -                     

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                     -                     476,073,232       476,073,232       

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 14 25,374,900         -                     25,374,900         -                     

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 15 26,238,088         24,622,523         2,375,587           2,375,587           

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 595,908,490       640,962,329       570,689,998       605,773,668       

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 10,747,317         12,972,717         10,566,825         12,530,286         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18 28,972,354         12,999,513         13,367,178         8,545,005           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 6,270,818           5,710,394           5,467,898           5,453,223           

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 704,052,967       713,627,324       1,103,915,618    1,110,751,001    

รวมสินทรัพย์ 3,715,634,728    3,055,780,268    2,549,258,341    2,435,380,875    
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บริษทั ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



2562 2561 2562 2561
หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจากธนาคาร 19 473,051,025       581,803,829       249,051,025       480,000,000       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 5, 20 508,636,964       744,130,976       265,726,265       496,667,959       

ตน้ทุนงานท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 561,624,301       349,488,927       87,707,043         132,056,482       

รายไดค้า่ก่อสร้างรับล่วงหนา้ 8, 32 -                     6,000,000           -                     -                     

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง 100,571,546       45,457,691         13,103,899         10,468,588         

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ตามสัญญาก่อสร้าง 8, 32 986,559,280       294,016,021       387,031,413       24,821,591         

เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                     -                     748,000,000       510,000,000       

ประมาณการหน้ีสินจากโครงการก่อสร้าง 21 76,892,717         24,530,822         8,100,699           6,350,827           

หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 22 30,000,000         179,749,895       30,000,000         179,749,895       

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี 23 2,291,375           4,210,861           526,000              -                     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย -                     10,929,548         -                     -                     

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 24 39,717,338         34,227,610         28,076,826         28,135,840         

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 2,779,344,546    2,274,546,180    1,817,323,170    1,868,251,182    

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ี

ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 23 1,581,878           1,765,375           1,581,878           -                     

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 25 75,121,612         56,453,560         63,327,598         47,845,082         

ประมาณการหน้ีสินจากคดีความ 36.1 20,000,000         20,000,000         20,000,000         20,000,000         

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 96,703,490         78,218,935         84,909,476         67,845,082         

รวมหน้ีสิน 2,876,048,036    2,352,765,115    1,902,232,646    1,936,096,264    

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
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บริษทั ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



2562 2561 2562 2561
ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 9,587,146,838 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.125 บาท 26 1,198,393,355    1,198,393,355    

หุน้สามญั 6,163,177,960 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.125 บาท 26 770,397,245       770,397,245       

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 9,587,146,838 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.125 บาท 26 1,198,393,355    1,198,393,355    

หุน้สามญั 6,163,165,825 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.125 บาท 26 770,395,728       770,395,728       

ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 26, 27 -                     1,041,739,823    -                     1,041,739,823    

ส่วนตํ่ากวา่ทุนอ่ืน (2,955,890)         (2,955,890)         -                     -                     

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย

บริษทั 26, 28 -                     73,371,225         -                     73,371,225         

บริษทัยอ่ย 4,108,018           4,108,018           -                     

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (347,048,326)     (1,168,874,948)  (551,367,660)     (1,386,222,165)  

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 15,615,647         14,525,756         -                     -                     

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 868,112,804       732,309,712       647,025,695       499,284,611       

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (28,526,112)       (29,294,559)       -                     -                     

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 839,586,692       703,015,153       647,025,695       499,284,611       

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 3,715,634,728    3,055,780,268    2,549,258,341    2,435,380,875    

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562
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บริษทั ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 

2562 2561 2562 2561

รายได้ 5

รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้าง 3,365,403,314  2,256,649,610  1,347,898,068  1,329,568,297  

รายไดจ้ากการใหบ้ริการอ่ืน 13,055,991       5,725,201         -                    -                    

ดอกเบ้ียรับ 1,663,775         837,141            1,130,447         234,802            

รายไดอ่ื้น 46,487,417       41,311,535       37,477,325       18,724,048       

รวมรายได้ 3,426,610,497  2,304,523,487  1,386,505,840  1,348,527,147  

คา่ใชจ่้าย

ตน้ทุนการใหบ้ริการก่อสร้าง 5 3,312,213,706  2,344,764,613  1,309,189,128  1,569,576,700  

ตน้ทุนการใหบ้ริการอ่ืน 8,958,142         6,327,582         -                    -                    

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 376,253,363     318,426,612     320,509,815     272,737,424     

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 433,399            365,688,596     1,093,095         1,805,762,835  

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงินลงทุนในบริษทัร่วม -                    1,212,730,981  -                    -                    

รวมคา่ใชจ่้าย 3,697,858,610  4,247,938,384  1,630,792,038  3,648,076,959  

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

และการร่วมคา้ ตน้ทุนทางการเงิน และคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (271,248,113) (1,943,414,897) (244,286,198) (2,299,549,812)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 14.2 -                    (47,389,365) -                    -                    

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 15.1 1,615,566         1,963,196         -                    -                    

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนตน้ทุนทางการเงินและคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (269,632,547) (1,988,841,066) (244,286,198) (2,299,549,812)

ตน้ทุนทางการเงิน 5 (31,561,509) (21,289,459) (40,792,517) (27,867,071)

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (301,194,056) (2,010,130,525) (285,078,715) (2,327,416,883)

รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 30 6,106,998         (32,298,577) 4,822,172         (1,271,187)

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี (295,087,058) (2,042,429,102) (280,256,543) (2,328,688,070)

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 - 9 -

บริษทั ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 

2562 2561 2562 2561

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลตา่งของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน

ท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศ 3,660,970         242,984            -                    -                    

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม -                    1,117,110         -                    -                    

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

- สุทธิจากภาษีเงินได้ 3,660,970         1,360,094         -                    -                    

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี 3,660,970         1,360,094         -                    -                    

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี (291,426,088) (2,041,069,008) (280,256,543) (2,328,688,070)

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ (293,284,426) (2,040,572,652) (280,256,543) (2,328,688,070)

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (1,802,632) (1,856,450) -                    -                    

(295,087,058) (2,042,429,102) (280,256,543) (2,328,688,070)

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ (292,194,535) (2,039,445,503) (280,256,543) (2,328,688,070)

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 768,447            (1,623,505) -                    -                    

(291,426,088) (2,041,069,008) (280,256,543) (2,328,688,070)

กาํไรตอ่หุน้ 31

กาํไร (ขาดทุน) ตอ่หุน้ขั้นพ้ืนฐาน

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ (0.038) (0.331) (0.036) (0.378)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
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บริษทั ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



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

จากการเปลี่ยนแปลง ส่วนตํ่ากวา่ทุนอื่น บริษทั บริษทัย่อย ผลต่างจากการ ส่วนแบ่ง องคป์ระกอบอื่น ของบริษทั ควบคุม
สดัส่วนการถือหุน้ แปลงค่างบการเงิน กาํไรขาดทุน ของส่วน ของบริษทัย่อย
ในบริษทัย่อย ที่เป็นเงินตรา เบ็ดเสร็จอื่น ของผูถ้ือหุน้

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 770,395,728        1,041,739,823     (2,955,890)              (2,955,890)            73,371,225          4,108,018            (1,168,874,948) 13,625,982          899,774            14,525,756       732,309,712      (29,294,559)      703,015,153       
ขาดทุนสาํหรับปี -                       -                       -                          -                        -                       -                       (293,284,426)    -                       -                    -                    (293,284,426)     (1,802,632)        (295,087,058)      
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี -                       -                       -                          -                        -                       -                       -                     1,089,891            -                    1,089,891         1,089,891           2,571,079         3,660,970           
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                       -                       -                          -                        -                       -                       (293,284,426)    1,089,891            -                    1,089,891         (292,194,535)     768,447            (291,426,088)      
หุน้สามญัเพิ่มทุนในระหวา่งปี 26.3 427,997,627        -                       -                          -                        -                       -                       -                     -                       -                    -                    427,997,627      -                    427,997,627       
โอนทุนสาํรองตามกฎหมายและส่วนเกิน
   มูลค่าหุน้เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม 26.2 -                       (1,041,739,823)   -                          -                        (73,371,225)         -                       1,115,111,048  -                       -                    -                    -                      -                    -                      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 1,198,393,355     -                       (2,955,890)              (2,955,890)            -                       4,108,018            (347,048,326)    14,715,873          899,774            15,615,647       868,112,804      (28,526,112)      839,586,692       

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัใหญ่
ส่วนตํ่ากวา่ทุนอื่น กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

งบการเงินรวม
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บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน กาํไรสะสม รวมส่วนของ
และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้ - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 770,395,728             1,041,739,823          73,371,225               (1,386,222,165)         499,284,611             
ขาดทุนสาํหรับปี -                           -                           -                           (280,256,543)            (280,256,543)            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           -                           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                           -                           -                           (280,256,543)            (280,256,543)            
หุน้สามญัเพิ่มทุนในระหว่างปี 26.3 427,997,627             -                           -                           -                           427,997,627             
โอนทุนสาํรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุน้
เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม 26.2 -                           (1,041,739,823)         (73,371,225)              1,115,111,048          -                           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 1,198,393,355          -                           -                           (551,367,660)            647,025,695             
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บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



 

2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี (301,194,056) (2,010,130,525) (285,078,715) (2,327,416,883)
รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็น

เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 115,446,270      112,872,397      103,319,039      100,962,278      
คา่เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 837,182             365,688,596      1,093,095          1,805,762,835   
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (1,325,000) 3,149,091          (1,325,000) 1,538,182          
(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (2,291,461) (18,926) (1,056,407) (7,801)
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 844,933             1,613,862          627,849             1,653,214          
คา่เผื่อการดอ้ยคา่อุปกรณ์ -                     343,607             -                     -                     
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงินลงทุนในบริษทัร่วม -                     1,212,730,981   -                     -                     
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                     47,389,365        -                     -                     
ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (1,615,566) (1,963,196) -                     -                     
ประมาณการหน้ีสินจากโครงการก่อสร้าง (2,296,900) 37,095,921        -                     20,782,380        
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 23,422,245        10,308,110        19,919,771        8,345,689          
ตดัจาํหน่ายคา่ใชจ่้ายในการออกหุน้กู้ 250,105             829,895             250,105             829,895             
ดอกเบ้ียรับ (1,395,744) (837,141) (1,130,447) (234,802)
คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 31,561,509        21,673,193        40,792,517        28,343,666        

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
และหน้ีสินดาํเนินงาน (137,756,483) (199,254,770) (122,588,193) (359,441,347)

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 14,303,065        (275,329,556) 11,889,520        (143,861,111)
รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกชาํระ (127,678,152) (156,879,247) 203,080,070      (256,834,064)
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง (112,093,723) (10,819,256) (19,511,986) (3,901,046)
เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง (262,387,677) 72,069,118        (137,999,684) 112,299,423      
งานระหวา่งก่อสร้าง (20,224,782) (3,879,572) (45,051,414) 18,017,741        
สินคา้คงเหลือ (26,929) (28,523) -                     -                     
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 650,847             (2,457,383) 9,071,326          (6,771,831)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (560,424) 870,469             (14,675) 811,240             

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 

2562 2561 2562 2561
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (218,494,352) 285,624,471      (210,191,925) 252,422,339      
ตน้ทุนงานท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 212,135,374      (63,784,795) (44,349,439) (88,053,342)
รายไดค้า่ก่อสร้างรับล่วงหนา้ (6,000,000) 6,000,000          -                     -                     
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง 55,113,855        (3,325,468) 2,635,311          (1,901,468)
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ตามสัญญาก่อสร้าง 692,543,259      (77,264,276) 362,209,822      (57,168,517)
ประมาณการหน้ีสินจากโครงการก่อสร้าง 54,658,795        (33,215,407) 1,749,872          (30,393,829)
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5,489,727          11,079,557        (59,014) 11,106,185        

เงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 149,672,400      (450,594,638) 10,869,591        (553,669,627)
จ่ายสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (4,754,193) (3,279,244) (4,437,255) (3,260,973)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (91,531,543) (52,023,277) (55,936,833) (28,197,747)
รับคืนภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 7,861,314          14,249,361        -                     -                     

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 61,247,978        (491,647,798) (49,504,497) (585,128,347)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง (เพ่ิมข้ึน) 5,833,767          (30,300) -                     -                     
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (เพ่ิมข้ึน) -                     -                     (255,913) (594,947)
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษทัร่วม (25,374,900) -                     (25,374,900) -                     
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมคา้ -                     (15,299,850) -                     -                     
ดอกเบ้ียรับ 1,380,825          836,964             1,130,447          233,479             
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 3,495,243          50,290               1,327,019          39,158               
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (80,333,693) (63,437,315) (77,791,808) (46,234,770)
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (82,600) (1,909,712) (56,600) (1,909,712)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (95,081,358) (79,789,923) (101,021,755) (48,466,792)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจากธนาคารเพิ่มข้ึน (ลดลง) (108,752,804) 511,446,146      (230,948,975) 409,642,317      
เงินกูย้มืระยะส้ัน (ลดลง) -                     (30,000,000) -                     (30,000,000)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                     -                     883,000,000      909,000,000      
เงินสดจ่ายเงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                     -                     (645,000,000) (497,000,000)
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 427,997,627      -                     427,997,627      -                     
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บริษทั ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 

2562 2561 2562 2561

เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ -                     180,000,000      -                     180,000,000      

เงินสดจ่ายคา่ใชจ่้ายในการออกหุน้กู้ -                     (1,080,000) -                     (1,080,000)

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

ดอกเบ้ียจ่าย (34,025,933) (20,395,658) (46,529,560) (21,639,034)

จ่ายเงินปันผล -                     (11,739,506) -                     (11,739,506)

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (ลดลง) (5,112,671) (11,238,895) (901,809) (7,232,788)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 130,106,219      316,992,087      237,617,283      629,950,989      

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 3,660,970          332,687             -                     -                     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 99,933,809        (254,112,947) 87,091,031        (3,644,150)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 82,256,498        336,369,445      7,181,371          10,825,521        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 182,190,307      82,256,498        94,272,402        7,181,371          

ขอ้มูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย

ซ้ือสินทรัพยโ์ดยยงัมิไดช้าํระเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (13,670,539) 5,857,734          (13,670,539) 16,423,542        

ดอกเบ้ียจ่ายส่วนท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนโครงการ 2,458,947          1,132,897          2,458,947          1,132,897          

จ่ายหุน้ปันผล -                     36,684,066        -                     36,684,066        

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม -                     1,117,110          -                     -                     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
1. ข้อมูลท่ัวไปของบริษัท 

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจัดตั้ งและมี
ภูมิล าเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัคือ การให้บริการก่อสร้าง ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของ
บริษทัอยูท่ี่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

 
2. หลกัเกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวมและการด าเนินงาน  

2.1 งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัย่อยท่ีบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางออ้ม
ดงัต่อไปน้ี 

      บริษทัถือหุน้ร้อยละ 

    ประเทศท่ี  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ช่ือบริษทั  ลกัษณะธุรกิจ  กิจการจดัตั้ง  2562  2561 

ถือหุ้นโดยบริษทั         

บริษทั สหการวิศวกร จ ากดั  ให้บริการงานวิศวกรรม

ก่อสร้างสาธารณูปโภค

พื้นฐาน 

 ไทย  99.99  99.99 

ทีอาร์ซี อินเวสเมน้ท ์ลิมิเตท็  ลงทุนในกิจการอ่ืน  สาธารณรัฐเมอริเชียส  100.00  100.00 

บริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จ ากดั  ผลิตและจ าหน่ายน ้ าประปา  ไทย  99.97  99.97 

ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยของบริษทั         

กิจการร่วมคา้ ไฮโดรเทค็ สหการ  

(ถือหุน้โดยบริษทั สหการวิศวกร จ ากดั) 

 ให้บริการงานวิศวกรรม

ก่อสร้าง 

 ไทย  49.00  49.00 

ทีอาร์ซี อินเตอร์เนชัน่แนล ลิมิเต็ท    

(ถือหุน้โดยทีอาร์ซี อินเวสเมน้ท ์ลิมิเต็ท)    

 ลงทุนในกิจการอ่ืน  ฮ่องกง  100.00  100.00 

TRC Middle East LLC    

(ถือหุน้โดยทีอาร์ซี อินเตอร์เนชัน่แนล ลิมิเตท็) 

 ให้บริการงานวิศวกรรม

ก่อสร้าง 

 สาธารณรัฐสุลต่าน

โอมาน 

 70.00  70.00 

TRC Engineering LLC    

(ถือหุน้โดยทีอาร์ซี อินเตอร์เนชัน่แนล ลิมิเตท็)     

 ให้บริการงานวิศวกรรม

ก่อสร้าง 

 สาธารณรัฐสุลต่าน

โอมาน 

 70.00  70.00 

 
2.2 บริษทัจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัมีสิทธิไดรั้บหรือมี

ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้  านาจในการสั่งการกิจกรรม
ท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

2.3 บริษทัน างบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัมีอ านาจใน
การควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

2.4 งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบันโยบายการ
บญัชีท่ีส าคญัของบริษทั  

2.5 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดย
ใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใช้อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายปี ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็น
รายการ “ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบ
แสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

2.6 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดัออกจาก    
งบการเงินรวมน้ีแลว้  

2.7 ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทั และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.8 บริษทัจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้
ตามวิธีราคาทุน 

2.9 บริษทัย่อยมีการร่วมการงานประเภทการด าเนินงานร่วมกนั (Joint operation) ระหว่างบริษทัย่อย
และผูร่้วมด าเนินงานอ่ืน (Other joint operators) บริษัทย่อยรับรู้ส่วนแบ่งในสินทรัพย์ หน้ีสิน 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแต่ละรายการของการด าเนินงานร่วมกนัตามส่วนของตนในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

    ประเทศท่ี  ส่วนไดเ้สียในการ 
ช่ือบริษทั  ลกัษณะธุรกิจ  กิจการจดัตั้ง  ด าเนินงานร่วมกนั 

      2562 
 

2561 
      ร้อยละ 

 
ร้อยละ 

กิจการร่วมคา้ สหไฮโดร   ก่อสร้าง  ไทย  - 
 

- 
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  ในระหวา่งปี 2561 บริษทั สหการวิศวกร จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั กบับริษทั ไฮโดร

เท็ค จ ากัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนามหนังสือสัญญาร่วมค้า กิจการร่วมค้า สหไฮโดร โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อการเขา้ประกวดราคาและด าเนินงานโครงการจา้งเหมาก่อสร้างกบัการประปาส่วน
ภูมิภาค โดยมีสัดส่วนการลงทุนระหว่างบริษทั สหการวิศวกร จ ากดั และบริษทั ไฮโดรเท็ค จ ากดั 
(มหาชน) เป็นร้อยละ 49 และร้อยละ 51 ตามล าดบั ต่อมามีการจดัท าและลงนามในบนัทึกขอ้ตกลง
ร่วมกนัวา่บริษทั สหการวิศวกร จ ากดั จะไม่ขอรับส่วนแบ่งผลก าไรและขาดทุน และความเสียหาย
ใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนอนัเกิดจากการด าเนินการ และใหบ้ริษทั ไฮโดรเทค็ จ ากดั (มหาชน) เป็นผูรั้บผดิชอบ
ในการด าเนินการโครงการดังกล่าว ทั้ งน้ี บริษทัย่อยมีภาระจากการให้กิจการร่วมค้าใช้วงเงิน
หนงัสือค ้าประกนัของบริษทัยอ่ยเป็นจ านวนเงิน 131 ลา้นบาท 

 
3. หลกัเกณฑ์การจัดท าและน าเสนองบการเงิน 

3.1 หลกัเกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
 งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกฎหมายก าหนดตามพระราชบญัญติัวิชาชีพ
บญัชี พ.ศ. 2547 โดยไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการแสดงรายการไดท้ าข้ึน
ตามแบบก าหนดรายการย่อท่ีตอ้งมีในงบการเงินส าหรับบริษทัมหาชนจ ากดั ท่ีก าหนดโดยประกาศ
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 
 งบการเงินน้ีได้จัดท าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนใน
นโยบายการบญัชี 
 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัใชเ้ป็นทางการตามกฎหมายงบการเงิน
ฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 
 ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกั
พนับาทยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

 
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

 ในระหว่างปี บริษทัและบริษทัย่อยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จ านวนหลายฉบบั 
ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562  
มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มี
เน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
ปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบ
การเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย  
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 3.3    มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต 
   ในระหวา่งปี สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติั
ทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน  ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
   มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ย มาตรฐานและการ

ตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

   
   มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก าหนดหลักการเก่ียวกับการจัดประเภทและการวดัมูลค่า

เคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตรา
สารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดง
รายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน มาตรฐานเหล่าน้ีจะน ามาแทนมาตรฐานและการ
ตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินเม่ือมีผลบงัคบัใช ้
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  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า  
   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สญัญาเช่า 

และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ 
การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสญัญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพย์
และหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพย์
อา้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่า
เงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

   ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบ
การเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 
4. สรุปนโยบายการบัญชีทีส่ าคญั 
 4.1 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
  รายไดแ้ละตน้ทุนการใหบ้ริการก่อสร้าง 
   บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้รายได้จากการให้บริการตามสัญญาก่อสร้างระยะยาวตามวิธี

อัตราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ (Percentage of completion method) จากการประเมินของวิศวกร
โครงการ โดยไดพ้ิจารณาอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จซ่ึงค านวณโดยการเปรียบเทียบตน้ทุนงาน
ก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนจริงแลว้ จนถึงวนัส้ินปีกบัตน้ทุนงานก่อสร้างทั้งหมดท่ีคาดวา่จะใชใ้นการก่อสร้าง
ตามสญัญาประกอบดว้ย โดยจะตั้งค่าเผือ่ผลขาดทุนส าหรับโครงการก่อสร้างทั้งจ านวนเม่ือทราบแน่ 

                ชดัวา่โครงการก่อสร้างนั้นจะประสบผลขาดทุน  
                           อยา่งไรก็ตามกรณีท่ีไดรั้บเงินค่าก่อสร้างมากกวา่รายไดท่ี้ตอ้งรับรู้ตามอตัราส่วนของงานท่ีท า

เสร็จ จะบนัทึกไวใ้นบญัชี “รายไดรั้บล่วงหนา้” ส่วนกรณีไดรั้บเงินค่าก่อสร้างนอ้ยกว่ารายไดท่ี้ตอ้ง
รับรู้ตามอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จจะบนัทึกไวใ้นบญัชี “รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ” 

   ตน้ทุนในการให้บริการงานก่อสร้างค านวณโดยการจดัสรรตน้ทุนงานก่อสร้างทั้งหมดท่ีคาด
วา่จะเกิดข้ึนของแต่ละโครงการ (โดยค านึงถึงตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงดว้ย) แลว้จึงรับรู้เป็นตน้ทุนในการ
ใหบ้ริการในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามอตัราส่วนของงานท่ีแลว้เสร็จ 

   ตน้ทุนท่ีรับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระแสดงไวเ้ป็น “ตน้ทุนงานท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ” 
ในงบแสดงฐานะการเงิน 

   ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนจริง แต่ยงัมิไดจ้ดัสรรเขา้เป็นตน้ทุนในการให้บริการในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุนไดแ้สดงไวเ้ป็น “งานระหวา่งก่อสร้าง” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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   งานระหวา่งก่อสร้างประกอบดว้ยตน้ทุนของวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเกิดข้ึน

ในแต่ละโครงการ ซ่ึงแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 
   รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัย่อยไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนัยส าคญั

ของความเป็นเจา้ของสินคา้ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก ากบัสินคา้
โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

   บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้รายไดด้อกเบ้ียรับตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา โดยค านวณจากเงิน
ตน้คงคา้ง 

   บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 
 
 4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะ

สั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่
มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้

 
 4.3 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หน้ี และจะวดัมูลค่าต่อมา

ดว้ยจ านวนเงินท่ีเหลืออยู่หักดว้ยค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (ถา้มี) ซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอด
คงเหลือ ณ วนัส้ินปี ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญคือ ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหน้ีการค้า
เปรียบเทียบกบัมูลค่าท่ีจะไดรั้บจากลูกหน้ีการคา้ หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้นงบก าไรขาดทุนทนัที
โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายบริหาร 

 
                 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  
   บริษทัและบริษทัย่อยตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเท่ากบัจ านวนหน้ีท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บเงินจาก

ลูกหน้ีไม่ไดโ้ดยประมาณการดว้ยวิธีพิจารณาลูกหน้ีเป็นแต่ละราย พิจารณาจากความสามารถในการ
ช าระหน้ีและจ านวนเงินท่ีคาดวา่จะไดรั้บช าระจากลูกหน้ี 

 
 4.4 สินคา้คงเหลือ 
   สินคา้ส าเร็จรูปแสดงในราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุน

ของสินคา้คงเหลือค านวณตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 
   วตัถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวสัดุโรงงานแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่

ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุนของวตุัดิบ สารเคมี อะไหล่และวสัดุโรงงานตามวิธีเขา้ก่อนออกก่อนและ
จะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้
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   ตน้ทุนสินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย ตน้ทุนทั้งหมดในการซ้ือและตน้ทุนอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนเพื่อให้

สินคา้คงเหลือนั้นอยูใ่นสถานท่ีและอยูใ่นสภาพท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั  
   ตน้ทุนในการซ้ือ ประกอบด้วย ราคาซ้ือและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกับการซ้ือสินคา้นั้น เช่น 

อากรขาเขา้ ค่าขนส่ง และตน้ทุนอ่ืนๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าซ่ึงสินคา้ และหกัดว้ยส่วนลด
การคา้และเงินท่ีไดรั้บคืนจากการซ้ือสินคา้ 

   มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติธุรกิจ หกัดว้ยประมาณ
การตน้ทุนท่ีจ าเป็นตอ้งจ่ายไปเพื่อใหข้ายสินคา้ได ้

 
 4.5 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

  บริษทัยอ่ย หมายถึงกิจการท่ีบริษทัมีอ านาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการด าเนินงาน 
ซ่ึงโดยทั่วไปแลว้บริษทัจะถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงมากกว่าก่ึงหน่ึง บริษทัได้รวมงบการเงินของ
บริษทัยอ่ยไวใ้นงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัควบคุมบริษทัยอ่ยจนกระทัง่อ  านาจควบคุมหมดไป 

   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิ
จากค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) และบริษทัจะบนัทึกผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายในงบก าไร
ขาดทุนในงวดท่ีมีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้น   และในกรณีท่ีเงินลงทุนดงักล่าวเกิดการดอ้ยค่า  บริษทั
จะรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและบริษทัจะรับรู้รายได้
เงินปันผลเม่ือมีการประกาศจ่ายจากบริษทัยอ่ย 

 
 4.6 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

  บริษทัร่วม หมายถึงกิจการท่ีบริษทัมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุมซ่ึง
โดยทัว่ไป แลว้บริษทัจะถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออก
เสียงทั้งหมด เงินลงทุนในบริษทัร่วมเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนและใช้วิธีส่วนไดเ้สียในการแสดงในงบ
การเงินรวม 

  เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงดว้ยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่า
เผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 
 4.7 ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา    

  ท่ีดิน แสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของ
อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

  ราคาทุนรับรู้เม่ือเร่ิมแรกท่ีได้สินทรัพยม์ารวมถึงต้นทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการจดัหา
สินทรัพยเ์พื่อให้สินทรัพยอ์ยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามวตัถุประสงคร์วมทั้งตน้ทุนในการร้ือถอน 
ขนยา้ย และการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยซ่ึ์งเป็นภาระผกูพนัของกิจการ (ถา้มี) 
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  ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยโ์ดย

วิธีเส้นตรงตามอายกุารใชป้ระโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง   3 - 30 ปี 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์   5 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน   3 - 5  ปี 
ยานพาหนะ   5   ปี 

 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายกุารใหป้ระโยชน์ทุกปี 
  บริษทัและบริษทัย่อยคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนประกอบของรายการสินทรัพยแ์ต่ละส่วน

แยกต่างหากจากกนัเม่ือส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีตน้ทุนท่ีมีนยัส าคญัเม่ือเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมด
ของสินทรัพยน์ั้น 

  ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 
  ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชีเม่ือจ าหน่ายสินทรัพย ์

รายการผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายหรือตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จ 

 
4.8 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน รับรู้เม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรกสินทรัพยไ์ม่
มีตวัตนแสดงมูลค่าราคาทุนหกัดว้ยค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)  

   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนถูกตดัจ าหน่ายและบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตาม
ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ อายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์   3 - 10 ปี 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์ทุกปี 
   ค่าตดัจ าหน่ายรวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 
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4.9 รายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

   บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุม
โดยบริษทัไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทั
ท่ีท าหนา้ท่ีถือหุน้ บริษทัยอ่ย และกิจการท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการ
ท่ีเก่ียวข้องกันยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางออ้มและมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคญักบับริษทั ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนักงานของบริษทั
ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 

   ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ 
บริษทัค านึงถึงเน้ือหาของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

 
 4.10 สญัญาเช่าด าเนินงาน 

 การเช่าสินทรัพยซ่ึ์งความเส่ียงและกรรมสิทธ์ิของสินทรัพยท่ี์เช่าเป็นของผูใ้ห้เช่า ได้จัด
ประเภทเป็นการเช่าด าเนินงาน ค่าเช่าท่ีจ่ายภายใตก้ารเช่าด าเนินงานไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายอยา่งเป็น
ระบบภายใตอ้ายสุญัญาเช่า 

 
 4.11 สัญญาเช่าการเงิน 
   บริษทัย่อยบนัทึกสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงินเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดว้ยจ านวนเท่ากบั

ราคายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ของสญัญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ี
ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ซ่ึงใชอ้ตัราดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าส าหรับการคิดลด
เพื่อค านวณมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า โดยดอกเบ้ียจ่ายจะถูกบนัทึก
ตามงวดต่าง ๆ ตลอดอายสุญัญาเช่าตามยอดคงเหลือของเจา้หน้ีตามสญัญาเช่าการเงินในแต่ละงวด 

 
 4.12 เงินตราต่างประเทศ 
   รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงเกิดข้ึนระหว่างปีแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา

แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ 
ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดง
ฐานะการเงิน 

   ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยู่ในการค านวณผล
การด าเนินงาน 
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 4.13 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน บริษทัและบริษทัยอ่ยจะประเมินวา่มีขอ้บ่งช้ีของสินทรัพยว์า่มี
การดอ้ยค่าหรือไม่ หากสินทรัพยน์ั้นมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า บริษทัและบริษทัยอ่ยจะประมาณมูลค่าท่ี
คาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน 
บริษทัและบริษทัย่อยจะรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยจ์ะถูกกลบัรายการเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเพิ่มข้ึนในภายหลงั
และจะกลบัรายการไดไ้ม่เกินกวา่มูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาสะสมหรือค่าตดัจ าหน่าย มูล
ค่าท่ีจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ หรือมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขาย ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย บริษทัและบริษทั
ย่อยใช้แบบจ าลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ านวนเงินท่ี
กิจการสามารถจะไดม้าจากการจ าหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่าย โดยการจ าหน่ายนั้นผู ้
ซ้ือกบัผูข้ายมีความรู้ และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระใน
ลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

 
 4.14 ผลประโยชน์พนกังาน 
             ผลประโยชน์ระยะสั้น 
   บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็น

ค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 
 

  ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการสมทบเงิน) 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงิน

ท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
ไดแ้ยกออกจากสินทรัพย์ของบริษทัและบริษทัย่อย เงินท่ีบริษทัและบริษทัย่อยจ่ายสมทบกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 
     ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานและผลประโยชน์

ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน) 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตาม

กฎหมายแรงงานและตามระเบียบพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย และตามโครงการผลตอบแทน
พนกังานอ่ืนๆ ซ่ึงบริษทัและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออก
จากงานส าหรับพนกังาน นอกจากนั้นบริษทัและบริษทัย่อยจดัให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาว
อ่ืนของพนกังาน ได่แก่ โครงการเงินรางวลัการปฏิบติังานครบก าหนดระยะเวลา 
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   บริษทัและบริษทัยอ่ยค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน

และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังานโดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected 
Unit Credit Method) โดยผู ้เช่ียวชาญอิสระได้ท าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงหลกัการประมาณการดงักล่าวตอ้งใชข้อ้สมมติท่ีหลากหลาย รวมถึงขอ้
สมมติเก่ียวกับอัตราคิดลด อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปล่ียนแปลงในจ านวน
พนกังาน อตัราการมรณะและราคาทองค า 

   ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and 
losses) ส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทนัทีในก าไร (ขาดทุน) 
เบด็เสร็จอ่ืน 

 
4.15 ประมาณการหน้ีสิน 

   ประมาณการหน้ีสินรับรู้เม่ือมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึงเกิดจากเหตุการณ์ในอดีตและมีความ
เป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจะสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อ
จ่ายช าระภาระผกูพนัดงักล่าวและสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

 
 4.16 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้
  ภาษีเงินได ้
   ภาษีเงินได ้ประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
 
  ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 
   บริษทัและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงาน

จดัเกบ็ภาษีของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 
 
  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะค านวณข้ึนจากผลแตกต่างชัว่คราวระหว่าง
มูลค่าตามบญัชีกบัฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รายการ
เปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกรับรู้เป็นรายไดภ้าษีเงินไดร้อ
การตดับญัชีหรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยจะรับรู้ในก าไรขาดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ี
เก่ียวกบัรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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          ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเม่ือมีความ

เป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัและบริษทัยอ่ยจะมีก าไรทางภาษีจากการด าเนินงานในอนาคต
เพียงพอท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใชป้ระโยชน์ได ้และผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้ง
เสียภาษีทุกรายการจะถูกรับรู้เป็นหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

        สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีถูกวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีเงินไดส้ าหรับงวด
ท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือจะจ่าย
ช าระหน้ีสินภาษีเงินได ้โดยใช้อตัราภาษีและกฎหมายภาษีอากรท่ีมีผลบังคบัใช้อยู่หรือท่ีคาดได้
ค่อนขา้งแน่นอนวา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  

   ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก
ทบทวนและปรับลดมูลค่า เม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่บริษทัและบริษทัยอ่ยจะไม่มีก าไรทาง
ภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้
ประโยชน์ได ้

     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะหักกลบกนัไดก้็
ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายและภาษีเงินได้น้ีประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงาน
เดียวกนั 

     ดงันั้นบริษทัและบริษทัยอ่ยจึงหกักลบสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงิน
ไดร้อการตดับญัชีในการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินแทนการแสดงแยกจากกนั  

 
 4.17 ก าไรต่อหุน้ 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ค านวณโดยการหารก าไรส าหรับปีดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกท่ีออกในระหวา่งปี 

 
 4.18 การวดัมูลค่ายติุธรรม  
  นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้ก าหนดให้มีการวดัมูลค่า

ยติุธรรมทั้งสินทรัพยท์างการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 
  เม่ือวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้

มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าไดมู้ลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตาม
ขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  

• ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
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• ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้า
จากราคา) ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่
ในขอ้มูลระดบั 1 

• ขอ้มูลระดับ 3 เป็นขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ได้มาจากข้อมูลท่ีสังเกตได ้
(ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได)้ 

  หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้น
ของมูลค่ายติุธรรมท่ีแตกต่างกนั การวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบั
เดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมของขอ้มูลท่ีอยู่ในระดบัต ่าสุดท่ีมีนัยส าคญัส าหรับการวดั
มูลค่ายติุธรรมโดยรวม 

 
 4.19 การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั 

ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลย
พินิจและการประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ดังกล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและ
การประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

 
  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี 

ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเกบ็เงิน
ในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 
  ประมาณการตน้ทุนโครงการก่อสร้าง 

ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการต้นทุนการก่อสร้างของแต่ละโครงการจาก
รายละเอียดของแบบก่อสร้างและน ามาค านวณจ านวนและมูลค่าวสัดุก่อสร้างท่ีตอ้งใชใ้นโครงการ
ดงักล่าว รวมถึงค่าแรง ค่าโสหุ้ย ท่ีตอ้งใชใ้นการใหบ้ริการก่อสร้างจนเสร็จ ประกอบกบัการพิจารณา
ถึงแนวโนม้ของการเปล่ียนแปลงราคาวสัดุก่อสร้าง ค่าแรง และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  
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  ประมาณการหน้ีสินจากโครงการก่อสร้าง 
  ประมาณการหน้ีสินส าหรับการเรียกร้องการรับประกนัผลงาน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้ประมาณการหน้ีสินส าหรับการเรียกร้องการรับประกนัผลงานท่ีคาด
วา่จะเกิดข้ึนจากโครงการก่อสร้างท่ีไดเ้สร็จส้ินในระหวา่งปี โดยพิจารณาจากปริมาณการซ่อมแซมท่ี
คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต รายการท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีตและมูลค่าของสัญญาก่อสร้าง บริษทัและ
บริษทัยอ่ยคาดวา่รายจ่ายเหล่าน้ีส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนในรอบปีบญัชีถดัไปและรายจ่ายทั้งหมดจะเกิดข้ึน
ภายในสองปีนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 
  ประมาณการผลขาดทุนส าหรับโครงการก่อสร้าง 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้ประมาณการผลขาดทุนส าหรับโครงการก่อสร้างท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ย
คาดว่าจะมีตน้ทุนเกิดข้ึนอีก โดยพิจารณาจากความคืบหน้าของการก่อสร้างและตน้ทุนท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนจนจบโครงการ 

 
  ประมาณการค่าปรับจากความล่าชา้ของโครงการ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้ประมาณการหน้ีสินจากค่าปรับจากความล่าชา้ส าหรับโครงการท่ีไม่
สามารถส่งมอบงานให้เสร็จทนัภายในเวลาท่ีก าหนด โดยพิจารณาจากอตัราค่าปรับตามท่ีก าหนดไว้
ในสญัญาและเป็นจ านวนท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยคาดวา่จะตอ้งจ่ายในอนาคต 

 
  ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจะตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเม่ือมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนได้
ลดลงอยา่งมีสาระส าคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า การท่ีจะสรุปว่าเงิน
ลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระส าคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
ของฝ่ายบริหาร 

 
  สญัญาเช่า  

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน 
ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษทั
และบริษทัยอ่ยไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
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  ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายุ
การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุาร
ใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละ
ช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 
  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี   

บริษทัและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ี
ใชห้ักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีก าไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้ น ในการน้ีฝ่ายบริหาร
จ าเป็นตอ้งประมาณการวา่ควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดย
พิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 
  ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน

ของพนกังาน  
หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และตามโครงการ

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้
สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรา
มรณะ อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน และราคาทองค า เป็นตน้ 

 
คดีฟ้องร้อง  

หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการ
ประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่ว่าจะชนะคดี อยา่งไรก็ตาม เพื่อความรอบคอบ ฝ่าย
บริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  
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5. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
  ในระหวา่งปี บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ

ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทั บริษทัยอ่ยและบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  รายละเอียดความสมัพนัธ์ท่ีบริษทัมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สรุปไดด้งัน้ี 
ช่ือกิจการ  ประเทศท่ีจดัตั้ง/สญัชาติ  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

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 
บริษทั แอท เอนเนอจี โซลูชัน่ จ ากดั  ไทย  บริษทัร่วม 

 
  รายการท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้

ดงัน้ี : 
 ลา้นบาท   
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  นโยบายการก าหนดราคา 
 2562  2561  2562  2561   
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย           
   (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)          

 ตน้ทุนการใหบ้ริการก่อสร้าง -  -  4  9  ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
 ดอกเบ้ียจ่าย -  -  24  7  อตัราร้อยละ 2.5 - 5.5 ต่อปี 

(2561 : ร้อยละ 2.5 - 4.5 ต่อปี) 
 รายไดอ่ื้น     -  -  9  4  ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม          
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้าง -  16  -  16  ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
 รายไดค้่าเช่า 1  2  1  2  ราคาตามสัญญา 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั          
 รายไดอ่ื้น 11  9  9  8  ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการก่อสร้าง -  138  -  -  ราคาตามสัญญา 
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  ยอดคงเหลือท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 โดยมีรายละเอียด

ดงัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  
 2562  2561  2562  2561 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
 บริษทัยอ่ย -  -  289,798  219,489 
 บริษทัร่วม 383,420  382,537  383,420  382,537 
 กิจการร่วมคา้ 2,156  6,487  1,775  6,237 
รวม 385,576  389,024  674,993  608,263 
หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (383,420)  (382,537)  (664,983)  (594,906) 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  
 - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 

 
2,156 

  
6,487 

  
10,010 

  
13,357 

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 -  -  60,384  60,129 
รวม -  -  60,384  60,129 
หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ -  -  (60,384)  (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 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  
 2562  2561  2562  2561 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
 บริษทัยอ่ย -  -  6,221  11,481 
 กิจการร่วมคา้ 14,414  44,072  -  - 
รวม 14,414  44,072  6,221  11,481 

        
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
 บริษทัยอ่ย -  -  748,000  510,000 
รวม -  -  748,000  510,000 

 
  ในปี 2561 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคร้ังท่ี 3/2562 เม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2562 มีมติ

อนุมติัให้บริษทับนัทึกหน้ีสูญและค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับเงินให้กูย้ืมแก่ทีอาร์ซี อินเวสเมน้ท ์ลิมิเต็ท 
และ ทีอาร์ซี อินเตอร์เนชัน่แนล ลิมิเต็ท พร้อมดอกเบ้ียคา้งรับ มูลค่ารวมทั้งส้ิน 1,505.3 ลา้นบาท (รวมเงินให้
กูย้ืมระยะสั้นพร้อมดอกเบ้ียคา้งรับในส่วนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการลงทุนใน APOT จ านวน 3.8 ลา้นบาท) และ
ยอดคงเหลือท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการก่อสร้างท่ีบริษทัให้บริการแก่บริษทัร่วม ไดแ้ก่ ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ี
อ่ืน ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง  และรายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 365.7 
ลา้นบาท เน่ืองจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนในการพฒันาโครงการของบริษทัร่วมตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 
14 และบริษทัร่วมคา้งช าระค่างวดงานท่ีบริษทัวางใบแจง้หน้ีเป็นระยะเวลานาน คณะกรรมการบริหารเห็นวา่มี
ความเป็นไปไดสู้งท่ีบริษทัจะไม่ไดรั้บช าระเงินใหกู้ย้มืพร้อมดอกเบ้ีย รวมถึงค่างวดงานดงักล่าว 
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บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
  รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมระยะสั้นท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2562 และ 2561 มีดงัน้ี  
    พนับาท 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   

ลกัษณะ 

 ยอดคงเหลือ               

ณ วนัท่ี 31 

 เพิ่มข้ึน  ลดลง  การปรับปรุง

อตัราแลกเปล่ียน 

 

 

ยอดคงเหลือ               

ณ วนัท่ี 31 

เงินใหกู้ย้มื  ความสัมพนัธ์  ธนัวาคม 2561        ธนัวาคม 2562 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น             

ทีอาร์ซี อินเวสเมน้ท ์ลิมิเตท็  บริษทัยอ่ย  3,222  224  -  (29)  3,417 

TRC Engineering LLC  บริษทัยอ่ย  56,704  -  -  -  56,704 

TRC Middle East LLC  บริษทัยอ่ย  203  60  -  -  263 

รวม    60,129  284  -  (29)  60,384 

หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ    (60,129)  (284)  -  29  (60,384) 

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    -  -  -  -  - 

 
   เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.5 - 7.0 ต่อปี (2561: ร้อยละ 3.5 - 7.0 

ต่อปี) มีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถามและไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 
  เงินใหกู้ย้มืแก่ทีอาร์ซี อินเวสเมน้ท ์ลิมิเตท็ และทีอาร์ซี อินเตอร์เนชัน่แนล ลิมิเตท็ มีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน) ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14 โดย
เป็นการลงทุนในระยะยาว ดงันั้นบริษทัจึงจดัประเภทเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวเป็นเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

    พนับาท 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

ลกัษณะ  

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 31  

เพิ่มข้ึน  ลดลง  ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 31 

เงินกูย้มืระยะสั้น  ความสัมพนัธ์  ธนัวาคม 2561      ธนัวาคม 2562 

บริษทั สหการวิศกร จ ากดั  บริษทัยอ่ย  456,000  843,000  (551,000)  748,000 

กิจการร่วมคา้ ไฮโดรเทค็สหการ  บริษทัยอ่ย  54,000  40,000  (94,000)  - 

รวม    510,000  883,000  (645,000)  748,000 

 
  เงินกูย้ืมระยะสั้ นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2.5 - 5.5 ต่อปี (31 ธันวาคม 

2561 :  ร้อยละ 2.5 - 4.5 ต่อปี) และมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม และไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 
 
 ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
  บริษทัมีภาระจากการค ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 35.4 และ 35.5 
 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
  ค่าตอบแทนผูบ้ริหารน้ีเป็นผลประโยชนท่ี์จ่ายใหแ้ก่ผูบ้ริหารของบริษทั ประกอบดว้ยค่าตอบแทนท่ีเป็น

ตวัเงินไดแ้ก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ีผูบ้ริหาร
ของบริษทัหมายถึงบุคคลท่ีก าหนดตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

  ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี  
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 ส าหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
ผูบ้ริหาร        
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร        
  ผลประโยชน์ระยะสั้น 29  33  23  33 
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 3  2  2  2 
    รวม 32  35  25  35 
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บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
เงินสดในมือ 1,757  1,354  451  451 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนั 180,433  80,902  93,821  6,730 
รวม 182,190  82,256  94,272  7,181 

 
  เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียลอยตวัตามอตัราท่ีธนาคารก าหนด  
 
7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ        
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ -  3,111  -  3,111 
คา้งช าระ        
 ไม่เกิน 3 เดือน -  -  -  - 
 3 - 6 เดือน 372  10,627  372  10,627 
 6 - 12 เดือน 4,226  34,147  4,226  35,204 
 มากกวา่ 12 เดือน 378,822  333,166  378,822  334,731 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  383,420  381,051  383,420  383,673 
หกั : ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (383,420)  (381,051)  (383,420)  (381,051) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ -  -  -  2,622 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั        
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ        
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 584,506  439,580  373,968  330,162 
คา้งช าระ        
 ไม่เกิน 3 เดือน 25,473  183,735  -  55,349 
 3 - 6 เดือน 38  83,106  -  83,066 
 6 - 12 เดือน 21  6  -  - 
 มากกวา่ 12 เดือน 96,513  12,596  84,776  - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 706,551  719,023  458,744  468,577 
หกั : ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (11,928)  (11,928)  -  - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 223  (668)  -  - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 694,846  706,427  458,744  468,577 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 694,846  706,427  458,744  471,199 
ลกูหน้ีอ่ืน        
เงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,156  7,973  12,027  14,239 
ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  279,546  210,351 
อ่ืนๆ 3,180  2,409  2,141  1,687 
รวมลกูหน้ีอ่ืน 5,336  10,382  293,714  226,277 
หกั : ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ -  (1,486)  (281,563)  (213,855) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 5,336  8,896  12,151  12,422 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 700,182  715,323  470,895  483,621 

 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยไดโ้อนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินจากลูกหน้ีการคา้เพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงิน

สินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคาร ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ขา้งตน้ไดร้วมยอด
ลูกหน้ีการคา้ซ่ึงใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือเป็นจ านวนประมาณ 140 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทั: -
ลา้นบาท) (31 ธนัวาคม 2561 : 935 ลา้นบาท เฉพาะของบริษทั : 827 ลา้นบาท) 
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บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

8. รายได้ที่ยงัไม่เรียกช าระ/เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2562 

 
2561 

 
2562 

 
2561 

รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ตาม
สัญญาก่อสร้าง  

      

  มูลค่างานตามสญัญา  21,707,496  19,357,590  9,649,236  12,432,894 
  การรับรู้รายไดต้ามอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ 10,127,035  12,355,890  5,294,370  8,687,951 
  หกั : หน้ีสูญ -  (300)  -  (300) 
  หกั : มูลค่างานก่อสร้างท่ีเรียกเก็บ (9,975,423)  (11,639,113)  (5,270,037)  (8,098,028) 
    สุทธิ 151,612  716,477  24,333  589,623 
  รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 1,138,171  1,010,493  411,364  614,445 
  เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ตามสัญญาก่อสร้าง (986,559)  (294,016)  (387,031)  (24,822) 
    รวม 151,612  716,477  24,333  589,623 
        
  ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง 223,220  111,126  76,618  57,106 
  หกั: ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (7,854)  (7,854)  (7,854)  (7,854) 
  ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง - สุทธิ 215,366  103,272  68,764  49,252 

        
รายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้        
  มูลค่างานตามสัญญา  -  600,000  -  - 
  มูลค่างานก่อสร้างท่ีเรียกเก็บ -  6,000  -  - 
  หกั: การรับรู้รายไดต้ามอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ -  -  -  - 
  รายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้ -  6,000  -  - 

 
9. สินค้าคงเหลือ  
  สินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 

วตัถุดิบและวสัดุก่อสร้าง 7,939  7,909  7,892  7,892 
สินคา้คงเหลือ 8  11  -  - 
รวม 7,947  7,920  7,892  7,892 
หกั ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้ (2,378)  (2,378)  (2,378)  (2,378) 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 5,569  5,542  5,514  5,514 
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บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

10. ภาษีเงนิได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย 
  ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 

ปี 2558 -  7,861  -  - 
ปี 2559 6,522  6,522  -  - 
ปี 2560 26,674  26,674  20,999  20,999 
ปี 2561 26,423  28,198  26,423  28,198 
ปี 2562 72,510  -  57,712  - 
 132,129  69,255  105,134  49,197 

 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยแสดงภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายเป็นสินทรัพย ์เน่ืองจากบริษทัและบริษทัยอ่ยมี

สิทธิขอคืนภาษีขา้งตน้ อยา่งไรก็ตาม มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนของภาษีเงินไดด้งักล่าวข้ึนอยูก่บัการใชสิ้ทธิขอคืน
ภาษีและผลการตรวจสอบภาษีของบริษทัและบริษทัยอ่ยโดยหน่วยงานของรัฐ 

 
11. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
  สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2562  2561  2562  2561 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 21,423  12,058  10,724  8,015 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 11,067  24,372  7,431  20,459 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 5,230  1,941  1,916  668 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 37,720  38,371  20,071  29,142 

 
12.  เงินฝากธนาคารทีม่ีภาระค า้ประกนั 

  ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ าซ่ึงบริษทัย่อยได้น าไปค ้ าประกันวงเงิน
สินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารและหนงัสือค ้าประกนัท่ีธนาคารออกใหใ้นนามของบริษทัยอ่ยตามท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุ 35.4 
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บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงบนัทึกในราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ประกอบดว้ย 

  ลกัษณะ  ประเทศท่ี    พนับาท 

ช่ือบริษทั  ธุรกิจ  กิจการจดัตั้ง  สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)  ทุนช าระแลว้  วิธีราคาทุน  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ 

      ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

      2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

บริษทั สหการวิศวกร จ ากดั   ใหบ้ริการงานวิศวกรรมก่อสร้าง
สาธารณูปโภคพื้นฐาน 

 ไทย  99.99  99.99  
 

500,000,000 
บาท 

 500,000,000 
บาท 

 620,894,691  620,894,691  (145,071,416)  (145,071,416)  475,823,275  475,823,275 

ทีอาร์ซี อินเวสเมน้ท ์ลิมิเต็ท  ลงทุนในกิจการอ่ืน  สาธารณรัฐเมอริเชียส  100.00  100.00  1 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

 1 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

 32  32  -  -  32  32 

บริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จ ากดั  
 
ผลิตและจ าหน่ายน ้าประปา  

 
ไทย  99.97  99.97  

 
250,000 
บาท 

 
 

250,000 
บาท 

 249,925  249,925  -  -  249,925  249,925 

รวม            621,144,648  621,144,648  (145,071,416)  (145,071,416)  476,073,232  476,073,232 

 
  เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 8/2562 มีมติอนุมติัให้บริษทัจดัตั้งบริษทัย่อย 1 บริษทั เพื่อด าเนินธุรกิจคลงัสินคา้

อตัโนมติั ซ่ึงปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งด าเนินการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั 
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บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  ลกัษณะ  ประเทศท่ี    พนับาท 
ช่ือบริษทั  ธุรกิจ  กิจการจดัตั้ง  สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)  ทุนช าระแลว้  วิธีราคาทุน  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ 

      ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
      2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

ถือหุน้โดยบริษทั สหการวิศวกร จ ากดั                         
กิจการร่วมคา้ ไฮโครเทค็ สหการ  ใหบ้ริการงานวิศวกรรมก่อสร้าง  ไทย  49.00  49.00  1,000,000              

บาท 
 1,000,000              

บาท 
 490,000  490,000  -  -  490,000  490,000 

ถือหุน้โดยทีอาร์ซี อินเวสเมน้ท ์ลิมิเตท็                         
ทีอาร์ซี อินเตอร์เนชัน่แนล ลิมิเตท็   ลงทุนในกิจการอ่ืน  ฮ่องกง  100.00  100.00  10 

เหรียญฮ่องกง 
 10 

เหรียญฮ่องกง 
 33  33  -  -  33  33 

ถือหุน้โดยทีอาร์ซี อินเตอร์เนชัน่แนล ลิมิเตท็                         
TRC Middle East LLC  ใหบ้ริการงานวิศวกรรมก่อสร้าง  สาธารณรัฐ 

สุลต่านโอมาน 
 70.00  70.00  150,000 

Omani Rial 
 150,000 

Omani Rial 
 12,322,330  12,322,330  (12,322,330)  (12,322,330)  -  - 

TRC Engineering LLC  ใหบ้ริการงานวิศวกรรมก่อสร้าง  สาธารณรัฐ
สุลต่านโอมาน 

 70.00  70.00  250,000 
Omani Rial 

 250,000 
Omani Rial 

 13,654,506  13,654,506  (13,654,506)  (13,654,506)  -  - 

รวม              26,466,869  26,466,869  (25,976,836)  (25,976,836)  490,033  490,033 

 
  บริษทั สหการวิศวกร จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั และบริษทั ไฮโดรเทค็ จ ากดั (มหาชน) มีบนัทึกขอ้ตกลงร่วมกนัใหบ้ริษทัยอ่ยเป็นผูรั้บผิดชอบใน

การด าเนินโครงการของกิจการร่วมคา้ ไฮโดรเท็ค สหการ โดยบริษทั ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) ไม่ขอรับส่วนแบ่งผลก าไรและขาดทุน และความเสียหายใด ๆ ท่ี
เกิดข้ึนอนัเกิดจากการด าเนินการ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคร้ังท่ี 2/2562 มีมติอนุมติัให้ด าเนินการเลิกบริษทั ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 บริษทัยอ่ยดงักล่าวอยูร่ะหวา่งด าเนินการช าระบญัชี 

  เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2559 มีมติอนุมติัให้ด าเนินการปิดบริษทั TRC Middle East LLC และTRC Engineering 
LLC ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัยอ่ยดงักล่าวอยูร่ะหวา่งด าเนินการปิดบริษทั 
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บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

14. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  
 14.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 
   เงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงบนัทึกในวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม ประกอบดว้ย 

  ลกัษณะ  ประเทศท่ี    พนับาท 
ช่ือบริษทั  ธุรกิจ  กิจการจดัตั้ง  สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)  ทุนช าระแลว้ (พนับาท)  วิธีส่วนไดเ้สีย  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า  วิธีส่วนไดเ้สีย - สุทธิ 

      ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
      2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

ถือหุน้โดยบริษทั                         
บริษทั แอท เอนเนอจี โซลชูัน่ จ ากดั  ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน  ไทย  50.00  -  50,750  -  25,375  -  -  -  25,375  - 
ถือหุน้โดยทีอาร์ซี อินเวสเมน้ท ์ลิมิเตท็                         
บริษทั อาเซียนโปแตช ชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน)  ขดุเจาะเหมืองแร่  ไทย  22.46  22.46  2,805,797  2,805,797  1,126,742  1,126,742  (1,126,742)  (1,126,742)  -  - 
ถือหุน้โดยทีอาร์ซี อินเตอร์เนชัน่แนล ลิมิเตท็                         
บริษทั อาเซียนโปแตช ชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน)  ขดุเจาะเหมืองแร่  ไทย  2.67  2.67  2,805,797  2,805,797  85,989  85,989  (85,989)  (85,989)  -  - 
รวม              1,238,106  1,212,731  (1,212,731)  (1,212,731)  25,375  - 

 
   เงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงบนัทึกในราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ประกอบดว้ย 
 

  ลกัษณะ  ประเทศท่ี    พนับาท 
ช่ือบริษทั  ธุรกิจ  กิจการจดัตั้ง  สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)  ทุนช าระแลว้ (พนับาท)  วิธีราคาทุน  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ 

      ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
      2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

บริษทั แอท เอนเนอจี โซลูชัน่ จ ากดั  ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน  ไทย  50.00  -  50,750     -  25,375     -     -     -  25,375     - 
รวม              25,375     -     -     -  25,375     - 
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บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

 บริษทั โอลีฟ เทคโนโลย ีจ ากดั 
  เม่ือวนัท่ี 11 ธันวาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 10/2562 มีมติอนุมัติให้

บริษทัเขา้ลงนามสัญญาร่วมทุนกบับริษทั เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชัน่ เซอร์วิส จ ากดั เพื่อด าเนินธุรกิจ
ด้านการให้บริการวิจัยพัฒนาระบบตรวจสอบ ควบคุมผ่านระบบ IOT ซ่ึงปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ด าเนินการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั 

 
 บริษทั แอท เอนเนอจี โซลูชัน่ จ ากดั 
  เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 8/2562 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทั

เขา้ลงนามสญัญาร่วมทุนกบับริษทั เอเชีย กรีน เอนเนอจี จ ากดั (มหาชน) และบริษทั แอพไพลแอน๊ซ์ 
เทคโนโลยี ซพัพลายส์ จ ากดั เพื่อด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายพลงังาน คิดเป็นสัดส่วนถือหุ้นร้อย
ละ 45, 45, 10 ตามล าดบั โดยจดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 ดว้ยทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท 
บริษทัลงทุนเป็นจ านวน 449,900 บาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 บริษทั แอท เอนเนอจี 
โซลูชัน่ จ ากดั เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ลา้นบาทเป็น 200 ลา้นบาท โดยมีทุนช าระ 50.75 ลา้นบาท 
บริษทัลงทุนเป็นจ านวน 25.38 ลา้นบาท 

 
 บริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน) 

  ตามขอ้ตกลงการขอประทานบตัรระหว่างบริษทัร่วมกบักรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรมในเดือนมกราคม 2558 บริษทัร่วมมีภาระผกูพนัในการจ่ายช าระเงิน
ผลประโยชน์พิเศษฯ จ านวน 8 งวด เป็นจ านวนเงินงวดละ 433 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อย
ละ 6.5 ต่อปี คิดเป็นจ านวนเงินทั้งหมด 569 ลา้นบาท เร่ิมตั้งแต่ปี 2561 และมีขอ้ผูกพนัในการจ่าย
ช าระเงินกองทุนต่างๆทุกปีตลอดอายุประทานบตัร ทั้งน้ี บริษทัร่วมไดรั้บหนังสือจากส านักงาน
อุตสาหกรรมจงัหวดัชยัภูมิเรียกร้องให้ช าระเงินผลประโยชน์พิเศษฯงวดท่ี 1 จ านวน 569 ลา้นบาท 
พร้อมค่าปรับในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี ภายใน 90 วนันับจากวนัท่ีได้รับหนังสือดังกล่าว ซ่ึงครบ
ก าหนดในเดือนสิงหาคม 2561 มิฉะนั้ นอาจถูกเพิกถอนประทานบัตร ตามนัยมาตรา 128 แห่ง
พระราชบญัญติัแร่ พ.ศ. 2560 

  ในเดือนเมษายน 2561 บริษัทร่วมได้จัดสรรและเรียกช าระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนคร้ังท่ี 1 
จ านวนไม่เกิน 29 ลา้นหุ้น โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผูถื้อหุ้นรายเดิม ในราคาหุ้นละ 
68.43 บาท ระยะเวลาจองซ้ือและช าระค่าหุ้นในเดือนกรกฎาคม 2561 ทั้ งน้ี  เม่ือครบก าหนด
ระยะเวลาจองซ้ือและช าระค่าหุน้เพิม่ทุนแลว้ ผลปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดช าระค่าหุน้เพิ่มทุน 
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บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
  บริษทัร่วมดงักล่าว ยงัคงไม่สามารถจ่ายช าระเงินผลประโยชน์พิเศษฯงวดท่ี 1 ตามขอ้ตกลง

การจ่ายผลประโยชน์พิเศษดงักล่าวได ้เน่ืองจากอยูใ่นระหว่างการด าเนินการหาแหล่งเงินทุนจากทั้ง
ในส่วนการเพิ่มทุนจากผูถื้อหุน้ และ/หรือจากการขอวงเงินสินเช่ือจากธนาคารพาณิชย ์ทั้งน้ี ในเดือน
พฤศจิกายน 2561 บริษทัร่วมไดรั้บแจง้ให้บริษทัช าระเงินผลประโยชน์พิเศษฯ งวดท่ี 2 จ านวน 569 
ลา้นบาท ภายในวนัท่ี 15 มกราคม 2562 หากพน้ก าหนดเวลาช าระเงิน บริษทัร่วมจะตอ้งช าระค่าปรับ
ในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี ของจ านวนเงินท่ีต้องช าระเงินผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐ 
ปัจจุบนับริษทัร่วมยงัคงไม่สามารถปฎิบติัตามขอ้ตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษฯดงักล่าวได ้ 

  และเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ของบริษทัร่วม ไดมี้มติ
อนุมติัการแกไ้ขเปล่ียนแปลงราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจากราคาหุ้นละ  68.43 บาทเป็นราคาหุ้นละ 
15.00 บาทต่อหุน้ และพิจารณาอนุมติัการเรียกช าระค่าหุน้คร้ังท่ี 1 จ านวนไม่เกิน 35 ลา้นหุน้โดยการ
เสนอขายหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมในอตัรา 4 หุ้นเดิมต่อ 5 หุน้ใหม่ ในราคาเสนอขาย 15.00 บาทต่อหุ้น 
คิดเป็นเงินค่าหุ้น 526 ล้านบาท และระยะเวลาจองซ้ือและช าระค่าหุ้นระหว่างวันท่ี 27 - 31 
พฤษภาคม และ 3 - 7 มิถุนายน 2562 

  ต่อมา วนัท่ี 4 มิถุนายน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทัร่วม คร้ังท่ี 2/2562 มี
มติอนุมัติขยายระยะเวลาการจองซ้ือและช าระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากเดิมวันท่ี 27 - 31 
พฤษภาคม และ 3 - 7 มิถุนายน 2562 เปล่ียนแปลงเป็นวนัท่ี 27 - 31 พฤษภาคม และ 4 มิถุนายน ถึง
วนัท่ี 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 านวนเงินท่ีไดรั้บช าระค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุนจากการจดัสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนในคร้ังน้ีไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานท่ีวางไว ้ท าให้บริษัทร่วมไม่สามารถ
ด าเนินการตามแผนงานต่อได ้บริษทัร่วมจึงคืนเงินช าระค่าหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 9 
กนัยายน 2562 

  ดงันั้น ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคร้ังท่ี 3/2562 วนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2562 มีมติอนุมติัให้
บริษทัไม่ด าเนินการใดๆเพิ่มเติมเก่ียวกบัการลงทุนในบริษทัร่วม รวมถึงไม่รับงานก่อสร้างใดๆ จาก
บริษทัร่วมจนกว่าจะมีแหล่งเงินทุนท่ีน่าเช่ือถือในการพฒันาโครงการ และอนุมติัให้บริษทัยอ่ยของ
บริษัท บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนทั้ งจ านวน เป็นมูลค่ารวมทั้ งส้ิน 1,361 ล้านบาท 
เน่ืองจากสถานการณ์ของบริษทัร่วมมีความไม่แน่นอนท่ีส าคญั อาทิเช่น ภาระในการช าระเงิน
ผลประโยชน์พิเศษฯทั้ง 2 งวด ซ่ึงส่งผลให้เกิดความเส่ียงในการถูกเพิกถอนประทานบตัร และยงัมี
ความไม่แน่นอนในการหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมในการพฒันาโครงการเหมืองแร่โปแตช ทั้งในส่วน
การเพิ่มทุนท่ียงัไม่มีความคืบหนา้ในการหาผูร่้วมทุนรายใหม่ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน  
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บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
 และ/หรือการไดรั้บสินเช่ือจากธนาคารพาณิชย ์ ท าให้บริษทัร่วมเกิดปัญหาดา้นเงินทุนหมุนเวียน 

ส่งผลให้เกิดความล่าช้าของแผนพฒันาโครงการของบริษทัร่วม รวมถึงการท่ีบริษทัตอ้งรับรู้ผล
ขาดทุนของบริษทัร่วมดว้ยวิธีส่วนไดเ้สียเขา้มาในผลประกอบการรวมเป็นจ านวนมากต่อเน่ืองกนัมา
หลายปี และจะตอ้งรับรู้มากข้ึนในอนาคตจากการบนัทึกค่าปรับจากการท่ีบริษทัร่วมไม่สามารถช าระ
เงินผลประโยชน์พิเศษฯท่ีตอ้งช าระทุกๆปี ถึงแมว้่าฝ่ายบริหารของบริษทัจะไดบ้นัทึกส ารองเผื่อ
ขาดทุนไวเ้ต็มจ านวนส าหรับสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัโครงการเหมืองแร่โปแตชของบริษทัร่วมแลว้ 
บริษทัยงัคงมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการด าเนินการอยา่งดีท่ีสุดเพื่อให้ไดคื้นมาซ่ึงมูลค่าของ
สินทรัพยเ์หล่านั้นมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้และในอนาคตถา้ไดรั้บคืนมาซ่ึงมูลค่าของสินทรัพย์
เหล่านั้น บริษทัก็จะสามารถกลบัรายการส ารองเผื่อขาดทุนท่ีเกินความจ าเป็น และรับรู้ก าไรใน
อนาคตเพื่อชดเชยขาดทุนจากส ารองดงักล่าวได ้

 
 14.2 ส่วนแบ่งขาดทุน 
  ในระหว่างปี บริษทัหยุดรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ 

จ ากดั (มหาชน) ในงบการเงินรวม เน่ืองจากส่วนแบ่งขาดทุนในบริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั 
(มหาชน) นั้ นมีมูลค่าเท่ากับหรือเกินมูลค่าส่วนได้เสียของบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ ากัด 
(มหาชน) นั้นแลว้ 

  ในระหว่างปี บริษทัไม่ไดบ้นัทึกส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษทั แอท เอน
เนอจี โซลูชัน่ จ ากดั เน่ืองจากผลกระทบของรายการดงักล่าว ไม่มีสาระส าคญัต่องบการเงิน 

  พนับาท 

ช่ือบริษทั  
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน

บริษทัร่วม 
 
 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจาก

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2562  2561  2562  2561 

บริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน)  -  47,389  -  1,117 
 รวม  -  47,389  -  1,117 
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บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
 14.3 ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมท่ีมีสาระส าคญั 
   บริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน) 
  สรุปรายการฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 
 

 ลา้นบาท 
 2562  2561 
สินทรัพยห์มุนเวียน 6  23 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 6,846  6,871 
หน้ีสินหมุนเวยีน (2,700)  (1,928) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (3,003)  (3,459) 
 สินทรัพย ์- สุทธิ 1,149  1,507 
สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 25.13  25.13 
สดัส่วนตามส่วนไดเ้สียของกิจการในสินทรัพย ์- สุทธิ 289  379 
การตดัรายการระหวา่งกนั -  (13) 
ค่าความนิยม 847  847 
รวม 1,136  1,213 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน (1,213)  (1,213) 
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัร่วม (77)  - 

 
  สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 
 

 ลา้นบาท 
 2562  2561 
รายได ้ 15  7 
ก าไร (ขาดทุน)  (359)  (186) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -  4 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (359)  (182) 
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บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
15. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

  เงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงบนัทึกในวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม ประกอบดว้ย 
  ลกัษณะ    พนับาท 

ช่ือบริษทั  ธุรกิจ  สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)  ราคาทุน (พนับาท)  วิธีส่วนไดเ้สีย  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า  วิธีส่วนไดเ้สีย - สุทธิ 
    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
    2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

ถือหุน้โดยบริษทั                       
กิจการร่วมคา้ซิโนเปค - ทีอาร์ซี  ใหบ้ริการงานวิศวกรรมก่อสร้าง  30  30  2,376  2,376  2,376  2,376  -  -  2,376  2,376 
ถือหุน้โดยบริษทั สหการวิศวกร จ ากดั                       
บริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จ ากดั  ใหบ้ริการงานวิศวกรรมก่อสร้าง  51  51  20,400  20,400  23,862  22,247  -  -  23,862  22,247 
รวม        22,776  22,776  26,238  24,623  -  -  26,238  24,623 

 
   เงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงบนัทึกในวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ประกอบดว้ย 

      พนับาท 
ช่ือบริษทั  ลกัษณะธุรกิจ  สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)  ราคาทุน  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า  ราคาทุน 

    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
    2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

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

 
  เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2561 ท่ีประชุมกรรมการบริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จ ากดั มีมติอนุมติัใหเ้รียกเงินเพิ่มทุนส่วนท่ีเหลือจ านวน 30 ลา้นบาทหรือร้อยละ 75 

โดยช าระค่าหุน้แลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2561 
 



- 48 - 

 

บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

 15.1    ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) 
  ในระหวา่งปี บริษทัรับรู้ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวม 

ดงัน้ี 
  พนับาท 

ช่ือบริษทั  

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) 
จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนใน

การร่วมคา้ 
  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2562  2561  2562 

 
2561 

บริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จ ากดั  1,615  1,963  - 
 

- 
รวม  1,615  1,963  - 

 
- 

 
  งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัไม่ไดบ้นัทึกส่วนแบ่ง

ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ซิโนเปค-ทีอาร์ซี เน่ืองจากผลกระทบของรายการ
ดงักล่าว ไม่มีสาระส าคญัต่องบการเงิน 

 
 15.2 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมคา้ท่ีมีสาระส าคญั 
   บริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จ ากดั 
  สรุปรายการฐานะทางการเงิน  

 ลา้นบาท 
 2562  2561 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9  2 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 77  127 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 14  15 
หน้ีสินหมุนเวียน (53)  (100) 
 สินทรัพย ์- สุทธิ 47  44 
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 51  51 
สดัส่วนตามส่วนไดเ้สียของกิจการในสินทรัพย ์- สุทธิ 24  22 
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บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

  สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 ลา้นบาท 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2562  2561 
รายได ้ 152  138 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (3)  (2) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (1)  (1) 
ก าไร (ขาดทุน)  3  4 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -  - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 3  4 

 
16. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 งบการเงินรวม  (พนับาท) 
 ยอดคงเหลือ   เพิ่มข้ึน  จ าหน่าย/  โอนเขา้/  ยอดคงเหลือ  
 ณ วนัท่ี 1    ตดัจ าหน่าย  (โอนออก)  ณ วนัท่ี 31 

 มกราคม 2562        ธนัวาคม 2562 
ราคาทุน           

ท่ีดิน 142,062  -  -  -  142,062 
อาคาร 293,748  164  -  7,928  301,840 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 561,462  28,711  (4,130)  10,011  596,054 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 

และเคร่ืองใชส้ านกังาน 
 

98,978 
  

1,182 
  

(1,637) 
  

- 
  

98,523 
ยานพาหนะ 97,937  2,992  (12,527)  -  88,402 
งานระหวา่งก่อสร้าง 15,214  37,084  -  (17,939)  34,359 

รวมราคาทุน 1,209,401  70,133  (18,294)  -  1,261,240 
ค่าเส่ือมราคาสะสม           

อาคาร (35,295)  (11,419)  -  -  (46,714) 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (368,478)  (84,784)  2,845  -  (450,417) 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 

และเคร่ืองใชส้ านกังาน 
 

(78,471) 
  

(9,872) 
  

1,582 
  

- 
  

(86,761) 
ยานพาหนะ (85,851)  (7,276)  12,031  -  (81,096) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (568,095)  (113,351)  16,458  -  (664,988) 
หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (344)  -  -  -  (344) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 640,962        595,908 
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บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

 งบการเงินรวม  (พนับาท) 
 ยอดคงเหลือ   เพิ่มข้ึน  จ าหน่าย/  โอนเขา้/  ยอดคงเหลือ  
 ณ วนัท่ี 1    ตดัจ าหน่าย  (โอนออก)  ณ วนัท่ี 31 

 มกราคม 2561        ธนัวาคม 2561 
ราคาทุน           

ท่ีดิน 142,062  -  -  -  142,062 
อาคาร 285,984  761  -  7,003  293,748 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 502,704  39,511  (12,019)  31,266  561,462 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 

และเคร่ืองใชส้ านกังาน 
 

97,657 
  

5,353 
  

(4,775) 
  

743 
  

98,978 
ยานพาหนะ 97,907  30  -  -  97,937 
งานระหวา่งก่อสร้าง 31,121  23,640  -  (39,547)  15,214 

รวมราคาทุน 1,157,435  69,295  (16,794)  (535)  1,209,401 
ค่าเส่ือมราคาสะสม           

อาคาร (24,558)  (10,737)  -  -  (35,295) 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (303,285)  (75,691)  10,498  -  (368,478) 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 

และเคร่ืองใชส้ านกังาน 
 

(69,924) 
  

(13,198) 
  

4,651 
  

- 
  

(78,471) 
ยานพาหนะ (74,924)  (10,927)  -  -  (85,851) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (472,691)  (110,553)  15,149  -  (568,095) 
หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า -  (344)  -  -  (344) 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 684,744        640,962 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  (พนับาท) 
 ยอดคงเหลือ   เพิ่มข้ึน  จ าหน่าย/  โอนเขา้/  ยอดคงเหลือ  
 ณ วนัท่ี 1    ตดัจ าหน่าย  (โอนออก)  ณ วนัท่ี 31 

 มกราคม 2562        ธนัวาคม 2562 
ราคาทุน           

ท่ีดิน 140,472  -  -  -  140,472 
อาคาร 293,715  164  -  7,928  301,807 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 418,276  25,862  (2,930)  10,011  451,219 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 

และเคร่ืองใชส้ านกังาน 
 

87,961 
  

1,012 
  

(1,599) 
  

- 
  

87,374 
ยานพาหนะ 76,725  2,992  (9,553)  -  70,164 
งานระหวา่งก่อสร้าง 15,214  37,084  -  (17,939)  34,359 

รวมราคาทุน 1,032,363  67,114  (14,082)  -  1,085,395 
ค่าเส่ือมราคาสะสม           

อาคาร (35,293)  (11,417)  - lg -  (46,710) 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (257,321)  (73,675)  2,504  -  (328,492) 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 

และเคร่ืองใชส้ านกังาน 
 

(68,404) 
  

(9,439) 
  

1,549 
  

- 
  

(76,294) 
ยานพาหนะ (65,571)  (6,768)  9,130  -  (63,209) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (426,589)  (101,299)  13,183  -  (514,705) 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 605,774        570,690 
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บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  (พนับาท) 
 ยอดคงเหลือ   เพิ่มข้ึน  จ าหน่าย/  โอนเขา้/  ยอดคงเหลือ  
 ณ วนัท่ี 1    ตดัจ าหน่าย  (โอนออก)  ณ วนัท่ี 31 

 มกราคม 2561        ธนัวาคม 2561 
ราคาทุน           

ท่ีดิน 140,472  -  -  -  140,472 
อาคาร 285,951  761  -  7,003  293,715 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 379,463  38,068  (7,547)  8,292  418,276 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 

และเคร่ืองใชส้ านกังาน 
 

85,886 
  

4,859 
  

(3,527) 
  

743 
  

87,961 
ยานพาหนะ 76,725  -  -  -  76,725 
งานระหวา่งก่อสร้าง 12,817  18,970  -  (16,573)  15,214 

รวมราคาทุน 981,314  62,658  (11,074) (0 (535)  1,032,363 
ค่าเส่ือมราคาสะสม           

อาคาร (24,558)  (10,735)  -  -  (35,293) 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (197,792)  (65,506)  5,977  -  (257,321) 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 

และเคร่ืองใชส้ านกังาน 
 

(59,316) 
  

(12,500) 
  

3,412 
  

- 
  

(68,404) 
ยานพาหนะ (55,586)  (9,985)  -  -  (65,571) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (337,252)  (98,726)  9,389  -  (426,589) 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 644,062        605,774 

  
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
ค่าเส่ือมราคาในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ รวมอยูใ่น        
     ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 57,388  66,285  47,979  61,005 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 55,963  44,268  53,320  37,721 
  รวม 113,351  110,553  101,299  98,726 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคา

หมดแลว้ แต่ยงัใชง้านอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจ านวนเงิน
ประมาณ 245 ลา้นบาท และ 204 ลา้นบาท ตามล าดบั (เฉพาะของบริษทัจ านวนเงินประมาณ 155 ลา้นบาท 
และ 117 ลา้นบาท ตามล าดบั) 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
ณ วันท่ี  31 ธันวาคม  2562 และ 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของเคร่ืองมือและ

ยานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวนประมาณ 13 ลา้น
บาท และ 10 ล้านบาท ตามล าดับ (เฉพาะของบริษัทจ านวนเงินประมาณ 9 ล้านบาท และ 8 ล้านบาท 
ตามล าดบั) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัไดน้ าท่ีดินและอาคารซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีจ านวน 100 
ลา้นบาท ไปจดจ านองไวก้บัธนาคารเพื่อค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยไดรั้บจากธนาคาร 

 
17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 
 ยอดคงเหลือ   เพิ่มข้ึน  จ าหน่าย/  โอนเขา้/  ยอดคงเหลือ  
 ณ วนัท่ี    ตดัจ าหน่าย  (โอนออก)  ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม        31 ธนัวาคม 
 2562        2562 

ราคาทุน            
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 26,521  82  (363)  -  26,240 

รวมราคาทุน 26,521  82  (363)  -  26,240 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม            

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ (13,548)  (2,096)  151  -  (15,493) 
รวมค่าตดัจ าหน่ายสะสม (13,548)  (2,096)  151  -  (15,493) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 12,973        10,747 

 
 งบการเงินรวม (พนับาท) 
 ยอดคงเหลือ   เพิ่มข้ึน  จ าหน่าย/  โอนเขา้/  ยอดคงเหลือ  
 ณ วนัท่ี    ตดัจ าหน่าย  (โอนออก)  ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม        31 ธนัวาคม 
 2561        2561 

ราคาทุน            
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 24,076  1,910  -  535  26,521 

รวมราคาทุน 24,076  1,910  -  535  26,521 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม            

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ (11,229)  (2,319)  -  -  (13,548) 
รวมค่าตดัจ าหน่ายสะสม (11,229)  (2,319)  -  -  (13,548) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 12,847        12,973 
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บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 
 ยอดคงเหลือ   เพิ่มข้ึน  จ าหน่าย/  โอนเขา้/  ยอดคงเหลือ  
 ณ วนัท่ี    ตดัจ าหน่าย  (โอนออก)  ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม        31 ธนัวาคม 
 2562        2562 

ราคาทุน            
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 25,682  57  -  -  25,739 

รวมราคาทุน 25,682  57  -  -  25,739 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม            

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ (13,152)  (2,020)  -  -  (15,172) 
รวมค่าตดัจ าหน่ายสะสม (13,152)  (2,020)  -  -  (15,172) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 12,530        10,567 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 
 ยอดคงเหลือ   เพิ่มข้ึน  จ าหน่าย/  โอนเขา้/  ยอดคงเหลือ  
 ณ วนัท่ี    ตดัจ าหน่าย  (โอนออก)  ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม        31 ธนัวาคม 
 2561        2561 

ราคาทุน            
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 23,237  1,910  -  535  25,682 

รวมราคาทุน 23,237  1,910  -  535  25,682 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม            

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ (10,916)  (2,236)  -  -  (13,152) 
รวมค่าตดัจ าหน่ายสะสม (10,916)  (2,236)  -  -  (13,152) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 12,321        12,530 

 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
ค่าตดัจ าหน่ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ รวมอยูใ่น        
     ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 8  14  7  14 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2,088  2,305  2,013  2,222 
  รวม 2,096  2,319  2,020  2,236 
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บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

18. สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชีและหนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 18.1  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีดงัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562   2561   2562   2561 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  30,638  14,997  14,560  10,639 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (1,666)  (1,997)  (1,193)  (2,094) 
 28,972  13,000  13,367  8,545 

 
  การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับัญชี 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ   รายการท่ีรับรู้ใน  รายการท่ีรับรู้  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี 31  ก าไรหรือขาดทุน  ในก าไรขาดทุน  ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2561  เพิ่มข้ึน  ใชป้ระโยชน์/  เบด็เสร็จอ่ืน  ธนัวาคม 2562 
     กลบัรายการ     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี          
 ค่าเผ่ือมูลค่าสินคา้ลดลง 476  -  -  -  476 
 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 11,291  3,694  -  -  14,985 
 ประมาณการหน้ีสินอ่ืน 3,230  11,947  -  -  15,177 
  รวม 14,997  15,641  -  -  30,638 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี          
 สัญญาเช่าการเงิน (1,997)  331  -  -  (1,666) 
  รวม (1,997)  331  -  -  (1,666) 
 สุทธิ 13,000  15,972  -  -  28,972 
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บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ   รายการท่ีรับรู้ใน  รายการท่ีรับรู้  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี 31  ก าไรหรือขาดทุน  ในก าไรขาดทุน  ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2560  เพิ่มข้ึน  ใชป้ระโยชน์/  เบด็เสร็จอ่ืน  ธนัวาคม 2561 
     กลบัรายการ     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี          
 ค่าเผ่ือมูลค่าสินคา้ลดลง 476  -  -  -  476 
 ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 9,849  1,442  -  -  11,291 
 ประมาณการหน้ีสินอ่ืน 3,349  (119)  -  -  3,230 
 ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 228  (228)  -  -  - 
  รวม 13,902  1,095  -  -  14,997 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี          
 สัญญาเช่าการเงิน (1,507)  (490)  -  -  (1,997) 
  รวม (1,507)  (490)  -  -  (1,997) 
 สุทธิ 12,395  605  -  -  13,000 

 
 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ   รายการท่ีรับรู้ใน  รายการท่ีรับรู้  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี 31  ก าไรหรือขาดทุน  ในก าไรขาดทุน  ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2561  เพิ่มข้ึน  ใชป้ระโยชน์/  เบด็เสร็จอ่ืน  ธนัวาคม 2562 
     กลบัรายการ     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี          
 คา่เผ่ือมูลค่าสินคา้ลดลง 476  -  -  -  476 
 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 9,569  3,096  -  -  12,665 
 ประมาณการหน้ีสินอ่ืน 594  825  -  -  1,419 
  รวม 10,639  3,921  -  -  14,560 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี          
 สัญญาเช่าการเงิน (2,094)  901  -  -  (1,193) 
  รวม (2,094)  901  -  -  (1,193) 
 สุทธิ 8,545  4,822  -  -  13,367 
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บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ   รายการท่ีรับรู้ใน  รายการท่ีรับรู้  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี 31  ก าไรหรือขาดทุน  ในก าไรขาดทุน  ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2560  เพิ่มข้ึน  ใชป้ระโยชน์/  เบด็เสร็จอ่ืน  ธนัวาคม 2561 
     กลบัรายการ     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี          
 ค่าเผ่ือมูลค่าสินคา้ลดลง 476  -  -  -  476 
 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 8,552  1,017  -  -  9,569 
 ประมาณการหน้ีสินอ่ืน 2,411  (1,817)  -  -  594 
  รวม 11,439  (800)  -  -  10,639 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี          
 สัญญาเช่าการเงิน (1,623)  (471)  -  -  (2,094) 
  รวม (1,623)  (471)  -  -  (2,094) 
 สุทธิ 9,816  (1,271)  -  -  8,545 

 
19. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
  เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ย 

   บาท 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อตัราดอกเบ้ีย  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 (ร้อยละต่อปี)  2562  2561  2562  2561 
เงินเบิกเกินบญัชี 7.12 (2561 : 6.87)  -  1,804  -  - 
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 5.25  36,565  -  36,565  - 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 3.00 - 5.25 

(2561 : 3.00 - 4.60) 
  

436,486 
  

580,000 
  

212,486 
  

480,000 
รวม   473,051  581,804  249,051  480,000 
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บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
20. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14,414  44,072  -  - 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 426,323  434,822  208,549  234,976 
เงินทดรองจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  3,852  5,792 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์ 3,585  17,717  3,074  17,702 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  2,369  5,689 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 64,315  247,520  47,882  232,509 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 508,637  744,131  265,726  496,668 

 
  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมียอดคงเหลือของค่าใช้จ่ายคา้งจ่ายส าหรับค่าใชจ่้าย ภาระผูกพนั

ภาระอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการก่อสร้างท่ีบริษทัให้บริการแก่บริษทัร่วมแห่งหน่ึงท่ีบนัทึกเขา้มาเป็น
ตน้ทุนโครงการเป็นจ านวนทั้งส้ิน 157.8 ลา้นบาท 

 
21. ประมาณการหนีสิ้นจากโครงการก่อสร้าง 
  ประมาณการหน้ีสินจากโครงการก่อสร้าง ประกอบดว้ย 
 

  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 
เพิ่มข้ึนในระหวา่งปี  9,957  68,736  78,693  7,537  8,563  16,100 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง  (12,918)  (11,117)  (24,035)  (3,233)  (11,117)  (14,350) 
โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน  (2,297)  -  (2,297)  -  -  - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  16,719  60,173  76,892  8,101  -  8,101 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

  พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  การรับประกนั

ผลงาน 
 ผลขาดทุน

โครงการ
ก่อสร้าง 

 รวม 
 
การรับประกนั

ผลงาน 
 ผลขาดทุน

โครงการ
ก่อสร้าง 

 รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561  18,774  876  19,650  14,962  -  14,962 
เพิ่มข้ึนในระหวา่งปี  40,768  2,554  43,322  20,650  2,554  23,204 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง  (32,339)  (876)  (33,215)  (30,394)  -  (30,394) 
โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน  (5,226)  -  (5,226)  (1,421)  -  (1,421) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  21,977  2,554  24,531  3,797  2,554  6,351 

 
22. หุ้นกู้ 

  บริษัทได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 

          พนับาท 
          งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

หุน้กู ้
  
อตัราดอกเบ้ีย 

  
การช าระดอกเบ้ีย 

  
อาย ุ

  
ครบก าหนด 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 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 ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 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  

 
23. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน  
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัและบริษทัย่อยมีหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน เป็นสัญญา

เช่าการเงินส าหรับเคร่ืองมือและยานพาหนะ มีรายละเอียดจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระดงัน้ี 
 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 2562  2561 

 เงินตน้  ดอกเบ้ียรอตดั  ยอดช าระ  เงินตน้  ดอกเบ้ียรอตดั  ยอดช าระ 

ถึงก าหนดการจ่ายช าระ            

 ภายในหน่ึงปี 2,291  112  2,403  4,211  204  4,415 

ถึงก าหนดการจ่ายช าระ            

 หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 1,582  108  1,690  1,765  23  1,788 

รวม 3,873  220  4,093  5,976  227  6,203 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 

 2562  2561 

 เงินตน้  ดอกเบ้ียรอตดั  ยอดช าระ  เงินตน้  ดอกเบ้ียรอตดั  ยอดช าระ 

ถึงก าหนดการจ่ายช าระ            

 ภายในหน่ึงปี 526  89  615  -  -  - 

ถึงก าหนดการจ่ายช าระ            

 หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 1,582  108  1,690  -  -  - 

รวม 2,108  197  2,305  -  -  - 
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บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยไดท้ าสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพื่อเช่าเคร่ืองมือและยานพาหนะใชใ้นการ
ด าเนินงานของบริษทั โดยมีก าหนดการช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายขุองสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 3 
ถึง 5 ปี 

  ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาดังกล่าวขา้งตน้ บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จ ากดัต่างๆ ท่ี
ก าหนดไวใ้นสญัญาดงักล่าว 

  หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ได้แสดงไวใ้นส่วนของหน้ีสิน
หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 

 
24. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 
  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
ภาษีขายท่ียงัไม่ถึงก าหนด 32,971  29,696  26,448  26,505 
ภาษีมูลค่าเพิ่มคา้งจ่าย 121  1,044  -  - 
อ่ืน ๆ 6,625  3,488  1,629  1,631 
รวม 39,717  34,228  28,077  28,136 
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บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
25. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

      25.1 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน
แสดงไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 2562  2561 

 ผลประโยชน์หลงั

ออกจากงาน 

 ผลประโยชน์ระยะ

ยาวอ่ืน 

 รวม  ผลประโยชน์หลงั

ออกจากงาน 

 ผลประโยชน์

ระยะยาวอ่ืน 

 รวม 

ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ตน้ปี 50,865  5,589  56,454  44,806  4,619  49,425 

ตน้ทุนบริการในอดีตและดอกเบ้ีย            

     -   การแกไ้ขในโครงการผลประโยชน ์            

               พนกังานหลงัออกจากงาน 10,052  -  10,052  -  -  - 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 11,642  1,728  13,370  8,815  1,493  10,308     

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (3,783)  (971)  (4,754)  (2,756)  (523)  (3,279) 

ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 68,776  6,346  75,122  50,865  5,589  56,454 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 

 2562  2561 

 ผลประโยชน์หลงั

ออกจากงาน 

 ผลประโยชน์ระยะ

ยาวอ่ืน 

 รวม  ผลประโยชน์หลงั

ออกจากงาน 

 ผลประโยชน์

ระยะยาวอ่ืน 

 รวม 

ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ตน้ปี 43,131  4,714  47,845  38,794  3,966  42,760 

ตน้ทุนบริการในอดีตและดอกเบ้ีย            

     -   การแกไ้ขในโครงการผลประโยชน ์            

               พนกังานหลงัออกจากงาน 8,862  -  8,862  -  -  - 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 9,632  1,425  11,057  7,093  1,253  8,346 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (3,783)  (654)  (4,437)  (2,756)  (505)  (3,261) 

ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 57,842  5,485  63,327  43,131  4,714  47,845 
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บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
25.2 ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มี

รายละเอียดดงัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม   ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2562  2561  2562  2561 
รับรู้ในก าไรขาดทุน        
ตน้ทุนบริการในอดีตและดอกเบ้ีย 10,052  -  8,862  - 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย        
     -   ตน้ทุนการใหบ้ริการ 4,569  4,529  3,315  3,422 
     -   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 8,801  5,779  7,742  4,924 
รวม 23,422  10,308  19,919  8,346 

  
25.3 ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 ร้อยละ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
อตัราคิดลด (ร้อยละต่อปี) 2.28 - 2.43  2.28 - 2.43  2.28  2.28 
อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน (ร้อยละต่อปี) 5.00  5.00  5.00  5.00 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน (ร้อยละต่อปี) 0 - 20.00  0 - 20.00  0 - 20.00  0 - 20.00 
ราคาทองค า (บาท) 20,600  20,600  20,600  20,600 

 
  บริษัทและบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี

ขา้งหน้า เป็นจ านวนประมาณ 5 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทั : 4 ลา้นบาท) (2561 : 5 ลา้นบาท เฉพาะ
บริษทั : 5 ลา้นบาท)  

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยประมาณ 9 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ : 9 ปี) (2561 : 9 ปี งบ
การเงินเฉพาะกิจการ : 9 ปี) 
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บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
 25.4 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   

  ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

 เพิ่มข้ึน  ลดลง  เพิ่มข้ึน  ลดลง  เพิ่มข้ึน  ลดลง  เพิ่มข้ึน  ลดลง 

อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (5.2)  5.9  (4.0)  4.6  (4.3)  5.0  (3.3)  3.8 

การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 

(เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 

7.5  (6.6)  4.8  (4.3)  6.3    5.5  4.0  (3.6) 

การเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน 

(เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 

(5.5)  1.8  (4.3)  1.6  (4.6)  1.6  (3.6)  1.4 

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

 
  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 ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

26. ทุนเรือนหุ้น 
  จ านวนหุน้สามญั ทุนช าระแลว้และส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัของบริษทัมีการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 
 

 
 

รายการ 

  
จ านวนหุน้ 
(พนัหุน้) 

  
จ านวนเงิน 
(พนับาท) 

 ส่วนเกิน 
มูลค่าหุน้ 
(พนับาท) 

  
วนัท่ีจดทะเบียนกบั 
กระทรวงพาณิชย ์

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

 
เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2562 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 ของบริษทัมีมติอนุมติัเร่ืองต่างๆ 

ท่ีส าคญั ดงัน้ี  
26.1  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 

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

26.3  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 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้
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  

26.4  อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 3,423,981,013 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.125 บาท เพื่อ
เสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมในอตัราส่วน 9 หุน้เดิมต่อ 5 หุน้ใหม่ ราคาเสนอขาย 0.125 บาท 
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วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
27. ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขาย
หุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 
28. ทุนส ารองตามกฎหมาย 
 บริษทั 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรร
ทุนส ารอง (“ส ารองตามกฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา 
(ถา้มี) จนกวา่ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็น
เงินปันผลไม่ได ้

 บริษทัยอ่ยในประเทศ 
ตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บริษทัตอ้งจดัสรรทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 

5 ของจ านวนผลก าไร ซ่ึงบริษทัท ามาหาไดทุ้กคราวท่ีจ่ายเงินปันผลจนกวา่ทุนส ารองนั้นจะมีจ านวนไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนทุนของบริษทั ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้

 บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 
ตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษทัตอ้งจดัสรรทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 

10 ของจ านวนผลก าไร จนกวา่ทุนส ารองนั้นจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนทุนของบริษทั 
 

29. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลกัษณะส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย

รายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนกังาน 504,108  484,114  376,621  421,705 
ค่าเส่ือมราคา 113,351  110,553  101,299  98,726 
ค่าตดัจ าหน่าย 2,096  2,318  2,020  2,236 
วสัดุก่อสร้าง วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ปและค่างานผูรั้บเหมา 2,323,505  1,515,632  888,175  846,768 
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 110,970  109,301  85,069  88,065 
(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน -  10,874  -  (111) 



- 67 - 

 

บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

30.  ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 
 30.1 ส่วนประกอบหลกัของค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้
   ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย  

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก าไรขาดทุน :        
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั :        
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 9,865  32,904  -  - 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว        

 ท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ (15,972)  (605)  (4,822)  1,271 
 รวม (6,107)  32,299  (4,822)  1,271 

 
 30.2  การกระทบยอดระหวา่งจ านวนค่าใชจ่้าย (รายได)้ และผลคูณของก าไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใช ้
   ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
ก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีส าหรับปี (301,194)  (2,010,131)  (285,079)  (2,327,417) 
อตัราภาษีท่ีใช ้(%) 12% - 20%  12% - 20%  20%  20% 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดค้  านวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ (65,669)  (342,790)  (57,016)  (465,483) 
รายการกระทบยอด        
ผลกระทบทางภาษีเงินไดจ้ากการตดัรายการระหวา่งกนั 2,747  1,778  -  - 
ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายท่ีไมส่ามารถน ามาหกัในการค านวณ        
ก าไรทางภาษี        
- ค่าใชจ่้ายท่ีไม่อนุญาตใหถื้อเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรทางภาษี (4,715)  261,964  16,738  377,751 
- ค่าใชจ่้ายมีสิทธิท่ีหกัไดเ้พิ่มทางภาษี (2,819)  (2,819)  (2,812)  (2,812) 
- ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -  9,478  -  - 
- ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (323)  (393)  -  - 
- ผลขาดทุนทางภาษีท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บประโยชน์ 64,672  105,081  38,268  91,815 

รวมรายการกระทบยอด 59,562  375,089  59,194  466,754 
รวมค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ (6,107)  32,299  (4,822)  1,271 
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 30.3  การกระทบยอดระหวา่งอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ียและอตัราภาษีท่ีใช ้
   ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 
 2562  2561 
 จ านวนภาษี 

(พนับาท) 
 อตัราภาษี  

(%) 
 จ านวนภาษี 

(พนับาท) 
 อตัราภาษี  

(%) 
ก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปี (301,194)    (2,010,131)   
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีใช ้ (65,669)  12% - 20%  (342,790)  12% - 20% 
รายการกระทบยอด 59,562  19.78  375,089   18.66 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย (6,107)  2.03  32,299  1.61 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

 จ านวนภาษี 
(พนับาท) 

 อตัราภาษี  
(%) 

 จ านวนภาษี 
(พนับาท) 

 อตัราภาษี  
(%) 

ก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปี (285,079)    (2,327,417)   

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีใช ้ (57,016)  (20.00)  (465,483)  (20.00) 
รายการกระทบยอด 52,194  18.30  466,754  20.05 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย (4,822)  (1.70)  1,271  0.05 

 
  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหน่ึงค านวณข้ึนในอตัราร้อยละ 12 ของก าไร

ทางภาษีส่วนท่ีเกินกวา่ 30,000 โอมานเรียล 
  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษีจ านวน 

2,208 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทั : 2,207 ลา้นบาท) (2561 : 2,142 ลา้นบาท เฉพาะบริษทั : 2,137 ลา้นบาท) ซ่ึง 
บริษทั ไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เน่ืองจากบริษทั พิจารณาแลว้คาดว่าจะไม่ไดใ้ช้
ประโยชน์ในอนาคต 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้ านวน 200 ลา้นบาท 
42 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 2 ลา้นโอมานเรียล (เฉพาะบริษทั : 200 ลา้นบาท)  (2561 : 467 ลา้นบาท 
9 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 1 ล้านโอมานเรียล เฉพาะบริษัท : 459 ล้านบาท) ซ่ึงจะทยอยส้ินสุด
ระยะเวลาการใหป้ระโยชน์ภายในปี 2566  
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31. ก าไรต่อหุ้น 

  ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 
(ไม่รวมก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี โดยได้
ปรับจ านวนหุน้ตามสดัส่วนท่ีเปล่ียนไปของจ านวนหุน้สามญัท่ีเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการออกหุน้ปันผล  

  ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงการค านวณไดด้งัน้ี 
  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2562  2561  2562 

 
2561 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (พนับาท)  (293,284)  (2,040,573)  (280,257)  (2,328,688) 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้)  7,709,188  6,163,166  7,709,188  6,163,166 
ก าไรต่อหุ้น (บาทต่อหุน้)  (0.038)  (0.331)  (0.036)  (0.378) 

 
32. สัญญางานระหว่างก่อสร้าง 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนปรับปรุงดว้ยก าไรหรือ
ขาดทุนท่ีรับรู้จนถึงปัจจุบันส าหรับสัญญางานระหว่างก่อสร้างเป็นจ านวนประมาณ 10,211 ล้านบาท 
(เฉพาะของบริษทั : 5,368 ลา้นบาท) (2561 : 12,416 ลา้นบาท เฉพาะของบริษทั : 8,716 ลา้นบาท) มีจ านวน
เงินท่ีกิจการมีสิทธิเรียกร้องจากผูว้่าจา้งส าหรับงานระหว่างก่อสร้าง เป็นจ านวนประมาณ 1,219 ลา้นบาท 
(เฉพาะของบริษทั: 485 ลา้นบาท) (2561 : 1,071 ลา้นบาท เฉพาะของบริษทั : 643 ลา้นบาท)  และมีจ านวน
เงินท่ีผูว้่าจา้งมีสิทธิเรียกร้องจากกิจการส าหรับ งานระหว่างก่อสร้างเป็นจ านวนประมาณ 987 ลา้นบาท 
(เฉพาะของบริษทั : 387 ลา้นบาท) (2561 : 300 ลา้นบาท เฉพาะของบริษทั : 25 ลา้นบาท) 

 
33. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

  บริษทั บริษทัยอ่ยและพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึน
ตามพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทั บริษทัยอ่ยและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้
กองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 - 7 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษัท
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จ ากดั และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบ
วา่ดว้ยกองทุนของบริษทัและบริษทัยอ่ย ในระหวา่งปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดรั้บรู้เงินสมทบดงักล่าว
เป็นค่าใชจ่้ายจ านวนเงิน 8 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทั : 5 ลา้นบาท) (2561 : 8 ลา้นบาท เฉพาะของบริษทั : 
7 ลา้นบาท) 
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บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
34. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

  ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร
ใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

  เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน บริษทัและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตาม
ประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 4 ส่วนงาน ดงัน้ี 

• ส่วนงานการใหบ้ริการก่อสร้างระบบท่อ  
• ส่วนงานการใหบ้ริการระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคมี 
• ส่วนงานการใหบ้ริการก่อสร้างงานโยธา 
• ส่วนงานขายและบริการอ่ืน 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีการรวมส่วนงานด าเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานขา้งตน้  
  ผู ้มีอ  านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อ

วตัถุประสงค์ในการตัดสินใจเก่ียวกับการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษทั
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพย์
รวมซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพยร์วม
ในงบการเงิน  

  การบนัทึกบญัชีส าหรับรายการระหวา่งส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี
ส าหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

  ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยในงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี  

  พนับาท 
  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
  

 
การใหบ้ริการ 

ก่อสร้างระบบท่อ 
 
 

การใหบ้ริการ 
ระบบวิศวกรรม 

 
 

การใหบ้ริการ 
ก่อสร้างงานโยธา 

 การขายและ
บริการอ่ืน 

 รวมส่วนงาน  
 
รายการปรับปรุง
และตดัรายการ
ระหวา่งกนั 

 
 
 

งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการลูกคา้ภายนอก  958,599  388,572  2,017,505  13,783  3,378,459  -  3,378,459 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการบริษทัยอ่ย  -  -  -  -  -  -  - 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการบริษทัร่วม  -  -  -  -  -  -  - 
ค่าเส่ือมราคา  (72,043)  (29,203)  (9,135)  (4,393)  (114,774)  1,423  (113,351) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  (191,854)  (77,769)  (53,138)  (1,079)  (323,840)  3,551  (320,289) 
ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน  (145,031)  (139,238)  (51,411)  2,891  (332,789)  13,824  (318,965) 
รายไดอ่ื้น              46,487 
ดอกเบ้ียรับ              1,664 
ดอกเบ้ียจ่าย              (31,562) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ              (433) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้              1,615 
ขาดทุนก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้              (301,194) 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้              6,107 
ขาดทุนส าหรับปี               (295,087) 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

  พนับาท 
  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
  

 
การใหบ้ริการ 

ก่อสร้างระบบท่อ 
 
 

การใหบ้ริการ 
ระบบวิศวกรรม 

 
 

การใหบ้ริการ 
ก่อสร้างงานโยธา 

 การขายและ
บริการอ่ืน 

 รวมส่วนงาน  
 
รายการปรับปรุง
และตดัรายการ
ระหวา่งกนั 

 
 
 

งบการเงินรวม 

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

 
 ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์  
  บริษทัและบริษทัยอ่ยด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดงันั้นรายไดแ้ละสินทรัพย์

ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 
 
 ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 
  ในปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวนสองราย เป็นจ านวนเงินประมาณ

665 ลา้นบาท และ 676 ลา้นบาท ซ่ึงมาจากส่วนงานการใหบ้ริการก่อสร้างระบบท่อและการใหบ้ริการระบบ
วิศวกรรม ตามล าดบั (ปี 2561 มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวนสองราย เป็นจ านวนเงินประมาณ 863 ลา้น
บาทและ 256 ลา้นบาท ซ่ึงมาจากส่วนงานการให้บริการก่อสร้างระบบท่อและการให้บริการก่อสร้างงาน
โยธา ตามล าดบั) 
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บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
35. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ 
 35.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัการซ้ือวสัดุก่อสร้างและการจา้งผูรั้บเหมาก่อสร้าง 
  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเก่ียวเน่ืองกับการซ้ือวสัดุ

ก่อสร้าง และการจา้งผูรั้บเหมาก่อสร้างเป็นจ านวนเงินประมาณ 5,070 ลา้นบาท 2 ลา้นยูโร และ         
1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (เฉพาะของบริษัท : 690 ล้านบาท 2 ล้านยูโร และ 1  ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) (31 ธันวาคม 2561 : 2,683 ลา้นบาท และ 1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เฉพาะของบริษทั: 
167 ลา้นบาท และ 1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

  
 35.2 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่าด าเนินงาน 
  บริษทัและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน เคร่ืองจกัร 

รถยนตแ์ละอุปกรณ์ อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี  
   บริษัทและบริษัทย่อยมีจ านวนเงินขั้นต ่ าท่ีต้องจ่ายในอนาคตทั้ งส้ินภายใต้สัญญาเช่า

ด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 
  ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2562  2561  2562 

 
2561 

จ่ายช าระ         
 ภายใน 1 ปี  14  19  12  17 
 มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  8  10  7  9 

 
 35.3 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาบริการ 
  บริษทัและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ท าสัญญาบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจา้งท่ีปรึกษา และการรักษา

ความปลอดภยั อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 2 ปี 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาบริการท่ีบอก

เลิกไม่ได ้ดงัน้ี 
  ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2562  2561  2562 

 
2561 

จ่ายช าระ         
 ภายใน 1 ปี  3  1  2  1 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
 35.4  หนงัสือค ้าประกนัธนาคาร 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 หนังสือค ้าประกนัออกโดยธนาคารในนามบริษทัและ

บริษทัยอ่ย ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัและบริษทั
ยอ่ย มีดงัต่อไปน้ี  

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  
2562  2561  2562  2561 

ค ้าประกนัการก่อสร้างและการประมูลงาน

ก่อสร้าง  

1,605 ลา้นบาท 

- 

 1,746 ลา้นบาท 

           1 ลา้นยโูร 

 729 ลา้นบาท 

- 

 

 

583 ลา้นบาท 

- 

ค ้าประกนัการช าระคืนเงินรับล่วงหนา้และเงิน

ประกนัผลงาน 

1,417 ลา้นบาท  734 ลา้นบาท 

 

 407 ลา้นบาท  142 ลา้นบาท 

ค ้าประกนัอ่ืน ๆ 6 ลา้นบาท  7 ลา้นบาท  5 ลา้นบาท  6 ลา้นบาท 

รวม 3,028 ลา้นบาท 

-  

2,487 ลา้นบาท 

    1 ลา้นยโูร  

1,141 ลา้นบาท 

- 

 

 

731 ลา้นบาท 

- 

 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระจากการให้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ใชว้งเงิน

หนงัสือค ้าประกนัของบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นจ านวนเงิน 2 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561 : 2 ลา้นบาท) 
 
 35.5 การค ้าประกนั 
 (ก)  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีภาระผกูพนัจากการค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษทัยอ่ย

ในวงเงิน 695 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561 : 800 ลา้นบาท) และค ้ าประกันการช าระหน้ีตาม
สญัญาเช่าทางการเงินของบริษทัยอ่ยในวงเงิน 23 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561 : 23 ลา้นบาท) 

 (ข)  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัร่วมกนัในการค ้าประกนัวงเงิน
สินเช่ือท่ีบริษทัและบริษทัย่อยใช้ร่วมกันภายในวงเงิน 3,380 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561 : 
3,268 ลา้นบาท) 
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บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
36. คดฟ้ีองร้อง 
 36.1  เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2554 หน่วยงานของรัฐแห่งหน่ึงมีจดหมายถึงธนาคารแห่งหน่ึงใหย้ดึหนงัสือ

ค ้ าประกันตามข้อเสนอทางการค้าท่ีบริษัทได้วางไว้ต่อธนาคารจ 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 

   เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2558 ศาลปกครองกลางไดมี้ค าพิพากษาออกมาวา่ใหห้น่วยงานของรัฐคืน
หลักประกันการยื่นค าร้องและข้อเสนอขายไฟฟ้า คือ หนังสือค ้ าประกันของบริษัท ลงวันท่ี                       
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 ส่วนอ่ืนท่ีบริษทัฟ้องใหย้กฟ้องเสียทั้งส้ิน 

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

 36.2  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 โดยบริษทัยอ่ยขอใหศ้าลพพิากษายกฟ้องบริษทัยอ่ย 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    
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บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
   อยา่งไรก็ตาม บริษทัยอ่ยยงัมีขอ้เท็จจริงสามารถต่อสู้กบัคู่กรณีได ้จึงไดด้ าเนินการยื่นอุทธรณ์ค า

พิพากษาของศาลชั้นตน้  
   เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2558 บริษทัยอ่ยไดย้ืน่ค  าร้องขอวางหลกัประกนัตามค าสัง่ศาลชั้นตน้เพื่อขอ

งดการบงัคบัคดี และศาลชั้นตน้มีค าสั่งเม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2558 ว่าบริษทัย่อยวางหลกัประกนั
และท าหนังสือค ้ าประกันแล้วตามรายงานเจ้าหน้าท่ีฉบับลงวันท่ี 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 

   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 
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บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 
   เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2562 บริษทัย่อยและคู่กรณีตกลงท าบนัทึกขอ้ตกลงประนีประนอมยอม

ความยิมยอมลดยอดหน้ีตามค าช้ีขาด คงเหลือ 5 ลา้นบาท และตกลงสละสิทธิการเรียกร้องอ่ืนๆ ทั้ง
ปวงท่ีมีต่อกนั และในวนัเดียวกนับริษทัยอ่ยด าเนินการช าระเงิน จ านวน 5 ลา้นบาทใหแ้ก่คู่กรณีแลว้  

 36.3  เม่ือวนัท่ี 4 ธันวาคม 2550 บริษทัย่อยได้ยื่นฟ้องหน่วยงานราชการแห่งหน่ึง (คู่กรณี) ต่อศาล
ปกครองกลางเพื่อขอใหช้ าระเงินค่าเสียหายจากการบอกเลิกสญัญาก่อสร้างจ านวน 13.4 ลา้นบาท มา
หกักบัเงิน 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  
   เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2553 คู่กรณีไดย้ื่นค าให้การแกไ้ขล่าสุดต่อศาลปกครองกลางเก่ียวกบัเงิน

ค่าธรรมเนียมหนังสือค ้ าประกันการเบิกเงินล่วงหน้าจ านวน 0.1 ล้านบาท โดยคู่กรณีขอให้ศาล
พิพากษายกฟ้องเร่ืองดงักล่าว และให้บริษทัย่อยช าระเงินจ านวน 7.7 ลา้นบาท ท่ีบริษทัย่อยไดเ้บิก
เงินล่วงหนา้มาจากคู่กรณีเพื่อด าเนินการตามสัญญาจา้ง  

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

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
 36.4  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 

 36.5  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  

   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 
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 36.6  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 มีความเห็นใหบ้ริษทัไม่ตอ้งคืนเงินตามยอดหนงัสือค ้าประกนั
ทั้งหมดแก่คู่กรณี  หากคู่ความทั้งสองฝ่ายไม่เห็นพอ้งกบัความเห็นใดใหท้ าค าร้องช้ีแจงพร้อมอธิบาย
เหตุผลสนบัสนุนภายใน 30 วนันบัแต่วนัดงักล่าว 

   เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2562 บริษทัยื่นค าร้องช้ีแจงความเห็นของบริษทัต่อคณะอนุญาโตตุลาการ
อธิบายและใหค้วามเห็นในประเดน็ท่ีบริษทัไม่เห็นพอ้งกบัค าช้ีแจงของอนุญาโตตุลาการ 

   เม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2562 สถาบนัอนุญาโตตุลาการแจง้ความเห็นของคณะอนุญาโตตุลาการโดย
ยนืตามค าช้ีท่ีไดแ้จง้แก่คู่ความทุกฝ่าย  

   เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 คู่ความทั้งสองฝ่ายตกลงท าสัญญาประนีประนอมยอมความ โดย
ทั้งสองฝ่ายตกลงช าระเงินตามค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการดว้ยการหกักลบลบหน้ี คงเหลือจ านวน
ตน้เงิน และ ดอกเบ้ียนบัตั้งแต่วนัท่ีฟ้องจนถึงวนัท่ี 31  ตุลาคม 2562 ท่ีบริษทัตอ้งช าระให้ผูเ้รียกร้อง 
เป็นเงินทั้งส้ิน  1,726,706.70 เหรียญสิงคโปร์หรือประมาณ 38.89 ลา้นบาท โดยแบ่งช าระเป็น 2 งวด 
คือ วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2562 จ านวน 36.25 ลา้นบาท และวนัท่ี  28 กุมภาพนัธ์ 2563 จ านวน 2.64 
ลา้นบาท ตามล าดบั   
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 36.7  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 

อย่างไรก็ตาม บริษทัยงัมีขอ้เท็จจริงสามาถต่อสู้กบัคู่กรณีได ้บริษทัไดด้ าเนินการยื่นอุทธรณ์ค า
พิพากษาของศาลชั้นตน้  เน่ืองจากคดีอยูร่ะหว่างบริษทัท าค าฟ้องอุทธรณ์และขอทุเลาการบงัคบัคดี  
และค่าสินคา้ท่ีคา้งช าระจ านวนดงักล่าว บริษทัไดบ้นัทึกไวใ้นงบการเงินเรียบร้อยแลว้ บริษทัจึงไม่
จ าเป็นตอ้งตั้งประมาณการหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 36.8  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 ฝ่ายบริหารของบริษัทร่วมโดยอาศยัความเห็นท่ีปรึกษากฎหมายภายในของบริษทัร่วม 
พิจารณาเห็นวา่บริษทัร่วมไดด้ าเนินการตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้
ทุกประการ จึงเช่ือมัน่วา่คดีดงักล่าวขา้งตน้จะไม่ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อการประกอบธุรกิจ
ของบริษทัร่วม 

 36.9  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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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

    ต่อมาเม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2562 บริษทัร่วมไดรั้บจดหมายแจง้ค าสั่งศาลว่า ผูฟ้้องคดีไดท้ าค า
คดัคา้นค าให้การและศาลไดมี้ค าสั่งรับค าคดัคา้นค าให้การดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2562 หาก
บริษทัร่วมประสงค์จะตรวจและคัดส 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 ฝ่ายบริหารของบริษทัร่วมโดยอาศยัความเห็นท่ีปรึกษากฎหมายภายในของบริษัทร่วม 
พิจารณาเห็นวา่บริษทัร่วมไดด้ าเนินการตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้
ทุกประการ จึงเช่ือมัน่วา่คดีดงักล่าวขา้งตน้จะไม่ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อการประกอบธุรกิจ
ของบริษทัร่วม 

 36.10   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  

เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 บริษทัยอ่ยไดรั้บค าใหก้ารของคู่กรณี แต่เน่ืองจากคดีมีประเดน็การ
ต่อสู้ค่อนข้างยุ่งยาก ศาลจึงให้โอกาสบริษทัย่อยต่อสู้คดีอย่างเต็มท่ีและเพื่อให้บริษทัย่อยตรวจ
ค าให้การเตรียมพยานบุคคล และเอกสารเน่ืองจากคดีอยู่ในระหว่างบริษทัยอ่ยสอบขอ้เท็จจริง และ 
รวบรวมเอกสารเพื่อท าค าใหก้าร    

 36.11   เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2562 เจา้หน้ีการคา้ของโครงการก่อสร้างของบริษทัยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งใน
เร่ือง ผิดสัญญาจา้ง เรียกให้ช าระหน้ีและค่าเสียหาย 10.50 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี 
เป็นตน้ไปจนกว่าคดีจะช าระเสร็จ โดยศาลก าหนดยื่นค าให้การต่อสู้คดีภายในวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 
2563  

   เน่ืองจากคดีอยู่ในระหว่างบริษทัสอบขอ้เท็จจริง และรวบรวมเอกสารเพื่อท าค าให้การ  และ 
บริษทัไดบ้นัทึกหน้ีคา้งช าระบางส่วนในงบการเงินแลว้  ส่วนท่ีต่างจากหน้ีคา้งช าระ บริษทัจึงไม่
จ าเป็นตอ้งตั้งประมาณการหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในงบการเงิน 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
 36.12  เม่ือวนัท่ี 20  พฤศจิกายน 2562  เจา้หน้ีผูรั้บเหมาของโครงการก่อสร้างของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง  

ยืน่ฟ้องต่อศาลแพ่งในเร่ือง ผิดสัญญาวา่จา้ง ไม่ช าระค่าจา้งและเรียกค่าเสียหาย จ านวนเงิน 1.25 ลา้น
บาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี เป็นตน้ไปจนกว่าคดีจะช าระเสร็จ ศาลมีค าสั่งนดัสืบพยานใน
วนัท่ี 21 มกราคม 2563 

ต่อมาศาลมีค าสั่งเล่ือนสืบพยาน และค าให้การออกไปเป็นวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2562 เน่ืองจาก
คู่กรณียืน่ค าร้องขอขยายเวลาเพื่อการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง และรวบรวมเอกสาร  

เน่ืองจากคดีอยูใ่นระหว่างบริษทัสอบขอ้เท็จจริง และรวบรวมเอกสารเพื่อท าค าให้การ บริษทัจึง
ไม่จ าเป็นตอ้งตั้งประมาณการหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในงบการเงิน 

 
37. ล าดบัช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  
  ลา้นบาท 

  งบการเงินรวม 

  2562  2561 

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

หน้ีสินท่ีเปิดเผยมูลค่ายติุธรรม                  
หุน้กู ้  -  30.0  -  30.0  -  180.3  -  180.3 

 
  ลา้นบาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2562  2561 

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

หน้ีสินท่ีเปิดเผยมูลค่ายติุธรรม                  
หุน้กู ้  -  30.0  -  30.0  -  180.3  -  180.3 

 
38. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 นโยบายการบริหารความเส่ียง 
 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชี               

ฉบบัท่ี 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ยเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ลูกหน้ี/เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน เงินให้กูย้ืม/เงินกูย้ืม 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน และหุ้นกู ้
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าวและมีนโยบายในการบริหาร
ความเส่ียงดงัน้ี 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และ
เงินให้กูย้มื ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดใหมี้นโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ี
เหมาะสม ดงันั้นบริษทัจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการให้สินเช่ือ จ านวนเงิน
สูงสุดท่ีบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือ คือ มูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และเงิน
ใหกู้ย้มืท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

 
 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคาร เงินให้
กูย้ืม/เงินกูย้ืม หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน และหุ้นกู ้อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการ
เงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาด
ในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัและบริษทัยอ่ยจึงอยูใ่นระดบัต ่า  

 
 ณ  วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคัญสามารถจัดตาม

ประเภทอตัราดอกเบ้ียไดด้งัน้ี 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย  ไม่มี  รวม  อตัราดอกเบ้ีย 

 
ภายใน1 ปี  

 
มากกว่า             
1 ถึง 5 ปี 

 
 

ปรับข้ึนลง           
ตามราคาตลาด 

 
 

อตัราดอกเบ้ีย 
   

 
 

ท่ีแทจ้ริง 
(ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพยท์างการเงิน            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  180  2  182  0.13 - 1.20 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -  -  -  700  700  - 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง -  -  -  216  216  - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 1  -  10  -  11  0.45 - 1.30 
 1  -  190  918  1,109   

หน้ีสินทางการเงิน            
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก

ธนาคาร 473  -  -  -  473  3.00 - 7.12 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -  -  -  509  509  - 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง -  -  -  101  101  - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 2  2  -  -  4  4.75 
หุน้กู ้ 30  -  -  -  30  4.80 
 505  2  -  610  1,117   
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย  ไม่มี  รวม  อตัราดอกเบ้ีย   

 
ภายใน1 ปี  

 
มากกว่า             
1 ถึง 5 ปี 

 
 

ปรับข้ึนลง           
ตามราคาตลาด 

 
 

อตัราดอกเบ้ีย                 
   

 
 

ท่ีแทจ้ริง 
(ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพยท์างการเงิน            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  80  2  82  0.10 - 1.30 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -  -  -  715  715  - 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง -  -  -  103  103  - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 1  -  15  -  16  0.45 - 1.30 
 1  -  95  820  916   
หน้ีสินทางการเงิน            
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก

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

 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย  ไม่มี  รวม  อตัราดอกเบ้ีย   

 
ภายใน1 ปี  

 
มากกว่า             
1 ถึง 5 ปี 

 
 

ปรับข้ึนลง           
ตามราคาตลาด 

 
 

อตัราดอกเบ้ีย 
   

 
 

ท่ีแทจ้ริง 
(ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพยท์างการเงิน            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  93  1  94  0.13 - 1.20 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -  -  -  471  471  - 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง -  -  -  69  69  - 
 -  -  93  541  634   
หน้ีสินทางการเงิน            
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก

ธนาคาร 249  -  -  -  249  3.00 - 7.12 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -  -  -  266  266  - 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง -  -  -  13  13  - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 748  -  -  -  748  2.50 - 5.50 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 1  2  -  -  3  4.75 
หุน้กู ้ 30  -  -  -  30  4.80 
 1,028  2  -  279  1,309   
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย  ไม่มี  รวม  อตัราดอกเบ้ีย 

 
ภายใน1 ปี  

 
มากกว่า             
1 ถึง 5 ปี 

 
 

ปรับข้ึนลง           
ตามราคาตลาด 

 
 

อตัราดอกเบ้ีย                  
   

 
 

ท่ีแทจ้ริง 
(ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพยท์างการเงิน            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  6  1  7  0.10 - 1.25 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -  -  -  484  484  - 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง -  -  -  49  49  - 
 -  -  6  534  540   

หน้ีสินทางการเงิน            
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก

ธนาคาร 480  -  -  -  480  
 

3.00 - 4.60 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -  -  -  497  497  - 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง -  -  -  10  10  - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 510  -  -  -  510  2.50 - 4.50 
หุน้กู ้ 179  -  -  -  179  4.80 
 1,169  -  -  507  1,676   

 
 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

บริษทัและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือสินคา้ การให้บริการและ
การให้กู ้ยืมเป็นเงินตราต่างประเทศ ในบางสถานการณ์บริษัทและบริษทัย่อยจะท าสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศท่ีมีสาระส าคญั ดงัน้ี 

  งบการเงินรวม 

สกุลเงิน  
สินทรัพยท์างการเงิน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

หน้ีสินทางการเงิน         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
  (พนั)  (พนั)  (พนั)  (พนั)  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา  5  610  50  504  30.1540  32.4498 
ยโูร  2  2  90  126  33.7311  37.1252 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกุลเงิน  
สินทรัพยท์างการเงิน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

หน้ีสินทางการเงิน         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
  (พนั)  (พนั)  (พนั)  (พนั)  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา  34  638  50  504  30.1540  32.4498 
ยโูร  1  1  90  90  33.7311  37.1252 

 
 ความเส่ียงจากสภาพคล่อง  

 กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัและเพื่อท าให้ผลกระทบจากความผนั
ผวนของกระแสเงินสดลดลง 

 
 การวดัมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 กลุ่มบริษทัใชว้ิธีตลาดในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัและบริษทัยอ่ยจะใชว้ิธีราคาทุนหรือ
วิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน 

 ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินทางการเงินรวมถึงล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่
รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมส าหรับหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหาก
มูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

 งบการเงินรวม (ลา้นบาท) 
 ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562        
หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรม        
 - หุน้กู ้ -  30.0  -  30.0 

 
 งบการเงินรวม (ลา้นบาท) 

 ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561        
หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรม        
 - หุน้กู ้ -  180.3  -  180.3 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ (ลา้นบาท) 
 ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562        
หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรม        
 - หุน้กู ้ -  30.0  -  30.0 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ (ลา้นบาท) 

 ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562        
หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรม        
 - หุน้กู ้ -  180.3  -  180.3 

 
 ในระหว่างปีปัจจุบนัไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
 

 เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 
หุน้กูท่ี้จ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีแสดงมูลค่ายติุธรรมโดยการค านวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด

จ่ายในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาดปัจจุบนั ส าหรับหุน้กูท่ี้มีเง่ือนไขใกลเ้คียงกนั 
 

39.  การเปลีย่นแปลงในหนีสิ้นที่เกดิจากกจิกรรมจดัหาเงิน 
การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2562 และ 

2561 มีดงัน้ี 
 งบการเงินรวม (พนับาท) 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 
 กระแสเงินสด 

เพิ่ม (ลด)* 
 รายการท่ีไม่ใช่ 

เงินสด 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม    เพิ่มข้ึน  31 ธนัวาคม 

 2562      2562 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 581,804  (108,753)  -  473,051 
หุน้กู ้ 179,750  (150,000)  250  30,000 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 5,976  (5,113)  3,010  3,873 
 รวม 767,530  (263,866)  3,260  506,924 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 
 กระแสเงินสด 

เพิ่ม (ลด)* 
 รายการท่ีไม่ใช่ 

เงินสด 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม    เพิ่มข้ึน  31 ธนัวาคม 

 2561      2561 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 70,358  511,446  -  581,804 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 30,000  (30,000)  -  - 
หุน้กู ้ 300,000  (121,080)  830  179,750 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 17,215  (11,239)  -  5,976 
 รวม 417,573  349,127 () 830  767,530 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 
 กระแสเงินสด 

เพิ่ม (ลด)* 
 รายการท่ีไม่ใช่ 

เงินสด 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม    เพิ่มข้ึน  31 ธนัวาคม 
 2562      2562 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 480,000  (230,949)  -  249,051 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 510,000  238,000  -  748,000 
หุน้กู ้ 179,750  (150,000)  250  30,000 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน -  (901)  3,009  2,108 
 รวม 1,169,750  (143,850)  3,259  1,029,159 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 
 กระแสเงินสด 

เพิ่ม (ลด)* 
 รายการท่ีไมใ่ช่ 

เงินสด 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม    เพิ่มข้ึน  31 ธนัวาคม 
 2561      2561 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 70,358  409,642  -  480,000 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 98,000  412,000  -  510,000 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 30,000  (30,000)  -  - 
หุน้กู ้ 300,000  (121,080)  830  179,750 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 7,233  (7,233)  -  - 
 รวม 505,591  663,329  830  1,169,750 

*กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินสุทธิรวมจ านวนเงินสดรับและเงินสดช าระคืนในงบกระแสเงินสด 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
40. การบริหารจัดการทุน 

วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษทัคือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ี 
เหมาะสมและการด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 

ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 3.43 : 
1 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 : 3.35 : 1) และเฉพาะบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 2.94 : 1 (ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 : 3.88 : 1) 

 
41. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2563 
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