
 

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

รายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

 
 
 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
 บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 
 ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบย่อ ของบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ ากัด 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ยและไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนั
เดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ของบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) ซ่ึง
ผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้
ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  
 
ขอบเขตการสอบทาน 
  
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทาง
การเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการ
สอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการ
สอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้ไม่
สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่
แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 
ข้อสรุป 
 
 ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 

(นายพีระเดช  พงษเ์สถียรศกัด์ิ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4752 

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2563 



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31
มีนาคม 2563  ธนัวาคม 2562 มีนาคม 2563  ธนัวาคม 2562

สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 174,930              182,190              87,675               94,272               
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 5, 7 165,732              700,182              85,993               470,895              
รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกชาํระ 23 1,439,650           1,138,172           744,336              411,365              
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง 5 240,176              215,366              73,385               68,764               
เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมาช่วงตามสญัญาก่อสร้าง 5 465,417              519,906              171,055              195,643              
งานระหวา่งก่อสร้าง 23 210,337              80,348               47,897               73,685               
สินคา้คงเหลือ 8 5,571                 5,569                 5,514                 5,514                 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                     -                     -                     -                     
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 134,274              132,129              99,493               105,134              
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 39,347               37,720               15,997               20,071               

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 2,875,434           3,011,582           1,331,345           1,445,343           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 9 10,541               10,541               -                     -                     
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                     -                     -                     -                     
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                     -                     476,198              476,073              
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 98,404               25,375               100,000              25,375               
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 12 25,979               26,238               2,376                 2,376                 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 570,224              595,909              547,955              570,690              
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 14 23,972               -                     11,100               -                     
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10,502               10,747               10,334               10,566               
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22,854               28,972               13,402               13,367               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 6,959                 6,271                 5,467                 5,468                 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 769,435              704,053              1,166,832           1,103,915           
รวมสินทรัพย์ 3,644,869           3,715,635           2,498,177           2,549,258           

หมายเหตุ

บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่31 มีนาคม 2563

สินทรัพย์
พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31
มีนาคม 2563  ธนัวาคม 2562 มีนาคม 2563  ธนัวาคม 2562

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 15 496,838              473,051              321,838              249,051              
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 5, 16 416,406              508,637              229,053              265,726              
ตน้ทุนงานท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 647,178              561,624              192,819              87,707               
รายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้ -                     -                     -                     -                     
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง 112,192              100,572              6,357                 13,104               
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ตามสญัญาก่อสร้าง 23 940,852              986,559              373,908              387,031              
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                     -                     625,000              748,000              
ประมาณการหน้ีสินจากโครงการก่อสร้าง 17 44,984               76,893               7,221                 8,101                 
หุ้นกูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 18 -                     30,000               -                     30,000               
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี 19 11,430               2,291                 5,682                 526                    
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย -                     -                     -                     -                     
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 16,615               39,717               3,426                 28,077               

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 2,686,495           2,779,344           1,765,304           1,817,323           
หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด
ชาํระภายในหน่ึงปี 19 15,370               1,582                 7,518                 1,582                 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 20 75,114               75,122               62,996               63,328               
ประมาณการหน้ีสินจากคดีความ 26.1 20,000               20,000               20,000               20,000               

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 110,484              96,704               90,514               84,910               
รวมหน้ีสิน 2,796,979           2,876,048           1,855,818           1,902,233           
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หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที ่31 มีนาคม 2563
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31
มีนาคม 2563  ธนัวาคม 2562 มีนาคม 2563  ธนัวาคม 2562

ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั 9,587,146,838 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.125 บาท 1,198,393           1,198,393           1,198,393           1,198,393           
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

หุ้นสามญั 9,587,146,838 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.125 บาท 1,198,393           1,198,393           1,198,393           1,198,393           
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั -                     -                     -                     -                     
ส่วนตํ่ากวา่ทุนอ่ืน (2,956)                (2,956)                -                     -                     
กาํไร (ขาดทุน) สะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย
บริษทั -                     -                     -                     -                     
บริษทัยอ่ย 4,108                 4,108                 -                     -                     

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (335,404)            (347,048)            (556,034)            (551,368)            
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 13,845               15,616               -                     -                     
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั 877,986              868,113              642,359              647,025              
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (30,096)              (28,526)              -                     -                     

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 847,890              839,587              642,359              647,025              
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 3,644,869           3,715,635           2,498,177           2,549,258           

หมายเหตุ

บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วนัที ่31 มีนาคม 2563

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

 

2563 2562 2563 2562

รายได้ 5

รายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้าง 951,326          789,535          474,714          312,280          

รายไดจ้ากการให้บริการอ่ืน 4,237             2,866             -                 -                 

ดอกเบ้ียรับ 227                14                  227                13                  

รายไดอ่ื้น 7,576             9,316             9,053             7,116             

รวมรายได้ 963,366          801,731          483,994          319,409          

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนการให้บริการก่อสร้าง 5 854,983          755,047          406,836          303,706          

ตน้ทุนการให้บริการอ่ืน 2,643             2,143             -                 -                 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 80,862           82,080           74,310           72,938           

รวมค่าใชจ่้าย 938,488          839,270          481,146          376,644          

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

และการร่วมคา้ ตน้ทุนทางการเงิน และค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 24,878           (37,539) 2,848             (57,235)

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 11.2 (1,596) -                 -                 -                 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 12.2 (259) 1,080             -                 -                 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนตน้ทุนทางการเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 23,023           (36,459) 2,848             (57,235)

ตน้ทุนทางการเงิน 5 5,710             8,750             7,549             10,289           

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17,313           (45,209) (4,701) (67,524)

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 21 (6,119) (3,038) 35                  1,047             

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 11,194           (48,247) (4,666) (66,477)

หมายเหตุ

 - 5 -
บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

 

2563 2562 2563 2562

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ (2,891) 353                -                 -                 

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

- สุทธิจากภาษีเงินได้ (2,891) 353                -                 -                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด (2,891) 353                -                 -                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 8,303             (47,894) (4,666) (66,477)

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 11,644           (47,816) (4,666) (66,477)

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (450) (431) -                 -                 

11,194           (48,247) (4,666) (66,477)

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 9,873             (48,161) (4,666) (66,477)

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (1,570) 267                -                 -                 

8,303             (47,894) (4,666) (66,477)

กาํไรต่อหุ้น 22

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 0.0012 (0.0078) (0.0005) (0.0108)

บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
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หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ส่วนของผูม้ี รวม

ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกิน รวมส่วน ส่วนไดเ้สียที่ ส่วนของ

และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ส่วนตํ่ากว่าทุน รวม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม ของผูถ้ือหุ้น ไม่มีอาํนาจ ผูถ้ือหุ้น

จากการเปลี่ยนแปลง ส่วนตํ่ากว่าทุนอื่น บริษทั บริษทัยอ่ย ผลต่างจากการ ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน องคป์ระกอบอื่น ของบริษทั ควบคุม

สดัส่วนการถือหุ้น แปลงค่างบการเงิน เบด็เสร็จอื่น ของส่วน ของบริษทัยอ่ย

ในบริษทัยอ่ย ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ จากบริษทัร่วม ของผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 770,396                1,041,740         (2,956)                      (2,956)                73,371             4,108                 (1,168,875)        13,626                            900                             14,526               732,310         (29,295)              703,015           

ขาดทุนสาํหรับงวด -                        -                    -                            -                     -                   -                    (47,816)              -                                  -                              -                     (47,816)          (431)                   (48,247)            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                        -                    -                            -                     -                   -                    -                     (345)                                -                              (345)                   (345)               698                     353                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                    -                            -                     -                   -                    (47,816)              (345)                                -                              (345)                   (48,161)          267                     (47,894)            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 770,396                1,041,740         (2,956)                      (2,956)                73,371             4,108                 (1,216,691)        13,281                            900                             14,181               684,149         (29,028)              655,121           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 1,198,393             -                    (2,956)                      (2,956)                -                   4,108                 (347,048)            14,716                            900                             15,616               868,113         (28,526)              839,587           

กาํไรสาํหรับงวด -                        -                    -                            -                     -                   -                    11,644               -                                  -                              -                     11,644           (450)                   11,194             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                        -                    -                            -                     -                   -                    -                     (1,771)                             -                              (1,771)                (1,771)            (1,120)                (2,891)              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                    -                            -                     -                   -                    11,644               (1,771)                             -                              (1,771)                9,873             (1,570)                8,303                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 1,198,393             -                    (2,956)                      (2,956)                -                   4,108                 (335,404)            12,945                            900                             13,845               877,986         (30,096)              847,890           
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พนับาท

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทั

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้นกาํไร (ขาดทุน) สะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย

ส่วนตํ่ากว่าทุนอื่น

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน กาํไร (ขาดทุน) สะสม รวมส่วนของ
และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้ - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้

สาํรองตามกฎหมาย
ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 770,396                 1,041,740              73,371                   (1,386,222)             499,285                 
ขาดทุนสาํหรับงวด -                         -                         -                         (66,477)                  (66,477)                  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         -                         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                         -                         (66,477)                  (66,477)                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 770,396                 1,041,740              73,371                   (1,452,699)             432,808                 

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 1,198,393              -                         -                         (551,368)                647,025                 
ขาดทุนสาํหรับงวด -                         -                         -                         (4,666)                    (4,666)                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         -                         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                         -                         (4,666)                    (4,666)                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 1,198,393              -                         -                         (556,034)                642,359                 

 - 8 -
บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563

พนับาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

 

2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 17,313              (45,209) (4,701) (67,524)
รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็น

เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 29,460              29,176              25,865              26,096              
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ -                    -                    3,688                17,060              
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (356) 940                   (355) 939                   
กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (237) (1,901) -                    (900)
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 10                     41                     8                       41                     
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,596                -                    -                    -                    
ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 259                   (1,080) -                    -                    
ประมาณการหน้ีสินจากโครงการก่อสร้าง 1,000                7,898                -                    7,898                
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,687                3,139                3,035                2,591                
ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกู้ -                    250                   -                    250                   
ดอกเบ้ียรับ (227) (14) (227) (13)
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 5,710                8,745                7,549                10,289              

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
และหน้ีสินดาํเนินงาน 58,215              1,985                34,862              (3,273)

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 546,139            117,336            384,902            68,829              
รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกชาํระ (301,478) (85,567) (332,971) 38,376              
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง (36,499) 8,004                (4,621) 2,027                
เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมาช่วงตามสญัญาก่อสร้าง 54,489              6,437                24,588              50,680              
งานระหวา่งก่อสร้าง (129,989) 14,676              25,788              (16,445)
สินคา้คงเหลือ (2) (27) -                    -                    
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (1,627) 5,816                4,074                12,054              
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (688) (73) 1                       78                     

 - 9 -
บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

พนับาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

 

2563 2562 2563 2562
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (88,972) (82,020) (33,517) (105,633)

ตน้ทุนงานท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 85,554              65,336              105,112            (31,088)

รายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้ -                    (6,000) -                    -                    

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง 11,620              19,904              (6,747) (1,633)

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ตามสญัญาก่อสร้าง (45,707) 246,037            (13,123) (11,485)

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (23,102) 13,668              (24,651) (4,256)

เงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 127,953            325,512            163,697            (1,769)

เงินสดจ่ายประมาณการหน้ีสินจากโครงการก่อสร้าง (32,909) (6,409) (880) (5,796)

เงินสดจ่ายสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (3,695) (768) (3,367) (768)

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (23,145) (19,833) (15,358) (12,989)

รับคืนภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 20,999              -                    20,999              -                    

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 89,203              298,502            165,091            (21,322)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (เพ่ิมข้ึน) -                    -                    (3,688) -                    

เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษทัร่วม (74,625) -                    (74,625) -                    

ดอกเบ้ียรับ 227                   14                     227                   13                     

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 336                   2,234                -                    1,159                

เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (4,331) (36,300) (3,853) (35,497)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (78,393) (34,052) (81,939) (34,325)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารเพ่ิมข้ึน 23,787              136,124            72,787              17,928              

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                    -                    208,000            360,000            

เงินสดจ่ายเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                    -                    (331,000) (133,600)

บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

 

2563 2562 2563 2562
ชาํระคืนหุ้นกู้ (30,000) (150,000) (30,000) (150,000)

ดอกเบ้ียจ่าย (5,777) (9,801) (8,175) (7,456)

หน้ีสินตามสญัญาเช่า (ลดลง) (3,189) (1,033) (1,361) -                    

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (15,179) (24,710) (89,749) 86,872              

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (2,891) 353                   -                    -                    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (7,260) 240,093            (6,597) 31,225              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 182,190            82,256              94,272              7,181                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 174,930            322,349            87,675              38,406              

ขอ้มูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย

ซ้ือสินทรัพยโ์ดยยงัมิไดช้าํระเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (2,533) 6,514 (2,123) 6,514

เจา้หน้ีคา้งจ่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                    -                    125                   -                    

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 25,814              -                    12,275              -                    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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พนับาท

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
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1. ข้อมูลท่ัวไปของบริษัท 
  บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนา

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

 
2. หลกัเกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 
 2.1 หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล และตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ก.ล.ต.) ไทย ซ่ึงไดก้ าหนดเพื่อเป็นการให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด
โดยเน้นการให้ขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อ
ไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ งบการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่
กบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่าง
อ่ืนในนโยบายการบญัชี 
 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย 
งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

 

 2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั 
 ในระหว่างงวด บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและ
การให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน ยกเวน้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่
ดงัต่อไปน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ย มาตรฐานและการ
ตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
  ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
  ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 มาตรฐานการบญัชี 
  ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
  ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
  ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภท
และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจาก
ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 
(Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิด
ของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึง
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มน้ีมีผลบังคบัใช้ จะท าให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติ
ทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 เร่ือง 
สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการ
รับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่า
รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้
แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 
 การบญัชีส าหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบั
ท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้
หลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 
 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาใช้เป็นคร้ังแรก โดยรับรู้ผลกระทบสะสมโดยการ
ปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (Modified Retrospective Approach) และไม่ปรับ
ยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีจาก
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ ได้แสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินระหวา่งกาลขอ้ 4  
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 2.3 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้
ในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ี
กล่าวต่อไปน้ี 
 สินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินน้ีใหข้อ้ก าหนดเก่ียวกบันิยาม
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการ
ตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง โดยผลกระทบ
จากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน มีดงัน้ี  

   (1) การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่า 
  สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทุนมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือราคาทุนตดัจ าหน่าย การ
จดัประเภทดงักล่าวจะข้ึนอยู่กบัโมเดลธุรกิจของบริษทัและบริษทัย่อยในการจดัการ
สินทรัพย ์และลกัษณะของกระแสเงินสด   ตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น 
  สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทุน หรือผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน   
  หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  
  ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทุน  

   (2) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 
    บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพย์

ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ี
มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน บริษทัและบริษทัยอ่ยพิจารณาการเปล่ียนแปลงใน
ความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นระดบั และก าหนดวิธีการวดัค่าเผื่อ
ผลขาดทุนดา้นเครดิตและการค านวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่างกนัในแต่ละระดบั 
โดยมีข้อยกเวน้ส าหรับลูกหน้ีการค้าท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับการจดัหาเงินท่ีมี
นยัส าคญั ซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุน
ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอาย ุ

 
 สัญญาเช่า 

 ณ วนัเร่ิมต้นสัญญา บริษัทและบริษัทย่อยจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือ
ประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้
สัญญานั้นเป็นการให้สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อ
การแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

- 15 - 

 

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

วนัที่ 31 มีนาคม 2563 
 
 สินทรัพย์สิทธิการใช้ - ผู้เช่า 

  สินทรัพยสิ์ทธิการใชรั้บรู้ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงั
หกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่าใหม่ (ถา้มี) ราคาทุนดงักล่าวประกอบดว้ย จ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่า
จากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงท่ีเกิดข้ึน และการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าใดๆท่ีจ่าย
ช าระ ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสญัญาเร่ิมมีผลหกัส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 
 ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้วมถึงประมาณการตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนส าหรับผูเ้ช่าใน
การร้ือและขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะ
สินทรัพยอ์า้งอิงใหอ้ยูใ่นสภาพตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสัญญาเช่า 
 ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้  านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรง
ตามอายขุองสัญญาเช่า หรืออายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ต่ละ
ประเภท  

 
 หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

 หน้ีสินตามสัญญาเช่ารับรู้ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า ณ 
วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลโดยคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสญัญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงิน
กูย้ืมส่วนเพิ่ม หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะ
เพิ่มข้ึนโดยสะทอ้นดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะทอ้นการจ่ายช าระตาม
สัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระแลว้ นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่า
ใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหรือประเมินสญัญาเช่าใหม่ 

 
 สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างองิมีมูลค่าต ่า 

 ส าหรับสัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านบัจากวนัท่ีสัญญาเช่ามีผล 
และไม่มีสิทธิการเลือกซ้ือ และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระ
ตามสญัญาเช่าดงักล่าวจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอด
อายสุญัญาเช่า 

 
3. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 
  งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 โดยมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด (ดูหมายเหตุขอ้ 10)  
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 31 มีนาคม 2563 
 

4.  ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือ
ปฏิบัติ 

  ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 2.3 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือ
ปฏิบัติในระหว่างงวดปัจจุบัน โดยบริษัทและบริษัทย่อยได้เลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลง
นโยบายการบญัชีโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวด
ก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

  จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ขา้งตน้มาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัท่ี 16 

 ณ วนัท่ี 1 
มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน      
 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  25,814  25,814 
หน้ีสินหมุนเวียน      
 ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนด 
    ช าระภายในหน่ึงปี  2,291 

 
10,121 

 
12,412 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน      
 หน้ีสินตามสญัญาเช่า 1,582  15,693  17,275 

 

 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2562 
 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัท่ี 16 

 ณ วนัท่ี 1 
 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน      
 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  12,275  12,275 
หน้ีสินหมุนเวียน      
 ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนด 
    ช าระภายในหน่ึงปี  526 

 
5,091 

 
5,617 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน      
 หน้ีสินตามสญัญาเช่า 1,582  7,184  8,766 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 31 มีนาคม 2563 
 
 4.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 
  การจดัประเภทและการวดัมูลค่า 

 ณ วนัท่ี 1 มกราคม  2563 (วนัท่ีถือปฏิบัติคร้ังแรก) ผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัย่อยได้
ประเมินโมเดลธุรกิจท่ีใชจ้ดัการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน และจดัประเภทรายการสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงิน ดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นก าไร
ขาดทุน 

 มูลค่ายติุธรรม 
ผา่นก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น 

 ราคาทุนตดั
จ าหน่าย 

 รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  182,190  182,190 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -  -  700,182  700,182 
รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ -  -  1,138,172  1,138,172 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง -  -  215,366  215,366 
เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมาช่วงตามสญัญาก่อสร้าง  -  -  519,906  519,906 
งานระหวา่งก่อสร้าง -  -  80,348  80,348 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย -  -  132,129  132,129 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน -  -  37,720  37,720 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั -  -  10,541  10,541 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม -  -      25,375      25,375 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ -  -  26,238  26,238 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -  -  6,271  6,271 

               -                 -  3,074,438  3,074,438 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

      วนัที่ 31 มีนาคม 2563  
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 ราคาทุนตดัจ าหน่าย  รวม 
หน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563    
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 473,051  473,051 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 508,637  508,637 
ตน้ทุนงานท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 561,624  561,624 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง 100,572  100,572 
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ตามสญัญาก่อสร้าง 986,559  986,559 
หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 30,000  30,000 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 39,717  39,717 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า  29,687  29,687 
 2,729,847  2,729,847 

  
พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ราคาทุนตดั
จ าหน่าย 

 รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน  ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  94,272  94,272 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  -  470,895  470,895 
รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ -  411,365  411,365 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง -  68,764  68,764 
เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมาช่วงตามสญัญาก่อสร้าง -  195,643  195,643 
งานระหวา่งก่อสร้าง -  73,685  73,685 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย -  105,134  105,134 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน -  20,071  20,071 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  476,073  476,073 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม -  25,375  25,375 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ -  2,376  2,376 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน -  5,468  5,468 

                -  1,949,121  1,949,121 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่31 มีนาคม 2563 
 

 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาทุนตดัจ าหน่าย  รวม 
หน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563    
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 249,051  249,051 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 265,726  265,726 
ตน้ทุนงานท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 87,707  87,707 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง 13,104  13,104 
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ตามสญัญาก่อสร้าง 387,031  387,031 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 748,000  748,000 
หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 30,000  30,000 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 28,077  28,077 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า  14,383  14,383 
 1,823,079  1,823,079 

 
 การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 
 ลูกหน้ีการคา้ 

 การกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กับค่าเผื่อผลขาดทุน
ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนลูกหน้ีการคา้    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 395,348  664,983 
ผลกระทบจากการปรับปรุงยอดยกมาท่ีมีต่อก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร -  - 
ค่าเผือ่ผลขาดทุน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 395,348  664,983 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่31 มีนาคม 2563 
 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนส าหรับเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ค่าเผือ่ผลขาดทุน 
ส าหรับเงินให้กูย้มื 
ระยะสั้นแก่กิจการ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 ค่าเผือ่ผลขาดทุน
ส าหรับเงินให้กูย้มื 
ระยะยาวแก่กิจการ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2562  60,384  1,306,517 
ผลกระทบจากการปรับปรุงยอดยกมาท่ีมีต่อก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร -  - 

ค่าเผือ่ผลขาดทุน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 60,384  1,306,517 

 
 4.2 สัญญาเช่า 

  การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก บริษทัและบริษทัยอ่ย
รับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานด้วยมูลค่า
ปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่โดยคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่ม ณ 
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน บริษทัและ
บริษทัย่อยรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อน
วนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่31 มีนาคม 2563 
 

 พนับาท 

 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าด าเนินงานท่ีเปิดเผย  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 21,796  19,028 
หกั สญัญาเช่าระยะสั้นท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรง (6,687)  (6,425) 
หกั สญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่าท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรง (4,060)  (4,045) 
บวก สิทธิท่ีจะซ้ือหรือขยายระยะเวลาท่ีค่อนขา้งแน่ท่ีจะมีการใชสิ้ทธิ 17,123  4,717 
 28,172  13,275 
หกั  ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (2,358)  (1,000) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึนจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั  25,814  12,275 
หน้ีสินสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 3,873  2,108 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 29,687  14,383 
    
ประกอบดว้ย    
   หน้ีสินสญัญาเช่าหมุนเวียน 12,412  5,617 
   หน้ีสินสญัญาเช่าไม่หมุนเวียน 17,275  8,766 
 29,687  14,383 

 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้บ่งตามประเภทสินทรัพยไ์ดด้งัน้ี 

 พนับาท 

 
งบการเงินรวม  

 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563    
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 10,562  - 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 462  - 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ส านกังาน 11,383  10,193 
ยานพาหนะ 3,407  2,082 
รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 25,814  12,275 
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บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่31 มีนาคม 2563 
 

5. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
  ในระหว่างงวด บริษทัและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทั บริษทัยอ่ยและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  รายละเอียดความสมัพนัธท่ี์บริษทัมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สรุปไดด้งัน้ี 
ช่ือกิจการ  ประเทศท่ีจดัตั้ง/สญัชาติ  ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บริษทั สหการวิศวกร จ ากดั  ไทย  บริษทัยอ่ย 
ทีอาร์ซี อินเวสเมน้ท ์ลิมิเตท็  สาธารณรัฐเมอริเซียส  บริษทัยอ่ย 
บริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จ  ากดั  ไทย  บริษทัยอ่ย 
กิจการร่วมคา้ ไฮโดรเทค็ สหการ  ไทย  บริษทัยอ่ย 
ทีอาร์ซี อินเตอร์เนชัน่แนล ลิมิเตท็  ฮ่องกง  บริษทัยอ่ย 
TRC Middle East LLC  สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน  บริษทัยอ่ย 
TRC Engineering LLC  สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน  บริษทัยอ่ย 
บริษทั โอลีฟ เทคโนโลย ีจ ากดั  ไทย  บริษทัยอ่ย 
บริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน)  ไทย  บริษทัร่วม 
บริษทั แอท เอนเนอจี โซลูชัน่ จ ากดั  ไทย  บริษทัร่วม 

 
  รายการท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 

สรุปไดด้งัน้ี 
           
 ลา้นบาท   
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม    
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  นโยบายการก าหนดราคา 
 2563  2562  2563  2562   
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย           
   (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)          
 ตน้ทุนการใหบ้ริการก่อสร้าง -  -  1  2  ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
 ดอกเบ้ียจ่าย -  -  5  4  อตัราร้อยละ 2.5 - 5.5 ต่อปี 
 รายไดอ่ื้น     -  -  4  2  ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม          
 รายไดค้่าเช่า -  1  -  1  ราคาตามสญัญา 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั          
    รายไดอ่ื้น 3  4  2  4  ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
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บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่31 มีนาคม 2563 
 
  ยอดคงเหลือท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดย

มีรายละเอียดดงัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม 2563 
 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2563 

 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
 บริษทัยอ่ย -  -  319,392  289,798 
 บริษทัร่วม 383,420  383,420  383,420  383,420 
 กิจการร่วมคา้ 4,850  2,156  3,803  1,775 
รวม 388,270  385,576  706,615  674,993 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (383,420)  (383,420)  (682,217)  (664,983) 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  
 - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 

 
4,850 

  
2,156 

  
24,398 

  
10,010 

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง 
 - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

       

 บริษทัร่วม 7,854  7,854  7,854  7,854 
 กิจการร่วมคา้ 42,626  42,626  42,626  42,626 
รวม 50,480  50,480  50,480  50,480 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (7,854)  (7,854)  (7,854)  (7,854) 
รวมลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง 
 - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 

 
42,626 

  
42,626 

  
42,626 

  
42,626 

เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง  
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

       

 กิจการร่วมคา้ 36,001  6,461  -  - 
รวม 36,001  6,461  -  - 
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บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่31 มีนาคม 2563 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม2562 

 ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม2562 

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

 บริษทัยอ่ย -  -   64,057  60,384 

รวม -  -    64,057  60,384 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ -  -  (64,057)  (60,384) 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ -  -  -  - 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

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

รวม -  -  1,306,517  1,306,517 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ -  -  (1,306,517)  (1,306,517) 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ -  -  -  - 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั         

 บริษทัยอ่ย -  -  6,925  6,221 

 กิจการร่วมคา้ -  14,414  -  - 

รวม -  14,414  6,925  6,221 

เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

 บริษทัยอ่ย -  -  625,000  748,000 

รวม -  -  625,000  748,000 
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บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่31 มีนาคม 2563 
 
  รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมระยะสั้นท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี  
    พนับาท 
    งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

ลกัษณะ  
ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 31  

เพิ่มข้ึน  ลดลง  การปรับปรุง 
อตัราแลกปเล่ียน 

 
 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 31 

เงินใหกู้ย้มื  ความสัมพนัธ ์  ธนัวาคม 2562        มีนาคม 2563 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น             
ทีอาร์ซี อินเวสเมน้ท ์ลิมิเตท็  บริษทัยอ่ย  3,417  -  -  32  3,449 
TRC Engineering LLC  บริษทัยอ่ย  56,704  -  -  -  56,704 
TRC Middle East LLC  บริษทัยอ่ย  263  3,641  -  -  3,904 
รวม    60,384  3,641  -  32  64,057 
หกั: ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ    (60,384)  (3,641)  -  (32)  (64,057) 
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    -  -  -  -  - 

 
  เงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.5 - 7.0 ต่อปี มีก าหนดช าระคืนเม่ือ

ทวงถามและไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 
 

    พนับาท 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
ลกัษณะ  

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 31  

เพิ่มข้ึน  ลดลง  ยอดคงเหลือ   
ณ วนัท่ี 31               

เงินกูย้มืระยะสั้น  ความสัมพนัธ ์  ธนัวาคม 2562      มีนาคม 2563 

บริษทั สหการวิศวกร จ ากดั  บริษทัยอ่ย  748,000  208,000  (331,000)  625,000 

รวม    748,000  208,000  (331,000)  625,000 
 
  เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2.5 - 5.5 ต่อปี (31 ธันวาคม 

2562 :  ร้อยละ 2.5 - 5.5 ต่อปี) และมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถามและไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 31 มีนาคม 2563 
  
 ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
  บริษทัมีภาระจากการค ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 25.5 
 
 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
  ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีค่าใชจ่้าย

ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 7  6  4  6 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1  1  1  1 
รวม 8  7  5  7 

 
6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม 2563 
 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2563 

 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

เงินสด 1,626  1,757  468  451 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยแ์ละ 
    กระแสรายวนั 

 
173,304 

  
180,433 

  
87,207 

  
93,821 

รวม 174,930  182,190  87,675  94,272 

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

วนัที่ 31 มีนาคม 2563 
 

7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31  

มีนาคม 2563 
 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31  
มีนาคม 2563 

 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ        
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ -  -  -  - 
คา้งช าระ        
 ไม่เกิน 3 เดือน -  -  -  - 
 3 - 6 เดือน -  372  -  372 
 6 - 12 เดือน 757  4,226  757  4,226 
 มากกวา่ 12 เดือน 382,663  378,822  382,663  378,822 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 383,420  383,420  383,420  383,420 
หกั : ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (383,420)  (383,420)  (383,420)  (383,420) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ -  -  -  - 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั        
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ        
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 95,972  584,506  58,937  373,968 
คา้งช าระ        
 ไม่เกิน 3 เดือน 61,824  25,473  400  - 
 3 - 6 เดือน 91  38  -  - 
 6 - 12 เดือน 29  21  -  - 
 มากกวา่ 12 เดือน 12,713  96,513  -  84,776 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 170,629  706,551  59,337  458,744 
หกั : ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (11,928)  (11,928)  -  - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (750)  223  -  - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 157,951  694,846  59,337  458,744 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 157,951  694,846  59,337  458,744 
ลูกหน้ีอ่ืน        
เงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,850  2,156  26,416  12,027 
ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  296,779  279,546 
อ่ืนๆ 2,931  3,180  2,258  2,141 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 7,781  5,336  325,453  293,714 
หกั : ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ -  -  (298,797)  (281,563) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 7,781  5,336  26,656  12,151 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 165,732  700,182  85,993  470,895 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 31 มีนาคม 2563 
 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยไดโ้อนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินจากลูกหน้ีการคา้เพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงิน

สินเช่ือท่ีได้รับจากธนาคาร ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ขา้งตน้ไดร้วมยอด
ลูกหน้ีการคา้ซ่ึงใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือเป็นจ านวนประมาณ 83 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทั : 55
ลา้นบาท)  (31 ธนัวาคม 2562 : 514 ลา้นบาท เฉพาะของบริษทั : 374 ลา้นบาท) 

 
8. สินค้าคงเหลือ 

 สินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 

วตัถุดิบและวสัดุก่อสร้าง 7,941  7,939  7,892  7,892 
สินคา้คงเหลือ 8  8  -  - 
รวม 7,949  7,947  7,892  7,892 
หกั ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้ (2,378)  (2,378)  (2,378)  (2,378) 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 5,571  5,569  5,514  5,514 

 
9.  เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนั 

  ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ าซ่ึงบริษทัย่อยไดน้ าไปค ้ าประกนัวงเงิน
สินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารและหนงัสือค ้าประกนัท่ีธนาคารออกใหใ้นนามของบริษทัยอ่ยตามท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุ 25.4 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 31 มีนาคม 2563 
 

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

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

      ณ วนัท่ี 31  
มีนาคม 2563 

 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562  

ณ วนัท่ี 31  
มีนาคม 2563 

 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562  

ณ วนัท่ี 31  
มีนาคม 2563 

 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

บริษทั สหการวิศวกร จ ากดั   ใหบ้ริการงานวิศวกรรมก่อสร้าง
สาธารณูปโภคพื้นฐาน 

 ไทย  500,000,000 
บาท 

 500,000,000 
บาท 

 
 

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

ทีอาร์ซี อินเวสเมน้ท ์ลิมิเตท็*  ลงทุนในกิจการอ่ืน  สาธารณรัฐ  
เมอริเชียส 

 1 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

 1 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

 100.00  100.00  32  32 

บริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จ ากดั  
 
ผลิตและจ าหน่ายน ้าประปา  

 
ไทย  250,000 

บาท 
 
 

250,000 
บาท 

 
 

99.97  99.97  249,925 
 

 
 

249,925 
 

บริษทั โอลีฟ เทคโนโลย ีจ ากดั  บริการจดัการและประมวลผลขอ้มูล  ไทย  250,000 
บาท 

 -  50.00                      -  125,000                    - 

รวม              621,269,648  621,144,648 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน            (145,071,416)  (145,071,416) 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ            476,198,232  476,073,232 

 
  เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 8/2562 มีมติอนุมติัให้บริษทัจดัตั้ง

บริษทัย่อย 1 บริษทั เพื่อด าเนินธุรกิจคลงัสินคา้อตัโนมติั ซ่ึงปัจจุบนัอยูร่ะหว่างด าเนินการจดทะเบียนจดัตั้ง
บริษทั 
บริษทั โอลีฟ เทคโนโลย ีจ ากดั 

  เม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 10/2562 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัเขา้ลง
นามสัญญาร่วมทุนกบับริษทั เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชัน่ เซอร์วิส จ ากดั เพื่อด าเนินธุรกิจดา้นการให้บริการ
วิจยัพฒันาระบบตรวจสอบ ควบคุมผ่านระบบ IOT คิดเป็นสัดส่วนผูถื้อหุ้นร้อยละ 50, 50 ตามล าดบั โดย
จดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2563 ดว้ยทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท โดยมีทุนช าระ 0.25 ลา้นบาท บริษทั
ลงทุนเป็นจ านวน 0.13 ลา้นบาท 

   โดยตามขอ้ตกลงในสัญญาร่วมทุนคณะกรรมการบริษทั โอลีฟ เทคโนโลยี จ ากัด จะประกอบด้วย
กรรมการจ านวน 5 คน ซ่ึงมาจากการแต่งตั้งจากบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 3 คน และมา
จากบริษทั เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชัน่ เซอร์วิส จ ากดั 2 คน ซ่ึงมติของท่ีประชุมคณะกรรมการในเร่ืองต่างๆ
ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการทั้ งหมด ซ่ึงก็หมายถึงบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ ากัด 
(มหาชน) จะมีอ านาจในการควบคุมการด าเนินงานของบริษทั โอลีฟ เทคโนโลยี จ ากัด ดังนั้นบริษัทจึง
พิจารณาเงินลงทุนในบริษทั โอลีฟ เทคโนโลย ีจ ากดัเป็นบริษทัยอ่ย 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 31 มีนาคม 2563 
 
  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

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

      ณ วนัท่ี 31  
มีนาคม 2563 

 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562  

ณ วนัท่ี 31  
มีนาคม 2563 

 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562  

ณ วนัท่ี 31  
มีนาคม 2563 

 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

ถือหุน้โดยบริษทั สหการวศิวกร จ ากดั                 
กิจการร่วมคา้ ไฮโครเทค็ สหการ  ใหบ้ริการงาน

วิศวกรรมก่อสร้าง 
 ไทย  1,000,000              

บาท 
 1,000,000              

บาท 
 49.00  49.00  490,000  490,000 

ถือหุน้โดยทีอาร์ซี อินเวสเมน้ท ์ลิมิเตท็                 
ทีอาร์ซี อินเตอร์เนชัน่แนล ลิมิเตท็ *  ลงทุนในกิจการอ่ืน  ฮ่องกง  10 

เหรียญฮ่องกง 
 10 

เหรียญฮ่องกง 
 100.00  100.00  33  33 

ถือหุน้โดยทีอาร์ซี อินเตอร์เนชัน่แนล ลิมิเตท็                 
TRC Middle East LLC*  ใหบ้ริการงาน

วิศวกรรมก่อสร้าง 
 สาธารณรัฐ 
สุลต่านโอมาน 

 150,000 
Omani Rial 

 150,000 
Omani Rial 

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

TRC Engineering LLC*  ใหบ้ริการงาน
วิศวกรรมก่อสร้าง 

 สาธารณรัฐ
สุลตา่นโอมาน 

 250,000 
Omani Rial 

 250,000 
Omani Rial 

 70.00  70.00  13,654,506 
 

 13,654,506 
 

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

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทั - สุทธิ            490,033  490,033 

 
 * งบการเงินของบริษทัยอ่ยเป็นงบการเงินท่ีจดัท าโดยฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยและยงัไม่ไดผ้า่นการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน 

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

บนัทึกขอ้ตกลงร่วมกนัให้บริษทัย่อยเป็นผูรั้บผิดชอบในการด าเนินโครงการของกิจการร่วมคา้ ไฮโดรเท็ค 
สหการ โดยบริษทั ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) ไม่ขอรับส่วนแบ่งผลก าไรและขาดทุน และความเสียหายใด ๆ 
ท่ีเกิดข้ึนอนัเกิดจากการด าเนินการ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 
2/2562 มีมติอนุมติัใหด้ าเนินการเลิกบริษทั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัยอ่ยดงักล่าวอยูร่ะหวา่งด าเนินการ
ช าระบญัชี 

  เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2559 มีมติอนุมติัให้ด าเนินการปิด
บริษทั TRC Middle East LLC และTRC Engineering LLC ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัย่อยดังกล่าวอยู่
ระหวา่งด าเนินการปิดบริษทั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

- 31 - 

 

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

วนัที่ 31 มีนาคม 2563 
 

11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  
 11.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 
   เงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงบนัทึกในวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม ประกอบดว้ย 

      งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทั  ลกัษณะธุรกิจ  
จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ 

 
 

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 
  

ราคาทุน (พนับาท) 
   

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย (พนับาท) 

      ณ วนัท่ี 31  
มีนาคม 2563 

 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

 
 

ณ วนัท่ี 31  
มีนาคม 2563 

 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

 
 

ณ วนัท่ี 31  
มีนาคม 2563 

 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

ถือหุน้โดยบริษทั               
บริษทั แอท เอนเนอจี โซลชูัน่ 

จ ากดั 
 ผลิตและจ าหน่าย

พลงังาน 
 ไทย  50.00  50.00  100,000  25,375  98,404  25,375 

ถือหุน้โดยทีอาร์ซี อินเวสเมน้ท ์ลิมิเต็ท 
บริษทั อาเซียนโปแตช ชยัภูมิ 

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

ถือหุน้โดยทีอาร์ซี อินเตอร์เนชัน่แนล ลิมิเตท็               
บริษทั อาเซียนโปแตช ชยัภูมิ 

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

รวม          1,461,274  1,386,649  1,311,135  1,238,106 
หกั ค่าเผิ่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน          (1,361,274)  (1,361,274)  (1,212,731)  (1,212,731) 
รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ          100,000  25,375  98,404  25,375 

    
   เงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงบนัทึกในราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ประกอบดว้ย 

      งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั  ลกัษณะธุรกิจ  
จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ 

 
 

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 
  

ราคาทุน (พนับาท) 
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ถือหุ้นโดยบริษทั           
บริษทั แอท เอนเนอจี โซลชูัน่ จ ากดั  ผลิตและจ าหน่าย

พลงังาน 
 ไทย  50.00  50.00  100,000  25,375 

รวม          100,000  25,375 
 

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

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

  เม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม 2562 บริษทั แอพไพลแอ๊นซ์ เทคโนโลยี ซัพพลายส์ จ ากดั ประสงคจ์ะขายหุ้น
ลงทุนทั้งหมดให้กบัผูร่้วมลงทุนเดิม คือบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษทั เอเชีย 
กรีน เอนเนอจี จ ากดั (มหาชน) 
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บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 31 มีนาคม 2563 
 
  เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 บริษทั แอท เอนเนอจี โซลูชัน่ จ ากดั เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ลา้น

บาทเป็น 200 ลา้นบาท โดยมีทุนเรียกช าระแลว้ 50.75 ลา้นบาท บริษทัลงทุนเป็นจ านวน 25.38 ลา้นบาท 
  เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2563 บริษทั แอท เอนเนอจี โซลูชัน่ จ ากดั ไดมี้การเรียกช าระเพิ่มทุนในส่วนท่ี

เหลือทั้งหมด ท าให้บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทั แอท เอนเนอจี โซลูชัน่ จ ากดั ป็นจ านวน 99,999 หุน้ มูลค่า 
99,999,900 บาท คิดเป็นสดัส่วนถือหุน้ร้อยละ 50  

  โดยตามขอ้ตกลงในสัญญาร่วมทุนคณะกรรมการบริษทั แอท เอนเนอจี โซลูชัน่ จ ากดั ประกอบดว้ย
กรรมการจ านวน 4 คน ซ่ึงมาจากการแต่งตั้งจากบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 2 คน 
จากบริษทั เอเชีย กรีน เอนเนอจี จ ากดั (มหาชน) จ านวน 2 โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการตอ้งไดรั้บคะแนน
เสียงขา้งมากของกรรมการทั้งหมด โดยอยา่งนอ้ยจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบจากกรรมการกลุ่มบริษทั 
ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) และกรรมการกลุ่มบริษทั เอเชีย กรีน เอนเนอจี จ ากดั (มหาชน) อยา่ง
นอ้ยฝ่ายละ 1 คน ดงันั้นบริษทัจึงพิจารณาเงินลงทุนในบริษทั แอท เอนเนอจี โซลูชัน่ จ ากดั เป็นบริษทัร่วม 

 
บริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน) 

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

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

  บริษทัร่วมดงักล่าว ยงัคงไม่สามารถจ่ายช าระเงินผลประโยชน์พิเศษฯงวดท่ี 1 ตามขอ้ตกลงการจ่าย
ผลประโยชน์พิเศษดงักล่าวได ้เน่ืองจากอยูใ่นระหว่างการด าเนินการหาแหล่งเงินทุนจากทั้งในส่วนการเพิ่ม
ทุนจากผูถื้อหุ้น และ/หรือจากการขอวงเงินสินเช่ือจากธนาคารพาณิชย ์ทั้ งน้ี ในเดือนพฤศจิกายน 2561 
บริษทัร่วมไดรั้บแจง้ให้บริษทัช าระเงินผลประโยชน์พิเศษฯ งวดท่ี 2 จ านวน 569 ลา้นบาท ภายในวนัท่ี 15 
มกราคม 2562 หากพน้ก าหนดเวลาช าระเงิน บริษทัร่วมจะตอ้งช าระค่าปรับในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี ของ
จ านวนเงินท่ีตอ้งช าระเงินผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐ ปัจจุบนับริษทัร่วมยงัคงไม่สามารถปฎิบติั
ตามขอ้ตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษฯดงักล่าวได ้ 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 31 มีนาคม 2563 
 

  และเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ของบริษทัร่วม ไดมี้มติอนุมติั
การแกไ้ขเปล่ียนแปลงราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจากราคาหุ้นละ  68.43 บาทเป็นราคาหุ้นละ 15.00 บาทต่อ
หุ้น และพิจารณาอนุมติัการเรียกช าระค่าหุ้นคร้ังท่ี 1 จ านวนไม่เกิน 35 ลา้นหุ้นโดยการเสนอขายหุ้นให้กบัผู ้
ถือหุ้นเดิมในอตัรา 4 หุ้นเดิมต่อ 5 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขาย 15.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินค่าหุ้น 526 ลา้น
บาท และระยะเวลาจองซ้ือและช าระค่าหุน้ระหวา่งวนัท่ี 27 - 31 พฤษภาคม และ 3 - 7 มิถุนายน 2562 

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

  เม่ือครบก าหนดระยะเวลาจองซ้ือและช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนระหว่างวนัท่ี 27 - 31 พฤษภาคมและ 4 
มิถุนายน ถึงวนัท่ี 5 สิงหาคม 2562 แล้ว ผลปรากฎว่ามีผูถื้อหุ้นมาช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนจ านวน 5 ราย เป็น
จ านวนเงิน 18.38 ลา้นบาท แต่จ านวนเงินท่ีไดรั้บช าระค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุนจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ในคร้ังน้ีไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานท่ีวางไว ้ท าใหบ้ริษทัร่วมไม่สามารถด าเนินการตามแผนงานต่อได ้
บริษทัร่วมจึงคืนเงินช าระค่าหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2562 

  ดงันั้น ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคร้ังท่ี 3/2562 วนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2562 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัไม่
ด าเนินการใดๆเพิ่มเติมเก่ียวกบัการลงทุนในบริษทัร่วม รวมถึงไม่รับงานก่อสร้างใดๆ จากบริษทัร่วมจนกว่า
จะมีแหล่งเงินทุนท่ีน่าเช่ือถือในการพฒันาโครงการ และอนุมติัใหบ้ริษทัยอ่ยของบริษทั บนัทึกค่าเผือ่การดอ้ย
ค่าของเงินลงทุนทั้งจ านวน เป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 1,361 ลา้นบาท เน่ืองจากสถานการณ์ของบริษทัร่วมมีความ
ไม่แน่นอนท่ีส าคญั อาทิเช่น ภาระในการช าระเงินผลประโยชน์พิเศษฯทั้ง 2 งวด ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดความเส่ียงใน
การถูกเพิกถอนประทานบตัร และยงัมีความไม่แน่นอนในการหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมในการพฒันาโครงการ
เหมืองแร่โปแตช ทั้งในส่วนการเพิ่มทุนท่ียงัไม่มีความคืบหนา้ในการหาผูร่้วมทุนรายใหม่ทั้งจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน และ/หรือการไดรั้บสินเช่ือจากธนาคารพาณิชย ์ ท าให้บริษทัร่วมเกิดปัญหาดา้นเงินทุนหมุนเวียน 
ส่งผลให้เกิดความล่าชา้ของแผนพฒันาโครงการของบริษทัร่วม รวมถึงการท่ีบริษทัตอ้งรับรู้ผลขาดทุนของ
บริษทัร่วมดว้ยวิธีส่วนไดเ้สียเขา้มาในผลประกอบการรวมเป็นจ านวนมากต่อเน่ืองกนัมาหลายปี และจะตอ้ง
รับรู้มากข้ึนในอนาคตจากการบนัทึกค่าปรับจากการท่ีบริษทัร่วมไม่สามารถช าระเงินผลประโยชน์พิเศษฯท่ี 
ต้องช าระทุกๆปี ถึงแม้ว่าฝ่ายบริหารของบริษัทจะได้บันทึกส ารองเผื่อขาดทุนไวเ้ต็มจ านวนส าหรับ
สินทรัพยท่ี์เก่ียวข้องกับโครงการเหมืองแร่โปแตชของบริษัทร่วมแล้ว บริษัทยงัคงมีหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบในการด าเนินการอย่างดีท่ีสุดเพื่อให้ไดคื้นมาซ่ึงมูลค่าของสินทรัพยเ์หล่านั้นมากท่ีสุดเท่าท่ีจะ
เป็นไปได ้และในอนาคตถา้ไดรั้บคืนมาซ่ึงมูลค่าของสินทรัพยเ์หล่านั้น บริษทัก็จะสามารถกลบัรายการ
ส ารองเผือ่ขาดทุนท่ีเกินความจ าเป็น และรับรู้ก าไรในอนาคตเพื่อชดเชยขาดทุนจากส ารองดงักล่าวได ้

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัร่วมอยู่ระหว่างด าเนินการในการจดัหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมทั้งใน
ส่วนของการเรียกเงินเพิ่มทุนจากผูถื้อเดิมของบริษทัร่วมและสรรหาผูล้งทุนใหม่ท่ีมีศกัยภาพและบริษทัร่วม
ไดร้ะงบัโครงการก่อสร้างเหมืองชัว่คราว 
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บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 31 มีนาคม 2563 
  
 11.2 ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) 
  ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 บริษัทหยุดรับรู้ส่วนแบ่ง

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

  ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทับนัทึกส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) 
จากการลงทุนในบริษทั แอท เอนเนอจี โซลูชัน่ ดงัน้ี 

  พนับาท 

ช่ือบริษทั  
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน

บริษทัร่วม  
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
อ่ืนจากเงินลงทุนในการร่วม 

  ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
  2563  2562  2563 

 
2562 

บริษทั แอท เอนเนอจี โซลูชัน่ จ ากดั  (1,596)  -  - 
 

- 
รวม  (1,596)  -  - 

 
- 

 
12. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

 12.1 รายละเอียดของการร่วมคา้ 
  เงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงบนัทึกในวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม ประกอบดว้ย  

    พนับาท 

    งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทั 

 

ลกัษณะธุรกิจ 

 

 

สัดส่วนเงินลงทุน 

(ร้อยละ) 

 ราคาทุน  มูลค่าตามบญัชีตามวิธี 

ส่วนไดเ้สีย 

 ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จาก

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 

    ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม 

                2563  2562 

ถือหุน้โดยบริษทั                   

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

ถือหุน้โดยบริษทั สหการวิศวกร จ ากดั                   

บริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จ ากดั  ใหบ้ริการงานวิศวกรรมก่อสร้าง  51  51  20,400  20,400  23,603  23,862  (259)  1,080 

รวม        22,776  22,776  25,979  26,238  (259)  1,080 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 31 มีนาคม 2563 
 
  เงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงบนัทึกในวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ประกอบดว้ย  

      พนับาท 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั  ลกัษณะธุรกิจ  สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)  ราคาทุน 

    ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

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

รวม        2,376  2,376 

 
 12.2    ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) 
  ในระหวา่งงวด บริษทัรับรู้ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงิน

รวม ดงัน้ี 

  พนับาท 

ช่ือบริษทั  
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) 

จากเงินลงทุนในการร่วมคา้  
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จ
อ่ืนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

  ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
  2563  2562  2563 

 
2562 

บริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จ ากดั  (259)  1,080  - 
 

- 
รวม  (259)  1,080  - 

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

วนัที่ 31 มีนาคม 2563 
 

13. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 595,909  570,690 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 1,564  1,497 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจ าหน่าย (100)                - 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีตดัจ าหน่าย (10)  (8) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (27,139)  (24,224) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 570,224  547,955 

   
  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัได้น าท่ีดินซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี

จ านวน 100 ลา้นบาท ไปจดจ านองไวก้บัธนาคารเพื่อค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยไดรั้บ
จากธนาคาร 

  
14. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับาท 

 
งบการเงินรวม  

 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562               -                - 
รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 25,814  12,275 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 25,814  12,275 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด -  - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (1,842)  (1,175) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 23,972  11,100 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 31 มีนาคม 2563 
 

15.  เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 
  เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ย 

    พนับาท 
    งบการเงินรวม 
  อตัราดอกเบ้ีย  

(ร้อยละต่อปี) 
 ณ วนัท่ี 31  

มีนาคม 2563 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท  5.25  60,630  36,565 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน  3.46 - 6.00 

(ปี 2562 : 3.00 - 5.25) 
 436,208  436,486 

รวม    496,838  473,051 
 

    พนับาท 
    งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  อตัราดอกเบ้ีย  

(ร้อยละต่อปี) 
 ณ วนัท่ี 31  

มีนาคม 2563 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท  5.25  60,630  36,565 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน  4.275 - 5.00 

(ปี 2562 : 3.00 - 5.25) 
 261,208  212,486 

รวม    321,838  249,051 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 31 มีนาคม 2563 
 

16. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย 

  พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี 31  

มีนาคม 2563 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31  
มีนาคม 2563 

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  14,414  -  - 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  369,765  426,323  185,554  208,549 
เงินทดรองจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  -  5,027  3,852 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร  870  3,585  803  3,074 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  -  1,898  2,369 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  45,771  64,315  35,771  47,882 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  416,406  508,637  229,053  265,726 

 
17. ประมาณการหนีสิ้นจากโครงการก่อสร้าง 
  ประมาณการหน้ีสินจากโครงการก่อสร้าง ประกอบดว้ย 

  พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  การ

รับประกนั
ผลงาน 

 ผลขาดทุน
โครงการ
ก่อสร้าง 

 รวม 
 

การ
รับประกนั
ผลงาน 

 ผลขาดทุน
โครงการ
ก่อสร้าง 

 รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  16,719  60,174  76,893  8,101  -  8,101 
เพ่ิมข้ึนในระหว่างงวด  1,000  -  1,000  -  -  - 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง  (5,325)  (27,584)  (32,909)  (880)  -  (880) 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563  12,394  32,590  44,984  7,221  -  7,221 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 31 มีนาคม 2563 
 
18. หุ้นกู้ 

  บริษัทได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 

          พนับาท 
          งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

หุน้กู ้
  
อตัราดอกเบ้ีย 

  
การช าระดอกเบ้ีย 

  
อาย ุ

  
ครบก าหนด 

 ณ วนัท่ี 31  
มีนาคม 2563 

 
ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2562 
หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2561  ร้อยละ 4.80  ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน เร่ิม

ตั้งแต่ 17 มีนาคม 2561 
 
 

2 ปี 
2 วนั 

 17 มีนาคม 2563  
-  30,000 

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

 
19.  หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

  มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและการเคล่ือนไหวส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 
มีนาคม 2563 แสดงไดด้งัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 3,873  2,108 
ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั 25,814  12,275 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 29,687  14,383 
เพิ่มข้ึน -  - 
เพิ่มข้ึนจากดอกเบ้ีย 302  178 
เงินจ่ายช าระ (3,189)  (1,361) 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 26,800  13,200 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี (11,430)  (5,682) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี 15,370  7,518 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 31 มีนาคม 2563 
 

 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสญัญาเช่าท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 1,842  1,175 
ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสญัญาเช่า 302  178 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าระยะสั้น 2,584  1,875 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า 2,837  2,834 
 รวม 7,565  6,062 

 
20. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
   การเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

 วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 
   พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 75,122  63,328 
บวก : รับรู้เพิ่มในระหวา่งงวด 3,687  3,035 
หกั : ภาระผกูผนัผลประโชน์พนกังานท่ีจ่ายจริง (3,695)  (3,367) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 75,114  62,996 

 
  งบก าไรขาดทุน 
   รับรู้ในงบก าไรขาดทุน 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม 
 2563  2562  2563  2562 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ        
รับรู้ในก าไรขาดทุน        
 ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 3,687  3,139  3,035  2,591 
 รวม 3,687  3,139  3,035  2,591 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 31 มีนาคม 2563 
    
21. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงนิได้ 

  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
  พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2563  2562  2563 

 
2562 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั:         
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล  -  4,464  -  - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี:          
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว 
 และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 

 
6,119  

            
(1,426)  (35) 

             
(1,047) 

(รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน  6,119  3,038  (35)          (1,047) 

 
22. ก าไรต่อหุ้น 

  ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของ
บริษัท (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ านวนถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามัญท่ีออกอยู่ใน
ระหวา่งงวด  

  ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงการค านวณไดด้งัน้ี 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563 

 
2562 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (พนับาท) 11,644   (47,816)  (4,666)         (66,477) 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถว่งน ้าหนกั (พนัหุน้) 9,587,147  6,163,166  9,587,147  6,163,166 
ก าไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.0012        (0.0078)  (0.0005)      (0.0108) 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 31 มีนาคม 2563 
 
23. สัญญางานระหว่างก่อสร้าง 
  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนปรับปรุงดว้ยก าไรหรือ

ขาดทุนท่ีรับรู้จนถึงปัจจุบนัส าหรับสัญญางานระหวา่งก่อสร้างเป็นจ านวนประมาณ 5,437 ลา้นบาท (เฉพาะ
ของบริษทั : 1,949 ลา้นบาท) มีจ านวนเงินท่ีกิจการมีสิทธิเรียกร้องจากผูว้า่จา้งส าหรับงานระหว่างก่อสร้าง
เป็นจ านวนประมาณ 1,650 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทั : 792 ลา้นบาท) และมีจ านวนเงินท่ีผูว้่าจา้งมีสิทธิ
เรียกร้องจากกิจการส าหรับงานระหวา่งก่อสร้างเป็นจ านวนประมาณ 941 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทั : 374 
ลา้นบาท) 

 
24. ส่วนงานด าเนินงาน 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ ใน

ระหว่างงวดปัจจุบัน บริษทัและบริษทัย่อยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ี
รายงาน 

  ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยในงบการเงินรวมส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

 พนับาท 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

 การใหบ้ริการ 
ก่อสร้าง 
ระบบท่อ 

 
 
การใหบ้ริการ 
ระบบวิศวกรรม 

 
 

การใหบ้ริการ 
ก่อสร้างงานโยธา 

 การขายและ
บริการอ่ืน 

 รวมส่วนงาน  
 
รายการปรับปรุง
และตดัรายการ
ระหวา่งกนั 

 
 
 

งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการลูกคา้ภายนอก 338,215  134,387  476,612  6,349  955,563  -  955,563 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการบริษทัยอ่ย -  -  -  -  -  -  - 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการบริษทัร่วม -  -  -  -  -  -  - 
ค่าเส่ือมราคา  (18,096)   (7,190)  (2,822)  (1,242)  (29,350)  369  (28,981) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (34,838)  (13,842)  (10,560)  (616)  (59,856)  974  (58,882) 
              
ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 1,592  (3,950)  12,427  2,020  12,089  4,986  17,075 
รายไดอ่ื้น             7,576 
ดอกเบ้ียรับ             227 
ดอกเบ้ียจ่าย             (5,710) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม             (1,596) 
ส่วนแบ่งขาดทนุจากเงินลงทุนในการร่วมคา้             (259) 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             17,313 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             (6,119) 

ก าไรส าหรับงวด             11,194 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

- 43 - 

 

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

วนัที่ 31 มีนาคม 2563 
 

  พนับาท 

  ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

  
 
การใหบ้ริการ 
ก่อสร้าง 
ระบบท่อ 

 
 

การใหบ้ริการ 
ระบบวิศวกรรม 

 
 

การใหบ้ริการ 
ก่อสร้างงานโยธา 

 การขายและ
บริการอ่ืน 

 รวมส่วนงาน  
 
รายการปรับปรุง
และตดัรายการ
ระหวา่งกนั 

 
 
 

งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการลูกคา้ภายนอก  163,104  149,176  477,255  2,866  792,401  -  792,401 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการบริษทัยอ่ย  -  -  -  -  -  -  - 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการบริษทัร่วม  -  -  -  -  -  -  - 
ค่าเส่ือมราคา  (13,375)  (12,233)  (2,326)  (1,043)  (28,977)  306  (28,671) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  (32,493)  (29,718)  (8,186)  (390)  (70,787)  1,452  (69,335) 
               
ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน  13,579  (78,212)  13,990  293  (50,350)  3,481  (46,869) 
รายไดอ่ื้น              9,316 
ดอกเบ้ียรับ              14 
ดอกเบ้ียจ่าย              (8,750) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้              1,080 

ขาดทุนก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้              (45,209) 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้              (3,038) 

ขาดทุนส าหรับงวด              (48,247) 

 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยใชเ้กณฑใ์นการก าหนดราคาระหวา่งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 5 
 
25. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ 
 25.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัการซ้ือวสัดุก่อสร้างและการจา้งผูรั้บเหมาก่อสร้าง 
  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัเก่ียวเน่ืองกบัการซ้ือวสัดุก่อสร้าง 

และการจา้งผูรั้บเหมาก่อสร้างเป็นจ านวนเงินประมาณ 5,028 ลา้นบาท 0.3 ลา้นยโูร และ 0.1 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (เฉพาะของบริษทั: 763 ลา้นบาท 0.3 ลา้นยูโร และ 0.1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา)  (31 
ธนัวาคม 2562 : 5,070 ลา้นบาท 2 ลา้นยูโร และ 1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เฉพาะของบริษทั: 690 ลา้น
บาท  2 ลา้นยโูร และ 1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

 25.2 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่าด าเนินงาน 
  บริษทัและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน เคร่ืองจกัร 

รถยนตแ์ละอุปกรณ์ อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี  
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 31 มีนาคม 2563 
 

   บริษัทและบริษัทย่อยมีจ านวนเงินขั้นต ่ าท่ีต้องจ่ายในอนาคตทั้ งส้ินภายใต้สัญญาเช่า
ด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

  ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี 31  

มีนาคม 2563 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31  
มีนาคม 2563 

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
จ่ายช าระ         
 ภายใน 1 ปี  5  14  4  12 
 มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  -  8  -  7 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าบริการท่ีเก่ียวขอ้ง

จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทั
และบริษทัย่อยได้รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ส าหรับสัญญาเช่าและหน้ีสินตามสัญญาเช่าบริการท่ี
เก่ียวขอ้งท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ี
เหลืออยู่คิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระหวา่งกาลขอ้ 4 

 
 25.3 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาบริการ 
  บริษทัและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ท าสัญญาบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจา้งท่ีปรึกษา และการรักษา

ความปลอดภยั อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 2 ปี  
   บริษทัและบริษทัยอ่ยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาบริการท่ีบอก

เลิกไม่ได ้ดงัน้ี 
  ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี 31  

มีนาคม 2563 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31  
มีนาคม 2563 

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
จ่ายช าระ         
 ภายใน 1 ปี  2  3  1  2 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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 25.4  หนงัสือค ้าประกนัธนาคาร 
   ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 หนังสือค ้าประกนัออกโดยธนาคารในนาม

บริษทัและบริษทัยอ่ย ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทั
และบริษทัยอ่ย มีดงัต่อไปน้ี  

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
ณ วนัท่ี 31  
มีนาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31  
มีนาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

ค ้าประกนัการก่อสร้างและการประมูล
งานก่อสร้าง  

1,218 ลา้นบาท  1,605 ลา้นบาท 
 

 371 ลา้นบาท  
 

729 ลา้นบาท 
 

ค ้าประกนัการช าระคืนเงินรับล่วงหนา้
และเงินประกนัผลงาน 

1,966 ลา้นบาท  1,417 ลา้นบาท  821 ลา้นบาท  407 ลา้นบาท 

ค ้าประกนัอ่ืน ๆ 11 ลา้นบาท  6 ลา้นบาท  4 ลา้นบาท  5 ลา้นบาท 
รวม 3,195 ลา้นบาท  3,028 ลา้นบาท  1,196 ลา้นบาท  1,141 ลา้นบาท 

   
  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระจากการใหกิ้จการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ใชว้งเงิน

หนงัสือค ้าประกนัของบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นจ านวนเงิน 2 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562 : 2 ลา้นบาท) 
 
 25.5 การค ้าประกนั 

 (ก)  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัมีภาระผกูพนัจากการค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือใหแ้ก่บริษทัยอ่ย
ในวงเงิน 995 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562 : 695 ลา้นบาท) และค ้าประกนัการช าระหน้ีตาม
สัญญาเช่าทางการเงินของบริษทัยอ่ยในวงเงิน 23 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562 : 23 ลา้นบาท) 

 (ข)  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัร่วมกนัในการค ้าประกนัวงเงิน
สินเช่ือท่ีบริษทัและบริษทัย่อยใช้ร่วมกนัภายในวงเงิน 3,380 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562 : 
3,380 ลา้นบาท) 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

- 46 - 

 

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

วนัที่ 31 มีนาคม 2563 
 

26. คดฟ้ีองร้อง 
 26.1  เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2554 หน่วยงานของรัฐแห่งหน่ึงมีจดหมายถึงธนาคารแห่งหน่ึงใหย้ดึหนงัสือ

ค ้ าประกันตามข้อเสนอทางการค้าท่ีบริษัทได้วางไวต่้อธนาคารจ านวน 20 ล้านบาท เน่ืองจาก
หน่วยงานของรัฐพิจารณาวา่บริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้เสนอดงักล่าวได ้

   เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2554 บริษทัไดย้ื่นฟ้องหน่วยงานของรัฐและพวก (คู่กรณี) ต่อศาลปกครอง
กลางเพื่อขอให้ศาลพิพากษาให้คู่กรณีคืนหนังสือค ้าประกนัและชดใช้ค่าเสียหายเป็นจ านวนเงิน 27.5 
ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี และค่าธรรมเนียมหนงัสือค ้าประกนัตั้งแต่วนัถดัจาก
วนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่าจะช าระแลว้เสร็จ เน่ืองจากบริษทัเห็นว่าการท่ีบริษทัไม่สามารถปฏิบติัตาม
ขอ้เสนอดงักล่าวไม่ไดเ้กิดจากความผดิของบริษทัเพราะมีกฎหมายหา้มก่อสร้างตามขอ้เสนอทางการคา้ 

   เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2558 ศาลปกครองกลางไดมี้ค าพิพากษาออกมาวา่ใหห้น่วยงานของรัฐคืน
หลักประกันการยื่นค าร้องและข้อเสนอขายไฟฟ้า คือ หนังสือค ้ าประกันของบริษัท ลงวนัท่ี                       
31 สิงหาคม 2550 จ านวน 20 ลา้นบาท โดยมีเง่ือนไขให ้บริษทั และธนาคารร่วมกนัหรือแทนกนัรับ
ผิดชดใชเ้งินจ านวน 10 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี ของตน้เงิน 10 ลา้นบาท นบัถดัจาก
วนัฟ้อง (วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2554) ไปจนกว่าจะช าระเสร็จโดยให้ช าระภายใน 60 วนั นบัแต่วนัท่ีคดี
ถึงท่ีสุด ส่วนอ่ืนท่ีบริษทัฟ้องใหย้กฟ้องเสียทั้งส้ิน 

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

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

   หลงัจากนั้นมีการแกไ้ขค าร้องและค าใหก้ารระหวา่งบริษทัยอ่ยและคู่กรณีหลายคร้ัง  
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   เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2553 คู่กรณีไดย้ื่นค าให้การแกไ้ขล่าสุดต่อศาลปกครองกลางเก่ียวกบัเงิน
ค่าธรรมเนียมหนังสือค ้ าประกันการเบิกเงินล่วงหน้าจ านวน 0.1 ล้านบาท โดยคู่กรณีขอให้ศาล
พิพากษายกฟ้องเร่ืองดงักล่าว และใหบ้ริษทัยอ่ยช าระเงินจ านวน 7.7 ลา้นบาทท่ีบริษทัยอ่ยไดเ้บิกเงิน
ล่วงหนา้มาจากคู่กรณีเพื่อด าเนินการตามสญัญาจา้ง  

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

   ทั้งน้ี คู่กรณีไดย้ื่นค าให้การปฏิเสธค าฟ้องของบริษทัย่อย โดยคู่กรณีขอให้ศาลพิพากษายกฟ้อง
คู่กรณี และขอใหบ้ริษทัยอ่ยคืนเงินล่วงหนา้ใหก้บัคู่กรณี 

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

   เน่ืองจากปัจจุบนัผลของคดียงัไม่ถึงท่ีสุด ดงันั้นบริษทัยอ่ยจึงยงัมิไดบ้นัทึกรายการไวใ้นงบการเงิน
ระหวา่งกาล 

 26.3  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 คู่กรณีไดย้ืน่อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด และวนัท่ี 9 สิงหาคม 2556 ศาลปกครองสูงสุดไดมี้
ค าสัง่ก าหนดใหว้นัท่ี 2 ตุลาคม 2562 เป็นวนัส้ินสุดการแสวงหาขอ้เทจ็จริงใหม่ 

   เน่ืองจากปัจจุบนัคดีดังกล่าวยงัอยู่ระหว่างพิจารณาโดยศาลปกครองสูงสุด และผูบ้ริหารของ
บริษทัเช่ือมัน่วา่บริษทัจะไม่ไดรั้บผลเสียหาย (หากมี) อยา่งเป็นสาระส าคญัจากคดีฟ้องร้องดงักล่าวน้ี 
จึงยงัมิไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนไวใ้นงบการเงินระหวา่งกาล 

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

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

   เน่ืองจากปัจจุบนัคดีความดงักล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาตดัสินคดีของศาลปกครอง อยา่งไรก็
ตาม ฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือมัน่วา่บริษทัจะไม่ไดรั้บค่าเสียหาย (หากมี) อยา่งเป็นสาระส าคญัจากคดี
ฟ้องร้องดงักล่าว จึงยงัมิไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนไวใ้นงบการเงินระหวา่งกาล 

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

   เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2561 อนุญาโตตุลาการและคู่ความทั้งสองฝ่ายด าเนินการสืบพยานบุคคล
เรียบร้อยแลว้   

   เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2562 คู่ความทั้งสองฝ่ายยื่นค าแถลงปิดคดีภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และ
คดีอยูใ่นระหวา่งอนุญาโตตุลาการท าการวินิจฉยัช้ีขาด 

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

   เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2562 บริษทัยื่นค าร้องช้ีแจงความเห็นของบริษทัต่อคณะอนุญาโตตุลาการ
อธิบายและใหค้วามเห็นในประเดน็ท่ีบริษทัไม่เห็นพอ้งกบัค าช้ีแจงของอนุญาโตตุลาการ 

   เม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2562 สถาบนัอนุญาโตตุลาการแจง้ความเห็นของคณะอนุญาโตตุลาการโดย
ยนืตามค าช้ีท่ีไดแ้จง้แก่คู่ความทุกฝ่าย  
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   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 และบริษทัไดช้ าระเงินตน้และดอกเบ้ียใหแ้ก่ผูเ้รียกร้องภายในก าหนดระยะเวลา
ดงักล่าวแลว้ 

 26.6  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 คู่ความทั้งสองฝ่ายได้ด 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 าเนินการสืบพยานแล้วเสร็จ คู่ความทั้งสองฝ่ายแถลง
หมดพยาน ศาลจึงมีค าสัง่ใหจ้ดัท าค าแถลงปิดคดี น าส่งต่อศาล ภายในวนัท่ี 15 สิงหาคม 2562 

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

   เม่ือวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2563 บริษทัไดด้ าเนินการยืน่อุทธรณ์ และยืน่ค าร้องขอทุเลาการบงัคบัคดี  
   เน่ืองจากคดีความอยู่ระหว่างรอโจทก์ยื่นค าแกอุ้ทธรณ์  และค่าสินคา้ท่ีคา้งช าระจ านวนดงักล่าว 

บริษทัไดบ้ันทึกไวใ้นงบการเงินระหว่างกาลเรียบร้อยแลว้ บริษทัจึงไม่จ าเป็นตอ้งตั้งประมาณการ
หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
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 26.7  เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2560 ศาลปกครองนครราชสีมามีค าสั่งรับค าฟ้องคดีระหว่างผูฟ้้องร้องและ

หน่วยงานของรัฐเพื่อขอใหศ้าลมีค าพิพากษาในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
1) ขอใหห้น่วยงานของรัฐเพิกถอนใบอนุญาตใชน้ ้าจากอ่างเกบ็น ้าท่ีออกใหแ้ก่บริษทัร่วม  
2) ขอให้เพิกถอนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการเหมืองแร่โพแทชและเกลือ

หิน และ 
3) ขอให้เพิกถอนรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการและมาตรการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการเหมืองแร่
โพแทชและเกลือหินของบริษทัร่วม 

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

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

   ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของบริษทัร่วมโดยอาศยัความเห็นท่ีปรึกษากฎหมายภายในของบริษทัร่วม 
พิจารณาเห็นวา่บริษทัร่วมไดด้ าเนินการตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้
ทุกประการ จึงเช่ือมัน่วา่คดีดงักล่าวขา้งตน้จะไม่ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อการประกอบธุรกิจ
ของบริษทัร่วม 

 26.8  เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2561 ศาลปกครองนครราชสีมามีค าสั่งรับค าฟ้องคดีระหวา่งผูฟ้้องร้องและ
หน่วยงานของรัฐเพื่อขอให้ศาลมีค าพิพากษาขอให้เพิกถอนรายงานการวิ เคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมส าหรับโครงการเหมืองแร่โพแทชและเกลือ
หินของบริษทัร่วม 
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   ต่อมาเม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2561 บริษทัร่วมไดย้ืน่ค าร้องสอดเพือ่เขา้ไปเป็นคู่ความในคดี เพื่อจะได้

สามารถช้ีแจงขอ้เท็จจริงต่อศาลในคดีระหว่างผูฟ้้องและหน่วยงานของรัฐ 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 

   ต่อมาเม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2562 บริษทัร่วมไดรั้บจดหมายแจง้ค าสั่งศาลว่า ผูฟ้้องคดีไดท้ าค า
คดัคา้นค าให้การและศาลไดมี้ค าสั่งรับค าคดัคา้นค าให้การดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2562 หาก
บริษทัร่วมประสงค์จะตรวจและคดัส าเนาค าคดัค้านค าให้การ  ศาลอนุญาตและหากบริษทัร่วม
ประสงคจ์ะท าค าให้การเพิ่มเติมเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งให้แจง้ให้ศาลทราบภายใน 30 วนั นับแต่
วนัท่ีได้รับจดหมายแจ้งค าสั่งศาล บริษัทร่วมจึงได้ด าเนินการยื่นค าร้องขอคัดส าเนาค าคัดค้าน
ค าให้การและแจ้งความประสงค์ยื่นค าให้การเพิ่มเติมต่อศาลเม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2562 ขณะน้ีอยู่
ระหว่างศาลพิจารณาและจะออกหมายแจง้ค าสั่งก าหนดระยะเวลาให้บริษทัร่วมด าเนินการจดัท า
ค าใหก้ารเพิ่มเติมต่อไป 

   ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของบริษทัร่วมโดยอาศยัความเห็นท่ีปรึกษากฎหมายภายในของบริษทัร่วม 
พิจารณาเห็นวา่บริษทัร่วมไดด้ าเนินการตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้
ทุกประการ จึงเช่ือมัน่วา่คดีดงักล่าวขา้งตน้จะไม่ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อการประกอบธุรกิจ
ของบริษทัร่วม 

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

วนัที่ 31 มีนาคม 2563 
 
เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2563 ศาลและคู่ความทั้งสองฝ่ายด าเนินการก าหนดประเด็นขอ้พิพาท และ

ก าหนดวนัสืบพยาน 
เน่ืองจากคดีความอยู่ระหว่างการการนัดสืบพยานโจทก์ และจ าเลย ซ่ึงก าหนดไวใ้นเดือน 

กรกฏาคม 2563 เม่ือบริษัทย่อยได้ประมวลเอกสารทั้ งสองฝ่ายแล้ว ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อย
พิจารณาแลว้วา่ บริษทัยอ่ยมีโอกาสจะชนะคดีความดงักล่าว จึงไม่จ าเป็นตอ้งตั้งประมาณการหน้ีสิน
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในงบการเงินระหวา่งกาล  

 26.10  เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2562 เจา้หน้ีการคา้ของโครงการก่อสร้างของบริษทัยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งใน
เร่ือง ผิดสัญญาจา้ง เรียกให้ช าระหน้ีและค่าเสียหาย 10.50 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี 
นบัจากวนัฟ้องจนกวา่จะช าระเงินใหโ้จทกแ์ลว้เสร็จ  

   เม่ือวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2563 บริษทัไดย้ืน่ค าใหก้ารและฟ้องแยง้โจทก ์พร้อมเรียกค่าเสียหาย เป็น
เงิน 29.62 ลา้นบาท  

   เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2563 ศาลมีค าสั่งให้เล่ือนวนัก าหนดนัดช้ีสองสถาน เพื่อให้บริษทัและ
โจทก์เข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ีย โดยก าหนดวนันัดวนัไกล่เกล่ียในวนัท่ี 27 มีนาคม 2563 และ
ก าหนดนัดช้ีสองสถานและก าหนดแนวทางการด าเนินคดีหรือสืบพยานโจทก์ใหม่ในวนัท่ี 21 
เมษายน 2563  

   เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2563 ศาลมีค าสั่งยกเลิกนัดไกล่เกล่ียในวนัดังกล่าว และยกเลิกนัดช้ีสอง
สถานและก าหนดแนวทางการด าเนินคดีหรือสืบพยานโจทก์ในวนัท่ี 21 เมษายน 2563 เน่ืองจาก
สถานะการณ์โควิด 19  โดยก าหนดวนันดัวนัไกล่เกล่ียใหม่ในวนัท่ี 5 มิถุนายน 2563 และจะก าหนด
นดัช้ีสองสถานและก าหนดแนวทางการด าเนินคดีหรือสืบพยานภายหลงัการไกล่เกล่ียเสร็จส้ิน 

   เน่ืองจากคดีอยูใ่นระหวา่งการรวบรวมเอกสารเพื่อท าค าใหก้าร และบริษทัไดบ้นัทึกหน้ีคา้งช าระ
บางส่วนในงบการเงินแลว้ ส่วนท่ีต่างจากหน้ีคา้งช าระ บริษทัจึงไม่จ าเป็นตอ้งตั้งประมาณการหน้ีสิน
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในงบการเงินระหวา่งกาล 

 26.11  เม่ือวนัท่ี 20  พฤศจิกายน 2562  เจา้หน้ีผูรั้บเหมาของโครงการก่อสร้างของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง  
ยืน่ฟ้องต่อศาลแพ่งในเร่ือง ผดิสัญญาวา่จา้ง ไม่ช าระค่าจา้งและเรียกค่าเสียหาย จ านวนเงิน 1.25 ลา้น
บาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัฟ้องจนกวา่จะช าระเงินใหโ้จทกแ์ลว้เสร็จ 

   ต่อมาเม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษทัย่อยไดย้ื่นค าให้การและฟ้องแยง้เรียกค่าเสียหายส่วนท่ี
เหลือจ านวน 80,791  บาท  

   ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2563 โจทกไ์ดด้ าเนินการยืน่ค าใหก้ารแกฟ้้องแยง้  
   ปัจจุบนัคดีอยู่ในระหว่างการนัดสืบพยานโจทก ์และจ าเลย ซ่ึงไดก้ าหนดอยู่ในระหว่างวนัท่ี 15 

ถึง 17 กรกฏาคม 2563  ฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยไดพ้ิจารณาแลว้ว่า บริษทัยอ่ยมีโอกาสชนะคดีสูง 
บริษทัจึงยงัไม่ตั้งประมาณการหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในงบการเงินระหวา่งกาล 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 31 มีนาคม 2563 
 
27. สินทรัพย์และหนีสิ้นทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศ 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

ดงัน้ี 
งบการเงินรวม 

สกลุเงิน 
 

 สินทรัพยท์างการเงิน (พนั) 
 

 หน้ีสินทางการเงิน (พนั) 
 

 

อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 
(บาทต่อหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ)                             

  
ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2563 

 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

 
 
ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2563 

 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

 
 
ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2563 

 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

เหรียญสหรัฐอเมริกา  5  5  118  50  32.6712  30.1540 
ยโูร  1  2  108  90  35.9585  33.7311 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สกลุเงิน 

 
 สินทรัพยท์างการเงิน (พนั) 

 
 หน้ีสินทางการเงิน (พนั) 

 
 

อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 
(บาทต่อหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ)                             

  
ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2563 

 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

 
 
ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2563 

 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

 
 
ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2563 

 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

เหรียญสหรัฐอเมริกา  23  34  118  50  32.6712  30.1540 
ยโูร  1  1  108  90  35.9585  33.7311 

 
28. ล าดบัช้ันของมูลค่ายุติธรรม 
  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี        

วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  
 

  ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม 
  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
หน้ีสินท่ีเปิดเผยมูลค่ายติุธรรม                  
ตราสารอนุพนัธ์                 
 หุน้กู ้  -  -  -  -  -  30.0  -  30.0 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 31 มีนาคม 2563 
 

  ลา้นบาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
หน้ีสินท่ีเปิดเผยมูลค่ายติุธรรม                  
ตราสารอนุพนัธ์                 
 หุน้กู ้  -  -  -  -  -  30.0  -  30.0 

 
29. การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
  ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นมา ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ส่งผลท าใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจและมีผลกระทบ
ต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม สถานการณ์ดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทั
และบริษทัยอ่ย และการรับรู้และการวดัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน ฝ่ายบริหารประเมินผล
กระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
และไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการในสถานการณ์นั้นๆ 

 
30. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 
  งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 

2563 
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