
 

 
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 

 
 
 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
 บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 
 ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบย่อ ของบริษทั  ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ ากัด 
(มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) และไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดส าหรับงวดสาม
เดือนส้ินสุดวนัเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ของบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ ากัด 
(มหาชน) (บริษทั) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่าง
กาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  
 
ขอบเขตการสอบทาน 
  
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทาง
การเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการ
สอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการ
สอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ท าให้ข้าพเจ้าไม่
สามารถได้ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่
แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 
ข้อสรุป 
 
 ขา้พเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดัท าขึ้นตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 

(นายพีระเดช  พงษเ์สถียรศกัด์ิ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4752 

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ณ วนัที 31 ณ วนัที 31 ณ วนัที 31 ณ วนัที 31

มีนาคม 2564  ธนัวาคม 2563 มีนาคม 2564  ธนัวาคม 2563

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 57,480           89,785           35,434           2,248             

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 4, 6 345,039          283,298          186,415          138,010          

รายไดที้ยงัไม่เรียกชาํระ 7, 22 1,491,297       1,117,635       514,754          314,182          

ลูกหนีเงินประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง 4, 7 310,132          271,170          142,398          125,197          

เงินจา่ยล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมาช่วงตามสญัญาก่อสร้าง 4 379,288          498,303          46,574           175,760          

งานระหวา่งก่อสร้าง 22 293,095          329,386          106,542          182,858          

สินคา้คงเหลือ 8 22,029           1,676             1,608             1,608             

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 -                 -                 50                  50                  

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ทีจ่าย 184,677          173,259          134,929          123,410          

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 52,711           44,558           19,060           14,326           

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 3,135,748       2,809,070       1,187,764       1,077,649       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 9 3,202             32,198           354                29,350           

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 -                 -                 -                 -                 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                 -                 476,498          476,198          

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 -                 -                 -                 -                 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 12 122,348          123,584          102,376          102,376          

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 626,765          618,357          587,770          578,351          

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 14 29,201           29,622           16,728           14,485           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12,789           13,273           12,549           13,067           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 46,118           49,703           19,733           15,144           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 4,120             3,430             1,673             1,681             

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 844,543          870,167          1,217,681       1,230,652       

รวมสินทรัพย์ 3,980,291       3,679,237       2,405,445       2,308,301       

หมายเหตุ

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
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งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ณ วนัที 31 ณ วนัที 31 ณ วนัที 31 ณ วนัที 31

มีนาคม 2564  ธนัวาคม 2563 มีนาคม 2564  ธนัวาคม 2563

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 15 805,811          709,460          457,362          414,660          

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 4, 16 863,476          718,490          455,386          406,437          

ตน้ทุนงานทียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 640,828          454,391          75,201           12,883           

รายไดค้า่ก่อสร้างรับล่วงหนา้ 7 75                  10,055           75                  10,055           

เจา้หนีเงินประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง 178,275          158,959          16,467           9,587             

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ตามสญัญาก่อสร้าง 7, 22 887,171          913,865          187,989          261,310          

เงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 -                 -                 728,000          642,000          

ประมาณการหนีสินจากโครงการก่อสร้าง 17 175,851          166,974          67,324           7,852             

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าส่วนทีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึงปี 18 17,420           16,709           9,521             9,156             

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 16                  -                 -                 -                 

หนีสินหมุนเวียนอืน 11,612           15,851           5,504             11,071           

รวมหนีสินหมุนเวียน 3,580,535       3,164,754       2,002,829       1,785,011       

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสญัญาเช่า 18 16,693           15,673           11,551           8,057             

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 19 55,259           82,107           31,994           68,339           

ประมาณการหนีสินจากคดีความ 25.1 20,000           20,000           20,000           20,000           

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 91,952           117,780          63,545           96,396           

รวมหนีสิน 3,672,487       3,282,534       2,066,374       1,881,407       
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หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ณ วนัที 31 ณ วนัที 31 ณ วนัที 31 ณ วนัที 31

มีนาคม 2564  ธนัวาคม 2563 มีนาคม 2564  ธนัวาคม 2563

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนทีออกและชาํระแลว้

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

ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั -                 -                 -                 -                 

ส่วนตาํกวา่ทุนอืน (2,956)            (2,956)            -                 -                 

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย

บริษทั -                 -                 -                 -                 

บริษทัยอ่ย 4,108             4,108             -                 -                 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (878,698)        (791,218)        (859,322)        (771,499)        

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 15,554           17,393           -                 -                 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 336,401          425,720          339,071          426,894          

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (28,597)          (29,017)          -                 -                 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 307,804          396,703          339,071          426,894          

รวมหนีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 3,980,291       3,679,237       2,405,445       2,308,301       

หมายเหตุ

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 - 4 -

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

 

2564 2563 2564 2563

รายได้ 4

รายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้าง 1,185,022       951,326          640,740          474,714          

รายไดจ้ากการให้บริการอืน 6,566              4,237              -                  -                  

รายไดจ้ากการขาย 235                 -                  -                  -                  

รายไดด้อกเบีย -                  227                 -                  227                 

รายไดอื้น 8,157              7,576              10,529            9,053              

รวมรายได้ 1,199,980       963,366          651,269          483,994          

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนการใหบ้ริการก่อสร้าง 4 1,237,883       854,983          725,013          406,836          

ตน้ทุนการใหบ้ริการอืน 3,204              2,643              -                  -                  

ตน้ทุนขาย 131                 -                  -                  -                  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 61,838            80,862            47,910            74,310            

รวมค่าใชจ่้าย 1,303,056       938,488          772,923          481,146          

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

และการร่วมคา้ ตน้ทุนทางการเงิน และค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (103,076) 24,878            (121,654) 2,848              

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 11.2 -                  -                  -                  -                  

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 12.2 (1,309) (1,855) -                  -                  

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนตน้ทุนทางการเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (104,385) 23,023            (121,654) 2,848              

ตน้ทุนทางการเงิน 4 7,454              5,710              9,419              7,549              

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (111,839) 17,313            (131,073) (4,701)

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 20 1,892              (6,119) 12,321            35                   

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด (109,947) 11,194            (118,752) (4,666)

หมายเหตุ

 - 5 -

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

 

2564 2563 2564 2563

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ในภายหลงัเขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ (977) (2,891) -                  -                  

รายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ในภายหลงัเขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 22,025            -                  30,929            -                  

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้ 21,048            (2,891) 30,929            -                  

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด (88,899) 8,303              (87,823) (4,666)

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั (109,505) 11,644            (118,752) (4,666)

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (442) (450) -                  -                  

(109,947) 11,194            (118,752) (4,666)

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั (89,319) 9,873              (87,823) (4,666)

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 420                 (1,570) -                  -                  

(88,899) 8,303              (87,823) (4,666)

กาํไรต่อหุน้ 21

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขนัพนืฐาน

   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั (0.0114) 0.0012 (0.0124) (0.0005)

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
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หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ส่วนของผูมี้ รวม

ทุนเรือนหุ้นทีออก รวมส่วน ส่วนไดเ้สียที ส่วนของ

และชาํระแลว้ ส่วนตาํกว่าทุน รวม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม ของผูถื้อหุ้น ไม่มีอาํนาจ ผูถื้อหุ้น

จากการเปลียนแปลง ส่วนตาํกว่าทุนอืน บริษทั บริษทัยอ่ย ผลต่างจากการ ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน องคป์ระกอบอืน ของบริษทั ควบคุม

สดัส่วนการถือหุ้น แปลงค่างบการเงิน เบด็เสร็จอืน ของส่วน ของบริษทัยอ่ย

ในบริษทัยอ่ย ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ จากบริษทัร่วม ของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 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           

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด -                        -                            -                      -                   -                    11,644               -                                  -                              -                     11,644           (450)                    11,194              

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                        -                            -                      -                   -                    -                     (1,771)                             -                              (1,771)                (1,771)            (1,120)                 (2,891)              

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                            -                      -                   -                    11,644               (1,771)                             -                              (1,771)                9,873             (1,570)                 8,303                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 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           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 1,198,393             (2,956)                      (2,956)                 -                   4,108                 (791,218)           16,493                            900                             17,393               425,720         (29,017)              396,703           

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด -                        -                            -                      -                   -                    (109,505)           -                                  -                              -                     (109,505)        (442)                    (109,947)          

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                        -                            -                      -                   -                    22,025               (1,839)                             -                              (1,839)                20,186           862                     21,048              

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                            -                      -                   -                    (87,480)              (1,839)                             -                              (1,839)                (89,319)          420                     (88,899)            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 1,198,393             (2,956)                      (2,956)                 -                   4,108                 (878,698)           14,654                            900                             15,554               336,401         (28,597)              307,804           
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พนับาท

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2564

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้นกาํไร (ขาดทุน) สะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย

ส่วนตาํกว่าทุนอืน

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ทุนเรือนหุ้นทีออก กาํไร (ขาดทุน) สะสม รวมส่วนของ

และชาํระแลว้ จดัสรรแลว้ - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

สาํรองตามกฎหมาย

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม 2563 1,198,393                  -                            (551,368)                   647,025                     

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด -                            -                            (4,666)                       (4,666)                       

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            (4,666)                       (4,666)                       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 1,198,393                  -                            (556,034)                   642,359                     

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม 2564 1,198,393                  -                            (771,499)                   426,894                     

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด -                            -                            (118,752)                   (118,752)                   

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                            -                            30,929                       30,929                       

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            (87,823)                     (87,823)                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 1,198,393                  -                            (859,322)                   339,071                     
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2564

พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

 

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี (111,839) 17,313              (131,073) (4,701)

รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็น

เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเสือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 18,540              29,460              15,087              25,865              

ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ -                   -                   -                   3,688                

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (21) (356) (21) (355)

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (94) (237) (93) -                   

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 12                     10                     12                     8                       

กาํไร (ขาดทุน) จากการยกเลิกสญัญาเช่า (52) -                   (66) -                   

ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 1,236                1,855                -                   -                   

ประมาณการหนีสินจากโครงการก่อสร้าง 138,466            1,000                138,466            -                   

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 3,284                3,687                2,317                3,035                

รายไดด้อกเบีย -                   (227) -                   (227)

ค่าใชจ้่ายดอกเบีย 7,454                5,710                9,419                7,549                

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

และหนีสินดาํเนินงาน 56,986              58,215              34,048              34,862              

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน (61,741) 546,139            (48,405) 384,902            

รายไดที้ยงัไม่เรียกชาํระ (373,662) (301,478) (200,572) (332,971)

ลูกหนีเงินประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง (38,962) (36,499) (17,201) (4,621)

เงินจา่ยล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมาช่วงตามสญัญาก่อสร้าง 119,015            54,489              129,186            24,588              

งานระหวา่งก่อสร้าง 36,291 (129,989) 76,316              25,788              

สินคา้คงเหลือ (20,353) (2) -                   -                   

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (8,153) (1,627) (4,734) 4,074                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (690) (688) 8                       1                       
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บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

 

2564 2563 2564 2563

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 152,220            (88,972) 48,619              (33,517)

ตน้ทุนงานทียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 186,437            85,554              62,318              105,112            

รายไดค้า่ก่อสร้างรับล่วงหนา้ (9,980) -                   (9,980) -                   

เจา้หนีเงินประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง 19,316              11,620              6,880                (6,747)

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ตามสญัญาก่อสร้าง (26,694) (45,707) (73,321) (13,123)

หนีสินหมุนเวียนอืน (4,239) (23,102) (5,567) (24,651)

เงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 25,791              127,953            (2,405) 163,697            

เงินสดจ่ายประมาณการหนีสินจากโครงการก่อสร้าง (129,589) (32,909) (78,994) (880)

เงินสดจ่ายประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน (2,600) (3,695) -                   (3,367)

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (17,952) (23,145) (11,519) (15,358)

รับคืนภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ทีจ่าย 6,522                20,999              -                   20,999              

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (117,828) 89,203              (92,918) 165,091            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนัลดลง 28,996              -                   28,996              -                   

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั (เพิมขึน) -                   -                   -                   (3,688)

เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย -                   -                   (300) -                   

เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมคา้ -                   (74,625) -                   (74,625)

รายไดด้อกเบีย -                   227                   -                   227                   

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 96                     336                   93                     -                   

เงินสดจ่ายซือทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (27,771) (4,331) (25,518) (3,853)

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (79) -                   (30) -                   

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 1,242                (78,393) 3,241                (81,939)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงินเพิมขึน (ลดลง) 96,351              23,787              42,702              72,787              

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                   -                   114,000            208,000            

เงินสดจ่ายเงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                   -                   (28,000) (331,000)

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
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พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

 

2564 2563 2564 2563

ชาํระคืนหุน้กู้ -                   (30,000) -                   (30,000)

ดอกเบียจา่ย (7,009) (5,777) (3,303) (8,175)

หนีสินตามสญัญาเช่า (ลดลง) (4,084) (3,189) (2,536) (1,361)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 85,258              (15,179) 122,863            (89,749)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิมขึน (ลดลง) (977) (2,891) -                   -                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ (32,305) (7,260) 33,186              (6,597)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 89,785              182,190            2,248                94,272              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 57,480              174,930            35,434              87,675              

ขอ้มูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิมเติม

รายการทีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย

ซือสินทรัพยโ์ดยยงัมิไดช้าํระเงินเพิมขึน (ลดลง) (7,180) (2,533) (5,497) (2,123)

เจา้หนีคา้งจ่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                   -                   -                   125                   

หนีสินตามสญัญาเช่า 7,877                25,814              7,877                12,275              

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
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พนับาท

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

วันท่ี 31 มีนาคม 2564 
 
1. ข้อมูลท่ัวไปของบริษัท 
  บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนา

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

 
2. หลกัเกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 
 2.1 หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล และตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ก.ล.ต.) ไทย ซ่ึงไดก้ าหนดเพื่อเป็นการให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด
โดยเน้นการให้ขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อ
ไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ งบการเงินระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่
กบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่าง
อ่ืนในนโยบายการบญัชี 
 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย 
งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั  
ในระหว่างงวด บริษทัและบริษทัย่อยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั ท่ีมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวไดป้รับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนขึ้นเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชี
และการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินในงวดปัจจุบนั 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 31 มีนาคม 2564 
 

2.3    มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต 
สภาวิชาชีพบัญชีได้ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า  

และได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2564 โดยเพิ่มข้อก าหนดส าหรับ
ขอ้ยกเวน้ชั่วคราวท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง โดยกิจการต้องถือปฏิบัติตามการ
ปรับปรุงดงักล่าวกบังบการเงินประจ าปีส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีอนุญาตใหกิ้จการถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชไ้ด ้ 

  ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบ
การเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 
3. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 
  งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 โดยมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด (ดูหมายเหตุขอ้ 10)  
 

4. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
  ในระหว่างงวด บริษทัและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน 

รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทั บริษทัยอ่ยและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  รายละเอียดความสัมพนัธ์ท่ีบริษทัมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สรุปไดด้งัน้ี 
ช่ือกิจการ  ประเทศท่ีจดัตั้ง/สัญชาติ  ลกัษณะความสัมพนัธ ์

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 มหทั จ ากดั  ไทย  บริษทัยอ่ย 
กิจการร่วมคา้ สหไฮโดร พทัยา  ไทย  บริษทัยอ่ย 
บริษทั อาเซียนโปแตซ ชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน)  ไทย  บริษทัร่วม 
บริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จ ากดั  ไทย  กิจการร่วมคา้ 
บริษทั แอท เอนเนอจี โซลูชัน่ จ ากดั  ไทย  กิจการร่วมคา้ 
กิจการร่วมคา้ สหการอนัเดอร์กราวน์  ไทย  กิจการร่วมคา้ 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 31 มีนาคม 2564 
 

  รายการท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 
สรุปไดด้งัน้ี 

           
 ลา้นบาท   
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม    
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  นโยบายการก าหนดราคา 
 2564  2563  2564  2563   
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย           
   (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)          
 ตน้ทุนการให้บริการก่อสร้าง -  -  2  1  ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
 ดอกเบ้ียจ่าย -  -  6  5  อตัราร้อยละ 2.5 - 6.25 ต่อปี 
 รายไดอ้ื่น     -  -  4  4  ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั          
    รายไดอ้ื่น -  3  -  2  ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 

 
  ยอดคงเหลือท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดย

มีรายละเอียดดงัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่ 31 

มีนาคม 2564 
 
 

ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัที่ 31 
มีนาคม 2564 

 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น                               
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

       

 บริษทัยอ่ย -  -  422,071  410,417 
 บริษทัร่วม 383,420  383,420  383,420  383,420 
 กิจการร่วมคา้ 18,789  18,361  8,002  7,961 

รวม 402,209  401,781  813,493  801,798 
หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (383,420)  (383,420)  (751,470)  (734,347) 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น  
 - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 

 
18,789 

  
18,361 

  
62,023 

  
67,451 

 
 
 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

- 15 - 

 

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

วันท่ี 31 มีนาคม 2564 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่ 31 

มีนาคม 2564 
 
 

ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัที่ 31 
มีนาคม 2564 

 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

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 ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (7,854)  (7,854)  (7,854)  (7,854) 
รวมลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง 
 - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 

 
42,626 

  
42,626 

  
42,626 

  
42,626 

เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง  
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

       

 กิจการร่วมคา้ 45,056  47,666  -  - 
รวม 45,056  47,666  -  - 
เงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
 บริษทัยอ่ย -  -  64,325  64,309 
รวม -  -  64,325  64,309 
หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ -  -  (64,275)  (64,259) 
รวมเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ -  -  50  50 
เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
 บริษทัยอ่ย -  -  1,306,517  1,306,517 
รวม -  -  1,306,517  1,306,517 
หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ -  -  (1,306,517)  (1,306,517) 
รวมเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ -  -  -  - 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น                                  

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
       

 บริษทัยอ่ย -  -  14,489  9,594 
 กิจการร่วมคา้ 7,711  7,996  -  - 
รวม 7,711  7,996  14,489  9,594 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั        
 บริษทัยอ่ย -  -  728,000  642,000 
รวม -  -  728,000  642,000 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 31 มีนาคม 2564 
 
  รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมและเงินกู้ยืมระยะสั้นท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี  
    พนับาท 
    งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

ลกัษณะ  
ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 31  

เพ่ิมขึ้น  ลดลง  การปรับปรุง 
อตัราแลกเปลี่ยน 

 
 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 31 

เงินให้กูยื้ม  ความสัมพนัธ์  ธนัวาคม 2563        มีนาคม 2564 
เงินให้กูย้ืมระยะสั้น             
ทีอาร์ซี อินเวสเมน้ท ์ลิมิเต็ท  บริษทัยอ่ย  3,615  -  -  16  3,631 
TRC Engineering LLC  บริษทัยอ่ย  56,704  -  -  -  56,704 
TRC Middle East LLC  บริษทัยอ่ย  3,940  -  -  -  3,940 
บริษทั โอลีฟ เทคโนโลยี จ ากดั  บริษทัยอ่ย  50  -  -  -  50 
รวม    64,309  -  -  16  64,325 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ    (64,259)  -  -  (16)  (64,275) 
เงินให้กูยื้มระยะสั้น - สุทธิ    50  -  -  -  50 
เงินให้กูย้ืมระยะยาว             
ทีอาร์ซี อินเวสเมน้ท ์ลิมิเต็ท  บริษทัยอ่ย  1,260,508  -  -  -  1,260,508 
ทีอาร์ซี อินเตอร์เนชัน่แนล 
    ลิมเิต็ท 

  
บริษทัยอ่ย 

  
46,009 

  
- 

  
- 

  
- 

  
46,009 

รวม    1,306,517  -  -  -  1,306,517 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ    (1,306,517)  -  -  -  (1,306,517) 
เงินให้กูย้ืมระยะยาว - สุทธิ    -  -  -  -  - 

 
  เงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.5 - 7.0 ต่อปี มีก าหนดช าระคืนเม่ือ

ทวงถามและไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 
    พนับาท 
    งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

ลกัษณะ  
ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 31  

เพ่ิมขึ้น  ลดลง  ยอดคงเหลือ   
ณ วนัท่ี 31               

เงินกูย้ืมระยะสั้น  ความสัมพนัธ์  ธนัวาคม 2563      มีนาคม 2564 
บริษทั สหการวิศวกร จ ากดั  บริษทัยอ่ย  642,000  90,000  (28,000)  704,000 
กิจการร่วมคา้ สหไฮโดร พทัยา  บริษทัยอ่ย  -  24,000  -  24,000 
รวม    642,000  114,000  (28,000)  728,000 

 
  เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2.5 - 6.25 ต่อปี (31 ธันวาคม 

2563 :  ร้อยละ 2.5 - 6.25 ต่อปี) และมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถามและไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 31 มีนาคม 2564 
  
ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
  บริษทัมีภาระจากการค ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 24.5 
 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
  ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 บริษทัและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่าย

ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่ผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 6  7  3  4 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1  1  1  1 
รวม 7  8  4  5 

 
5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม 2564 
 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2564 

 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

เงินสด 1,759  1,611  446  437 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยแ์ละ 
    กระแสรายวนั 

 
55,721 

  
88,174 

  
34,988 

  
1,811 

รวม 57,480  89,785  35,434  2,248 
 
  เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียลอยตวัตามอตัราท่ีธนาคารก าหนด 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 31 มีนาคม 2564 
 

6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31  

มีนาคม 2564 
 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31  
มีนาคม 2564 

 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ        
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ -  -  -  - 
คา้งช าระ        
 ไม่เกิน 3 เดือน -  -  -  - 
 3 - 6 เดือน -  -  -  - 
 6 - 12 เดือน -  -  -  - 
 มากกว่า 12 เดือน 383,420  383,420  383,420  383,420 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 383,420  383,420  383,420  383,420 
หกั : ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (383,420)  (383,420)  (383,420)  (383,420) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ -  -  -  - 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั        
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ        
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 281,701  241,509  121,904  53,797 
คา้งช าระ        
 ไม่เกิน 3 เดือน 30,321  16,033  -  14,707 
 3 - 6 เดือน 198  2,159  -  - 
 6 - 12 เดือน 3,702  2,925  -  - 
 มากกว่า 12 เดือน 13,580  11,726  -  - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 329,502  274,352  121,904  68,504 
หกั : ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (11,966)  (11,966)  -  - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (237)  269  -  - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 317,299  262,655  121,904  68,504 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 317,299  262,655  121,904  68,504 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน        
เงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18,789  18,361  64,041  69,468 
ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  366,033  348,910 
อ่ืนๆ 8,951  2,282  2,487  2,055 
รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 27,740  20,643  432,561  420,433 
หกั : ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ -  -  (368,050)  (350,927) 
รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 27,740  20,643  64,511  69,506 
รวมลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 345,039  283,298  186,415  138,010 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 31 มีนาคม 2564 
 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยไดโ้อนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินจากลูกหน้ีการคา้เพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงิน

สินเช่ือท่ีได้รับจากธนาคาร ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ขา้งตน้ได้รวมยอด
ลูกหน้ีการคา้ซ่ึงใช้เป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือเป็นจ านวนประมาณ 296 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทั : 
110 ลา้นบาท) (31 ธนัวาคม 2563 : 243 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทั : 52 ลา้นบาท)) 

 
7. รายได้ท่ียงัไม่เรียกช าระ/เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2564 

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

 
ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2564 

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 
 

รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ตาม
สัญญาก่อสร้าง  

      

  มูลค่างานตามสัญญา  15,624,182  15,649,957  4,457,245  4,525,296 
  การรับรู้รายไดต้ามอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ 7,397,623  7,314,169  2,853,586  2,633,475 
  หกั : หน้ีสูญ -  -  -  - 
  หกั : มูลค่างานก่อสร้างท่ีเรียกเก็บ (6,793,497)  (7,110,399)  (2,526,821)  (2,580,603) 
    สุทธิ 604,126  203,770  326,765  52,872 
  รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 1,491,297  1,117,635  514,754  314,182 
  เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ตามสัญญาก่อสร้าง (887,171)  (913,865)  (187,989)  (261,310) 
    รวม 604,126  203,770  326,765  52,872 
        
  ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง 317,986  279,024  150,252  133,051 
  หกั : คา่เผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (7,854)  (7,854)  (7,854)  (7,854) 
  ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง - สุทธิ 310,132  271,170  142,398  125,197 

        
รายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้        
  มูลค่างานตามสัญญา  7,500  261,500  7,500  261,500 
  มูลค่างานก่อสร้างท่ีเรียกเก็บ 7,500  32,900  7,500  32,900 
  หกั : การรับรู้รายไดต้ามอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ (7,425)  (22,845)  (7,425)  (22,845) 
  รายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้ 75  10,055  75  10,055 

 
 
 
 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

- 20 - 

 

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

วันท่ี 31 มีนาคม 2564 
 

8. สินค้าคงเหลือ 
  สินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31  

มีนาคม 2564 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31  
มีนาคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

วตัถุดิบและวสัดุก่อสร้าง 22,715  2,362  2,302  2,302 
สินคา้คงเหลือ 8  8  -  - 
รวม 22,723  2,370  2,302  2,302 
หกั ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ (694)  (694)  (694)  (694) 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 22,029  1,676  1,608  1,608 

 
9.  เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนั 

  ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ าซ่ึงบริษทัและบริษทัย่อยไดน้ าไปค ้าประกนั
วงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารและหนงัสือค ้าประกนัท่ีธนาคารออกใหใ้นนามของบริษทัยอ่ยตามท่ีกล่าว
ไวใ้นหมายเหต ุ24.4 รวมถึงเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัคดีความตามท่ีกล่าวในหมายเหตุขอ้ 25.3 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 31 มีนาคม 2564 
 

10. เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงบนัทึกในราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ประกอบดว้ย 

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

      ณ วนัที่ 31  
มีนาคม 2564 

 
 

ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2563  

ณ วนัที่ 31  
มีนาคม 2564 

 
 

ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2563  

ณ วนัที ่31  
มีนาคม 2564 

 
 

ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2563 

บริษทั สหการวิศวกร จ ากดั   ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้าง
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

 ไทย  500,000,000 
บาท 

 500,000,000 
บาท 

 
 

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

ทีอาร์ซี อินเวสเมน้ท ์ลิมิเต็ท*  ลงทุนในกิจการอ่ืน  สาธารณรัฐ  
เมอริเชียส 

 1 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

 1 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

 100.00  100.00  32  32 

บริษทั ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้  จ ากดั  
 
ผลิตและจ าหน่ายน ้าประปา  

 
ไทย  250,000 

บาท 
 
 

250,000 
บาท 

 
 

99.97  99.97  249,925 
 

 
 

249,925 
 

บริษทั โอลีฟ เทคโนโลยี จ ากดั  บริการจดัการและประมวลผลขอ้มูล  ไทย  850,000 
บาท 

 250,000 
บาท 

 49.97  49.97  424,745            124,925 

รวม              621,569,393  621,269,573 
หัก: ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน            (145,071,416)  (145,071,416) 

รวมเงินลงทุนในบริษทัย่อย - สุทธิ            476,497,977  476,198,157 

 * งบการเงนิของบริษทัย่อยเป็นงบการเงินที่จดัท าโดยฝ่ายบริหารของบริษทัย่อยและยงัไม่ไดผ่้านการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน 
 
  เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 8/2562 มีมติอนุมติัให้บริษทัจัดตั้ ง

บริษทัยอ่ย 1 บริษทั เพื่อด าเนินธุรกิจคลงัสินคา้อตัโนมติั  
  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัอยูร่ะหวา่งเจรจากบัพนัธมิตรทางธุรกิจ 

 
บริษทั โอลีฟ เทคโนโลย ีจ ากดั 

  เม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 10/2562 มีมติอนุมติัให้บริษทัเขา้ลง
นามสัญญาร่วมทุนกบับริษทั เอก็ซ์เซน้ส์ อินฟอร์เมชัน่ เซอร์วิส จ ากดั เพื่อด าเนินธุรกิจให้บริการวิจยัพฒันา
ระบบตรวจสอบแก่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนในการศึกษาควบคุมผ่านระบบ IOT โดย
จดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2563 ดว้ยทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท โดยมีทุนช าระ 0.25 ลา้นบาท บริษทั
ลงทุนเป็นจ านวน 0.13 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนผูถื้อหุน้ร้อยละ 50 

   โดยตามขอ้ตกลงในสัญญาร่วมทุนคณะกรรมการบริษทั โอลีฟ เทคโนโลยี จ ากดั จะประกอบดว้ย
กรรมการจ านวน 5 คน ซ่ึงมาจากการแต่งตั้งจากบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 3 คน และ
บริษทั เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชัน่ เซอร์วิส จ ากดั 2 คน ซ่ึงมติของท่ีประชุมคณะกรรมการในเร่ืองต่างๆตอ้ง
ไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของกรรมการทั้งหมด ซ่ึงหมายถึงบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
จะมีอ านาจในการควบคุมการด าเนินงานของบริษทั โอลีฟ เทคโนโลยี จ ากดั ดงันั้นบริษทัจึงพิจารณาเงิน
ลงทุนในบริษทั โอลีฟ เทคโนโลย ีจ ากดัเป็นบริษทัยอ่ย 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 31 มีนาคม 2564 
 
  เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 4/2563 มีมติอนุมติัให้บริษทั โอลีฟ 

เทคโนโลยี จ ากดั ไดเ้ขา้ท าสัญญาลงทุนร่วมกบับริษทัพนัธมิตร 2 แห่ง จดัตั้งบริษทั มหทั จ ากดั เพื่อด าเนิน
ธุรกิจด้านให้บริการวิจัยพัฒนาระบบตรวจสอบแก่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนใน
การศึกษาควบคุมผ่านระบบ IOT ดว้ยทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท  และช าระค่าหุ้นเต็มจ านวน  โดยบริษทั
ย่อยลงทุนเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 0.60 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ตามขอ้ตกลงในสัญญาร่วมทุน
คณะกรรมการบริษทั มหทั จ ากดั ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 3 คน ซ่ึงมาจากการแต่งตั้งจากบริษทัยอ่ย 2 
คน และบริษทัร่วมทุน 1 คน โดยมติของท่ีประชุมคณะกรรมการในเร่ืองต่างๆตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงข้าง
มากของกรรมการทั้งหมด ซ่ึงหมายถึงบริษทัย่อยจะมีอ านาจในการควบคุมการด าเนินงานของบริษทั มหัท 
จ ากดั จึงพิจารณาเงินลงทุนในบริษทั มหทั จ ากดัเป็นบริษทัยอ่ย  

  ระหว่างวนัท่ี 14-18 มกราคม 2564 บริษทั โอลีฟ เทคโนโลยี จ ากัด ได้รับเงินเพิ่มทุนจากผูถื้อหุ้น
จ านวน 0.60 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 60 

 
  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

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

      ณ วนัที่ 31  
มีนาคม 2564 

 
 

ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2563  

ณ วนัที่ 31  
มีนาคม 2564 

 
 

ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2563  

ณ วนัที่ 31  
มีนาคม 2564 

 
 

ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2563 

ถือหุ้นโดยบริษทั สหการวิศวกร จ ากดั                 
กจิการร่วมคา้ ไฮโครเท็ค สหการ  ให้บริการงาน

วิศวกรรมก่อสร้าง 
 ไทย  1,000,000              

บาท 
 1,000,000              

บาท 
 49.00  49.00  490,000  490,000 

กิจการร่วมคา้ สหไฮโดร พทัยา  ให้บริการงาน
วิศวกรรมก่อสร้าง 

 ไทย  200,000              
บาท 

 -  100.00  -  200,000  - 

ถือหุ้นโดยทอีาร์ซี อินเวสเมน้ท ์ลิมิเต็ท                 
ทีอาร์ซี อินเตอร์เนชัน่แนล ลิมิเต็ท *  ลงทุนในกิจการอ่ืน  ฮ่องกง  10 

เหรียญฮ่องกง 
 10 

เหรียญฮ่องกง 
 100.00  100.00  33  33 

ถือหุ้นโดยทีอาร์ซี อินเตอร์เนชัน่แนล ลิมิเต็ท                 
TRC Middle East LLC*  ให้บริการงาน

วิศวกรรมก่อสร้าง 
 สาธารณรัฐ 
สุลต่านโอมาน 

 150,000 
Omani Rial 

 150,000 
Omani Rial 

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

TRC Engineering LLC*  ให้บริการงาน
วิศวกรรมก่อสร้าง 

 สาธารณรัฐ
สุลต่านโอมาน 

 250,000 
Omani Rial 

 250,000 
Omani Rial 

 70.00  70.00  13,654,506 
 

 13,654,506 
 

ถือหุ้นโดยบริษทั โอลีฟ เทคโนโลยี จ ากดั                 
บริษทั มหัท จ ากดั  บริหารจดัการและ

ประมวลผลขอ้มูล 
 ไทย  1,000,000              

บาท 
 1,000,000              

บาท 
 59.98  59.98  599,800  599,800 

รวม              27,266,669  27,066,669 
หัก: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน            (25,976,836)  (25,976,836) 

รวมเงินลงทุนในบริษทัย่อยทีถื่อหุ้นโดยบริษทัย่อยของบริษทั - สุทธิ            1,289,833  1,089,833 

 
 * งบการเงนิของบริษทัย่อยเป็นงบการเงินที่จดัท าโดยฝ่ายบริหารของบริษทัย่อยและยงัไม่ไดผ้่านการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 31 มีนาคม 2564 
 

กิจการร่วมคา้ไฮไดรเทค็ สหการ 
  บริษทั สหการวิศวกร จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั และบริษทั ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) มี

บนัทึกขอ้ตกลงร่วมกนัให้บริษทัย่อยเป็นผูรั้บผิดชอบในการด าเนินโครงการของกิจการร่วมคา้ ไฮโดรเท็ค 
สหการ โดยบริษทั ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) ไม่ขอรับส่วนแบ่งผลก าไรและขาดทุน และความเสียหายใด ๆ 
ท่ีเกิดขึ้นอันเกิดจากการด าเนินการ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคร้ังท่ี 
2/2562 มีมติอนุมติัใหด้ าเนินการเลิกบริษทั  

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัยอ่ยดงักล่าวอยูร่ะหว่างด าเนินการช าระบญัชี 
 
TRC Middle East LLC และ TRC Engineering LLC 

  เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2559 มีมติอนุมติัให้ด าเนินการปิด
บริษทั TRC Middle East LLC และTRC Engineering LLC  

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัยอ่ยดงักล่าวอยูร่ะหว่างด าเนินการปิดบริษทั 
 

กิจการร่วมคา้ สหไฮไดรพทัยา 
  เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2563 บริษทัย่อยได้เข้าท าสัญญาร่วมค้ากับบริษัทพันธมิตร 2 แห่ง ในนาม

กิจการร่วมคา้ สหไฮโดรพทัยา เพื่อเขา้ร่วมประกวดราคาและท างานร่วมกนัในโครงการระบบระบายน ้ า
ถนนเลียบทางรถไฟฝ่ังตะวนัออก ระยะท่ี 1 ณ เขตเมืองพทัยา ภายหลงัจากท่ีกิจการร่วมคา้ฯ ไดเ้ป็นผูช้นะ
การประกวดราคา สมาชิกกิจการร่วมค้าทั้ งสามรายได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน มอบหมายให้
บริษัทย่อย (บริษัท สหการวิศวกร จ ากัด) ซ่ึงมีสัดส่วนการลงทุนในกิจการร่วมค้า ร้อยละ 50 เป็น
ผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการโครงการทั้งหมดและรับผลการด าเนินการโครงการ (การลงทุน - ก าไร - 
ขาดทุน) แต่เพียงผูเ้ดียว โดยพนัธมิตรทั้งสองรายไม่ร่วมลงทุนเงินหมุนเวียนโครงการ ไม่รับส่วนแบ่งทั้ง
ก าไรและขาดทุน รวมถึงไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ ดงันั้น จึง
พิจารณาใหกิ้จการร่วมคา้ สหไฮโดรพทัยา เป็นบริษทัยอ่ย 

  เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2564 ไดรั้บเงินเพิ่มทุนจากบริษทัยอ่ยจ านวน 0.2 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 100 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 31 มีนาคม 2564 
 

11. เงินลงทุนในบริษทัร่วม  
 11.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 
   เงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงบนัทึกในวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม ประกอบดว้ย 

      งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทั  ลกัษณะธุรกิจ  
จดัตั้งขึ้น 
ในประเทศ 

 
 

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 
  

ราคาทุน (พนับาท) 
   

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย (พนับาท) 

      ณ วนัที่ 31  
มีนาคม 2564 

 
 

ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2563 

 
 

ณ วนัที่ 31  
มีนาคม 2564 

 
 

ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2563 

 
 

ณ วนัที่ 31  
มีนาคม 2564 

 
 

ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2563 

ถือหุ้นโดยทอีาร์ซี อินเวสเมน้ท ์ลิมิเต็ท 
บริษทั อาเซียนโปแตช ชยัภูมิ 

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

ถือหุ้นโดยทอีาร์ซี อินเตอร์เนชัน่แนล ลิมิเต็ท               
บริษทั อาเซียนโปแตช ชยัภูมิ 

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

รวม          1,361,274  1,361,274  1,212,731  1,212,731 
หัก ค่าเผ่ิอการดอ้ยค่าของเงินลงทุน          (1,361,274)  (1,361,274)  (1,212,731)  (1,212,731) 
รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ          -  -  -  - 

    
บริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน) 

  ตามขอ้ตกลงการขอประทานบตัรระหว่างบริษทัร่วมกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
กระทรวงอุตสาหกรรมในเดือนมกราคม 2558 บริษทัร่วมมีภาระผูกพนัในการจ่ายช าระเงินผลประโยชน์พิเศษฯ 
จ านวน 8 งวด เป็นจ านวนเงินงวดละ 433 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6.5 ต่อปี คิดเป็นจ านวนเงิน
ทั้ งหมด 569 ล้านบาท เร่ิมตั้ งแต่ปี 2561 และมีข้อผูกพันในการจ่ายช าระเงินกองทุนต่างๆทุกปีตลอดอายุ
ประทานบตัร ทั้งน้ี บริษทัร่วมได้รับหนังสือจากส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดัชยัภูมิเรียกร้องให้ช าระเงิน
ผลประโยชน์พิเศษฯงวดท่ี 1 จ านวน 569 ลา้นบาท พร้อมค่าปรับในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี ภายใน 90 วนันบัจาก
วนัท่ีไดรั้บหนงัสือดงักล่าว ซ่ึงครบก าหนดในเดือนสิงหาคม 2561 มิฉะนั้นอาจถูกเพิกถอนประทานบตัร ตาม
นยัมาตรา 128 แห่งพระราชบญัญติัแร่ พ.ศ. 2560 

  ในเดือนเมษายน 2561 บริษทัร่วมไดจ้ดัสรรและเรียกช าระค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุนคร้ังท่ี 1 จ านวนไม่เกิน 
29 ลา้นหุ้น โดยเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้กบัผูถื้อหุ้นรายเดิม ในราคาหุ้นละ 68.43 บาท ระยะเวลาจองซ้ือ
และช าระค่าหุ้นในเดือนกรกฎาคม 2561 ทั้งน้ี เม่ือครบก าหนดระยะเวลาจองซ้ือและช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนแลว้ 
ผลปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดช าระค่าหุน้เพิ่มทุน 

  บริษทัร่วมดังกล่าว ยงัคงไม่สามารถจ่ายช าระเงินผลประโยชน์พิเศษฯงวดท่ี  1 ตามขอ้ตกลงการจ่าย
ผลประโยชน์พิเศษดงักล่าวได้ เน่ืองจากอยู่ในระหว่างการด าเนินการหาแหล่งเงินทุนจากทั้งในส่วนการเพิ่ม
ทุนจากผูถื้อหุ้น และ/หรือจากการขอวงเงินสินเช่ือจากธนาคารพาณิชย ์ทั้งน้ี ในเดือนพฤศจิกายน 2561 บริษทั
ร่วมไดรั้บแจง้ให้บริษทัช าระเงินผลประโยชน์พิเศษฯ งวดท่ี 2 จ านวน 569 ลา้นบาท ภายในวนัท่ี 15 มกราคม 
2562 หากพน้ก าหนดเวลาช าระเงิน บริษทัร่วมจะตอ้งช าระค่าปรับในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี ของจ านวนเงินท่ี
ตอ้งช าระเงินผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐ ปัจจุบนับริษทัร่วมยงัคงไม่สามารถปฎิบติัตามขอ้ตกลง
การจ่ายผลประโยชน์พิเศษฯดงักล่าวได ้ 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 31 มีนาคม 2564 
 
  และเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ของบริษทัร่วม ได้มีมติอนุมติั

การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจากราคาหุ้นละ  68.43 บาทเป็นราคาหุ้นละ 15.00 บาทต่อหุ้น 
และพิจารณาอนุมติัการเรียกช าระค่าหุ้นคร้ังท่ี 1 จ านวนไม่เกิน 35 ลา้นหุ้นโดยการเสนอขายหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น
เดิมในอตัรา 4 หุ้นเดิมต่อ 5 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขาย 15.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินค่าหุ้น 526 ลา้นบาท และ
ระยะเวลาจองซ้ือและช าระค่าหุน้ระหว่างวนัท่ี 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 าระค่าหุ้นเพิ่มทุนระหว่างวันท่ี  27 - 31 พฤษภาคมและ  
4 มิถุนายน ถึงวนัท่ี 5 สิงหาคม 2562 แล้ว ผลปรากฎว่ามีผูถื้อหุ้นมาช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนจ านวน 5 ราย เป็น
จ านวนเงิน 18.38 ลา้นบาท แต่จ านวนเงินท่ีไดรั้บช าระค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุนจากการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใน
คร้ังน้ีไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานท่ีวางไว ้ท าให้บริษทัร่วมไม่สามารถด าเนินการตามแผนงานต่อได ้
บริษทัร่วมจึงคืนเงินช าระค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2562 

  ดงันั้น ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคร้ังท่ี 3/2562 วนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2562 มีมติอนุมติัให้บริษทัไม่
ด าเนินการใดๆเพิ่มเติมเก่ียวกบัการลงทุนในบริษทัร่วม รวมถึงไม่รับงานก่อสร้างใดๆ จากบริษทัร่วมจนกว่า
จะมีแหล่งเงินทุนท่ีน่าเช่ือถือในการพฒันาโครงการ และอนุมติัให้บริษทัยอ่ยของบริษทั บนัทึกค่าเผื่อการดอ้ย
ค่าของเงินลงทุนทั้งจ านวน เป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 1,361 ลา้นบาท เน่ืองจากสถานการณ์ของบริษทัร่วมมีความ
ไม่แน่นอนท่ีส าคญั อาทิเช่น ภาระในการช าระเงินผลประโยชน์พิเศษฯทั้ง 2 งวด ซ่ึงส่งผลให้เกิดความเส่ียงใน
การถูกเพิกถอนประทานบตัร และยงัมีความไม่แน่นอนในการหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมในการพฒันาโครงการ
เหมืองแร่โปแตช ทั้งในส่วนการเพิ่มทุนท่ียงัไม่มีความคืบหน้าในการหาผูร่้วมทุนรายใหม่ทั้งจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน และ/หรือการไดรั้บสินเช่ือจากธนาคารพาณิชย ์ ท าให้บริษทัร่วมเกิดปัญหาดา้นเงินทุนหมุนเวียน 
ส่งผลให้เกิดความล่าช้าของแผนพฒันาโครงการของบริษทัร่วม รวมถึงการท่ีบริษทัตอ้งรับรู้ผลขาดทุนของ
บริษทัร่วมดว้ยวิธีส่วนไดเ้สียเขา้มาในผลประกอบการรวมเป็นจ านวนมากต่อเน่ืองกนัมาหลายปี และจะตอ้ง
รับรู้มากขึ้นในอนาคตจากการบนัทึกค่าปรับจากการท่ีบริษทัร่วมไม่สามารถช าระเงินผลประโยชน์พิเศษฯท่ี
ตอ้งช าระทุกๆปี ถึงแมว้่าฝ่ายบริหารของบริษทัจะไดบ้นัทึกส ารองเผื่อขาดทุนไวเ้ต็มจ านวนส าหรับสินทรัพย์
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการเหมืองแร่โปแตชของบริษทัร่วมแลว้ บริษทัยงัคงมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ
ด าเนินการอย่างดีท่ีสุดเพื่อให้ได้คืนมาซ่ึงมูลค่าของสินทรัพยเ์หล่านั้นมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ และใน
อนาคตถา้ไดรั้บคืนมาซ่ึงมูลค่าของสินทรัพยเ์หล่านั้น บริษทัก็จะสามารถกลบัรายการส ารองเผื่อขาดทุนท่ีเกิน
ความจ าเป็น และรับรู้ก าไรในอนาคตเพื่อชดเชยขาดทุนจากส ารองดงักล่าวได ้

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัร่วมยงัคงไม่สามารถจ่ายช าระผลประโยชน์พิเศษฯ งวดท่ี 1 ถึงงวดท่ี 4 
จ านวน 2,274 ลา้นบาท รวมถึงค่าปรับในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี เน่ืองจากบริษทัร่วมอยู่ระหว่างด าเนินการใน
การจดัหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมทั้งในส่วนของการเรียกเงินเพิ่มทุนจากผูถื้อเดิมของบริษทัร่วมและสรรหาผู ้
ลงทุนใหม่ท่ีมีศกัยภาพและบริษทัร่วมไดร้ะงบัโครงการก่อสร้างเหมืองชัว่คราว 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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วันท่ี 31 มีนาคม 2564 
  
 11.2 ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) 
  ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  31 มีนาคม 2564 และ 2563 บริษัทหยุดรับรู้ส่วนแบ่ง

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

  

12. เงินลงทุนในการร่วมค้า 
 12.1 รายละเอียดของการร่วมคา้ 
  เงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงบนัทึกในวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม ประกอบดว้ย  

    พนับาท 

    งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทั 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
 
 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

 ราคาทุน  มลูค่าตามบญัชีตามวิธี 
ส่วนไดเ้สีย 

    ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 
2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 

2563 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 
2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 

2563 

 ณ วนัท่ี 31 
มนีาคม 

2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 

2563 

               
ถือหุ้นโดยบริษทั               
กิจการร่วมคา้ซิโนเปค - ทีอาร์ซี  ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้าง  30  30  2,376  2,376  2,376  2,376 
บริษทั แอท เอนเนอจี โซลูชัน่ จ ากดั  ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน  50  50  100,000  100,000  97,495  97,266 
ถือหุ้นโดยบริษทั สหการวิศวกร จ ากดั               
บริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จ ากดั  ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้าง  51  51  20,400  20,400  22,331  23,741 
กิจการร่วมคา้ สหการอนัเดอร์กราวน์  ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้าง  50  50  200  200  146  201 

รวม        122,976  122,976  122,348  123,584 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 31 มีนาคม 2564 
 
  เงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงบนัทึกในวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ประกอบดว้ย  

      พนับาท 
    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั  ลกัษณะธุรกิจ  สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)  ราคาทุน 
    ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม 2564 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

กิจการร่วมคา้ซิโนเปค - ทีอาร์ซี  ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้าง  30  30  2,376  2,376 
บริษทั แอท เอนเนอจี โซลูชัน่ จ ากดั  ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน  50  50  100,000  100,000 
รวม        102,376  102,376 

 
 บริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จ ากดั 
  เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัย่อยมีมติอนุมติัให้บริษทัย่อยเขา้ร่วมจดัตั้ง

บริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จ ากดั โดยมีทุนจดทะเบียน 40 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตรา
ไวหุ้้นละ 100 บาท) เพื่อรับเหมาก่อสร้างวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใตดิ้น งานดนัท่อลอดและงานขุดเจาะอุโมงค ์
ในสัดส่วนร้อยละ 51 เป็นจ านวน 203,998 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท บริษทัย่อยและพนัธมิตรผูร่้วมลงทุน 
ควบคุมร่วมในการงานและตดัสินใจดา้นนโยบายทางการเงิน บริษทัย่อยจึงบนัทึกเป็นเงินลงทุนในการร่วมคา้
และรับรู้รายการตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

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

สัญญาร่วมทุนกับบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จ ากัด (มหาชน) และบริษัท แอพไพลแอ๊นซ์ เทคโนโลย ี 
ซัพพลายส์ จ ากัด เพื่อด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายพลังงาน คิดเป็นสัดส่วนถือหุ้นร้อยละ 45, 45, 10 
ตามล าดบั โดยจดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 ดว้ยทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท บริษทัลงทุนเป็นจ านวน 
449,900 บาท  

  เม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม 2562 บริษทั แอพไพลแอ๊นซ์ เทคโนโลยี ซัพพลายส์ จ ากัด ประสงค์จะขายหุ้น
ลงทุนทั้งหมดให้กบัผูร่้วมลงทุนเดิม คือบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษทั เอเชีย กรีน 
เอนเนอจี จ ากดั (มหาชน) 

  เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 บริษทั แอท เอนเนอจี โซลูชัน่ จ ากดั เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ลา้นบาท
เป็น 200 ลา้นบาท โดยมีทุนเรียกช าระแลว้ 50.75 ลา้นบาท บริษทัลงทุนเป็นจ านวน 25.38 ลา้นบาท 

  เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2563 บริษทั แอท เอนเนอจี โซลูชั่น จ ากดั ได้มีการเรียกช าระเพิ่มทุนในส่วนท่ี
เหลือทั้งหมด ท าให้บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทั แอท เอนเนอจี โซลูชัน่ จ ากดั เป็นจ านวน 99,999 หุ้น มูลค่า 
99,999,900 บาท คิดเป็นสัดส่วนถือหุน้ร้อยละ 50  

 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

- 28 - 

 

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

วันท่ี 31 มีนาคม 2564 
 
  โดยตามขอ้ตกลงในสัญญาร่วมทุนคณะกรรมการบริษทั แอท เอนเนอจี โซลูชั่น จ ากดั ประกอบดว้ย

กรรมการจ านวน 4 คน ซ่ึงมาจากการแต่งตั้งจากบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ ากดั (มหาชน) จ านวน 2 คน 
จากบริษทั เอเชีย กรีน เอนเนอจี จ ากัด (มหาชน) จ านวน 2 คน โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการต้องได้รับ
คะแนนเสียงขา้งมากของกรรมการทั้งหมด โดยอย่างนอ้ยจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบจากกรรมการกลุ่ม
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) และกรรมการกลุ่มบริษทั เอเชีย กรีน เอนเนอจี จ ากดั (มหาชน) 
อย่างน้อยฝ่ายละ 1 คน ดังนั้นบริษทัจึงพิจารณาเงินลงทุนในบริษทั แอท เอนเนอจี โซลูชั่น จ ากัด เป็นเงิน
ลงทุนในการร่วมคา้ 

 
กิจการร่วมคา้ สหการอนัเดอร์กราวน ์

  เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2563 บริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ท าสัญญาการร่วมคา้กบับริษทัแห่งหน่ึงในนามกิจการร่วมคา้ 
สหการอนัเดอร์กราวน์ เพื่อเขา้ร่วมประกวดราคาและท างานร่วมกันในโครงการการก่อสร้างบ่อพกั และท่อ
ร้อยสายไฟฟ้าใตดิ้น ภายใตส้ัดส่วนการลงทุนของบริษทัย่อยร้อยละ 50 บริษทัย่อยไดใ้ชว้ิธีส่วนไดเ้สียในการ
บนัทึกบญัชีเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ สหการอนัเดอร์กราวน์ ในงบการเงินรวมของบริษทั 

 
12.2    ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) 

  ในระหวา่งงวด บริษทัรับรู้ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงิน
รวม ดงัน้ี 

  พนับาท 

ช่ือบริษทั  
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ) 

จากเงินลงทุนในการร่วมคา้  
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จ
อื่นจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

  ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
  2564  2563  2564 

 
2563 

บริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จ ากดั  (1,410)  (259)  - 
 

- 
บริษทั แอท เอนเนอจี โซลูชัน่ จ ากดั  156  (1,596)  73  - 
กิจการร่วมคา้ สหการอนัเดอร์กราวน์  (55)  -  -  - 
รวม  (1,309)  (1,855)  73 

 
- 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 31 มีนาคม 2564 
 

13. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 618,357  578,351 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 22,489  21,920 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจ าหน่าย (2)  - 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีตดัจ าหน่าย (12)  (12) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (14,067)  (12,489) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 626,765  587,770 

   
  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัได้น าท่ีดินซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี

จ านวน 100 ลา้นบาท ไปจดจ านองไวก้บัธนาคารเพื่อค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัและบริษทัย่อยไดรั้บ
จากธนาคาร 

  
14. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชต้ามสัญญาเช่าส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับาท 

 
งบการเงินรวม  

 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 29,622  14,485 
เพ่ิมขึ้นระหว่างงวด 5,977  5,977 
ลดลงจากการยกเลิกสัญญา (2,489)  (1,684) 
คา่เส่ือมราคาส าหรับงวด (3,909)  (2,050) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 29,201  16,728 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 31 มีนาคม 2564 
 

15.  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
   เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ย 

    พนับาท 
    งบการเงินรวม 
  อตัราดอกเบ้ีย  

(ร้อยละต่อปี) 
 ณ วนัท่ี 31  

มีนาคม 2564 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร  6.00 - 6.03  31,151  - 
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท  4.47 

(ปี 2563 : 4.47 - 5.25) 
 2,000  20,405 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน  3.26 - 6.00  
(ปี 2563 : 3.25 - 6.00) 

 772,660  689,055 

รวม    805,811  709,460 
 

    พนับาท 
    งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  อตัราดอกเบ้ีย  

(ร้อยละต่อปี) 
 ณ วนัท่ี 31  

มีนาคม 2564 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร  6.00 - 6.03  19,268  - 
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท  4.47 

(ปี 2563 : 4.47 - 5.25) 
 2,000  20,405 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน  3.47 - 5.03  
(ปี 2563 : 3.25 - 6.00) 

 436,094  394,255 

รวม    457,362  414,660 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 31 มีนาคม 2564 
 

16. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

  พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี 31  

มีนาคม 2564 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31  
มีนาคม 2564 

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  7,711  7,996  -  - 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  722,489  643,404  321,239  340,757 
เงินทดรองจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  -  4,641  5,628 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร  9,411  17,093  8,953  14,835 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  -  9,848  3,966 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  123,865  49,997  110,705  41,251 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น  863,476  718,490  455,386  406,437 

 
17. ประมาณการหนีสิ้นจากโครงการก่อสร้าง 
   ประมาณการหน้ีสินจากโครงการก่อสร้าง ประกอบดว้ย 

  พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  การ

รับประกนั
ผลงาน 

 ผลขาดทนุ
โครงการ
ก่อสร้าง 

 รวม 
 

การ
รับประกนั
ผลงาน 

 ผลขาดทนุ
โครงการ
ก่อสร้าง 

 รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564  7,101  159,873  166,974  2,975  4,877  7,852 
เพ่ิมขึ้นในระหว่างงวด  -  138,466  138,466  -  138,466  138,466 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง  (45)  (129,544)  (129,589)  (11)  (78,983)  (78,994) 
โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน  -  -  -  -  -  - 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564  7,056  168,795  175,851  2,964  64,360  67,324 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

- 32 - 

 

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

วันท่ี 31 มีนาคม 2564 
 

18.  หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
  มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและการเคล่ือนไหวส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 

มีนาคม 2564 แสดงไดด้งัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 32,382  17,213 
เพิ่มขึ้น 7,877  7,877 
เพิ่มขึ้นจากดอกเบ้ีย 479  268 
เงินจ่ายช าระ (4,084)  (2,536) 
ลดลงจากการยกเลิกสัญญา (2,541)  (1,750) 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 34,113  21,072 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี (17,420)  (9,521) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี 16,693  11,551 

 
 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 3,909  2,051 
ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า 479  268 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าระยะสั้น 2,071  1,560 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า 293  211 
 รวม 6,752  4,090 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 31 มีนาคม 2564 
 

19. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 
19.1  รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2564 

(งวดสามเดือน) 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

(งวดปี) 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2564 

(งวดสามเดือน) 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

(งวดปี) 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ

ผลประโยชน์พนกังานตน้งวด 
 

82,107 
  

75,122 
  

68,339 
  

63,327 
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั 
 

(27,532) 
  

- 
  

(38,662) 
  

- 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 3,284  14,738  2,317  12,004 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ 
       ผลประโยชน์พนกังานท่ีจ่ายจริง 

 
(2,600) 

  
 (7,753) 

  
- 

  
 (6,992) 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ
ผลประโยชน์พนกังานปลายงวด 

 
55,259 

  
82,107 

  
31,994 

  
68,339 

 
 

19.2 รายได้และค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 
มีนาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2564  2563  2564  2563 
รับรู้ในก าไรขาดทุน        
ตน้ทุนการให้บริการก่อสร้าง 1,604  1,203  1,200  915 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 1,680  2,484  1,117  2,120 
รวม 3,284  3,687  2,317  3,035 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        

ก าไรจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั (22,025)  -  (30,929)  - 
รวม (18,741)  3,687  (28,612)  3,035 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 31 มีนาคม 2564 
 

19.3 ก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เกิดขึ้นจาก 

 พนับาท 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  

31 มีนาคม 2564 
 
รับรู้ในก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

สมมติฐานประชากร 2,054  2,637 
สมมติฐานทางการเงิน 8,247  5,481 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ 17,231  30,544 
รวม 27,532  38,662 

 
19.4 ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธี  
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั) ไดแ้ก่ 

 ร้อยละต่อปี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

อตัราคิดลด (ร้อยละต่อปี) 0.81 - 0.94  2.28 - 2.43  0.94  2.28 

อตัราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละต่อปี) 1.00  5.00  1.00  5.00 

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน (จ าแนกตามอาย)ุ  

(ร้อยละต่อปี) 

0 - 42.00  0 - 46.00  0 - 34.00  0 - 46.00 

อตัรามรณะ ตารางมรณะไทย

สามญั  

ปี 2560 

 ตารางมรณะไทย

สามญั  

ปี 2560 

 ตารางมรณะไทย

สามญั  

ปี 2560 

 ตารางมรณะไทย

สามญั  

ปี 2560 

ราคาทองค า (บาท) 27,350  20,600  27,350  20,600 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 31 มีนาคม 2564 
    
20. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 

  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณขึ้นจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
  พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564  2563  2564 

 
2563 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั:         
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล  29  -  -  - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี:          
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกตา่งชัว่คราว 
 และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 

 
(1,921)  6,119  (12,321) 

 
(35) 

(รายได)้ คา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน  (1,892)  6,119  (12,321)  (35) 

 
21. 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 
 2564  2563  2564 

 
2563 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (พนับาท) (109,505)  11,644  (118,752)  (4,666) 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุ้น) 9,587,147  9,587,147  9,587,147  9,587,147 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุน้) (0.0114)  0.0012  (0.0124)  (0.0005) 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 31 มีนาคม 2564 
 
22. สัญญางานระหว่างก่อสร้าง 
  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัและบริษทัย่อยมีตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดขึ้นปรับปรุงดว้ยก าไรหรือ

ขาดทุนท่ีรับรู้จนถึงปัจจุบนัส าหรับสัญญางานระหวา่งก่อสร้างเป็นจ านวนประมาณ 7,698 ลา้นบาท (เฉพาะ
ของบริษทั : 2,968 ลา้นบาท) มีจ านวนเงินท่ีกิจการมีสิทธิเรียกร้องจากผูว้่าจา้งส าหรับงานระหว่างก่อสร้าง
เป็นจ านวนประมาณ 1,784 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทั : 621 ลา้นบาท) และมีจ านวนเงินท่ีผูว้่าจา้งมีสิทธิ
เรียกร้องจากกิจการส าหรับงานระหวา่งก่อสร้างเป็นจ านวนประมาณ 887 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทั : 188 
ลา้นบาท) 

 
23. ส่วนงานด าเนินงาน 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ ใน

ระหว่างงวดปัจจุบัน บริษทัและบริษัทย่อยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ี
รายงาน 

  ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยในงบการเงินรวมส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงัตอ่ไปน้ี 

 พนับาท 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
 การใหบ้ริการ 

ก่อสร้าง 
ระบบท่อ 

 
 
การให้บริการ 
ระบบวิศวกรรม 

 
 

การให้บริการ 
ก่อสร้างงานโยธา 

 การขายและ
บริการอื่น 

 รวมส่วนงาน  
 
รายการปรับปรุง
และตดัรายการ
ระหว่างกนั 

 
 
 

งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากการให้บริการลูกคา้ภายนอก 620,141  (44,744)  609,625  6,801  1,191,823  -  1,191,823 
รายไดจ้ากการให้บริการบริษทัยอ่ย -  -  -  -  -  -  - 
รายไดจ้ากการให้บริการบริษทัร่วม -  -  -  -  -  -  - 
ค่าเส่ือมราคา  (14,072)   1,015  (3,809)  (1,524)  (18,390)  372  (18,018) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (34,321)  2,476  (16,798)  (651)  (49,294)  35  (49,259) 
              
ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน (47,673)  (69,876)  (2,317)  2,430  (117,436)  6,203  (111,233) 
รายไดอ้ื่น             8,157 
รายไดด้อกเบ้ีย             - 
ตน้ทุนทางการเงิน             (7,454) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 
      ในการร่วมคา้             (1,309) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             (111,839) 
รายได ้(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได ้             1,892 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด             (109,947) 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 31 มีนาคม 2564 
 

 พนับาท 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

 การให้บริการ 
ก่อสร้าง 
ระบบท่อ 

 
 
การให้บริการ 
ระบบวิศวกรรม 

 
 

การให้บริการ 
ก่อสร้างงานโยธา 

 การขายและ
บริการอื่น 

 รวมส่วนงาน  
 
รายการปรับปรุง
และตดัรายการ
ระหว่างกนั 

 
 
 

งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการลูกคา้ภายนอก 338,215  134,387  476,612  6,349  955,563  -  955,563 
รายไดจ้ากการให้บริการบริษทัยอ่ย -  -  -  -  -  -  - 
รายไดจ้ากการให้บริการบริษทัร่วม -  -  -  -  -  -  - 
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 
รายไดอ้ื่น             7,576 
รายไดด้อกเบ้ีย             227 
ตน้ทุนทางการเงิน             (5,710) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน 
    การร่วมคา้             (1,855) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             17,313 
รายได ้(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได ้             (6,119) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด             11,194 

 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยใชเ้กณฑใ์นการก าหนดราคาระหวา่งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 4 
 
24. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 
 24.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัการซ้ือวสัดุก่อสร้างและการจา้งผูรั้บเหมาก่อสร้าง 
  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัเก่ียวเน่ืองกบัการซ้ือวสัดุก่อสร้าง 

และการจา้งผูรั้บเหมาก่อสร้างเป็นจ านวนเงินประมาณ 5,131 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทั: 675 ลา้นบาท) 
(31 ธนัวาคม 2563 : 4,898 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทั: 630 ลา้นบาท)) 

 24.2 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 
  บริษทัและบริษทัย่อยได้เข้าท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการเช่าท่ีดิน เคร่ืองจกัร 

รถยนตแ์ละอุปกรณ์ อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี  



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

- 38 - 

 

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

วันท่ี 31 มีนาคม 2564 
 

   บริษทัและบริษทัยอ่ยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานท่ี
บอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

  ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี 31  

มีนาคม 2564 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31  
มีนาคม 2564 

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 
จ่ายช าระ         
 ภายใน 1 ปี  4  4  3  3 
 มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  -  -  -  - 

 
 24.3 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาบริการ 
  บริษทัและบริษทัย่อยได้เขา้ท าสัญญาบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจา้งท่ีปรึกษา และการรักษา

ความปลอดภยั อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 2 ปี  
   บริษทัและบริษทัยอ่ยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาบริการท่ีบอก

เลิกไม่ได ้ดงัน้ี 
  ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี 31  

มีนาคม 2564 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31  
มีนาคม 2564 

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 
จ่ายช าระ         
 ภายใน 1 ปี  2  2  2  1 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 31 มีนาคม 2564 
 

 24.4  หนงัสือค ้าประกนัธนาคาร 
   ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 หนงัสือค ้าประกนัออกโดยธนาคารในนาม

บริษทัและบริษทัย่อย ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทั
และบริษทัยอ่ย มีดงัต่อไปน้ี  

ลา้นบาท  
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

ณ วนัท่ี 31  
มีนาคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31  
มีนาคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

ค ้าประกนัการก่อสร้างและการประมูล
งานก่อสร้าง  

 
1,247 

  
1,219 

  
389 

 
 

 
359 

ค ้าประกนัการช าระคนืเงินรับล่วงหนา้
และเงินประกนัผลงาน 

 
1,634 

  
2,111 

  
272 

  
826 

ค ้าประกนัอ่ืน ๆ 102  68   28  45  
รวม 2,983  3,398  689  1,230 

   
   ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระจากการให้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ใชว้งเงิน

หนงัสือค ้าประกนัของบริษทัและบริษทัย่อยเป็นจ านวนเงิน 383 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563 : 282 ลา้น
บาท) 

 
 24.5 การค ้าประกนั 

 (ก)  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัมีภาระผูกพนัจากการค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือใหแ้ก่บริษทัยอ่ย
ในวงเงิน 995 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563 : 995 ลา้นบาท)  

 (ข)  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัร่วมกนัในการค ้าประกนัวงเงิน
สินเช่ือท่ีบริษทัและบริษทัย่อยใช้ร่วมกันภายในวงเงิน 3,230 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563 : 
3,230 ลา้นบาท) 

 
 24.6 ภาระผกูพนัตามสัญญาซ้ือทรัพยสิ์น 
  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัมีภาระผูกพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาซ้ือทรัพยสิ์นเป็นจ านวนเงิน

ประมาณ 5 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563 : 4 ลา้นบาท) 
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25. คดีฟ้องร้อง 
 25.1  เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2554 หน่วยงานของรัฐแห่งหน่ึงมีจดหมายถึงธนาคารแห่งหน่ึงใหย้ดึหนงัสือ

ค ้ าประกันตามข้อเสนอทางการค้าท่ีบริษัทได้วางไวต้่อธนาคารจ านวน 20 ล้านบาท เน่ืองจาก
หน่วยงานของรัฐพิจารณาวา่บริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้เสนอดงักล่าวได ้

   เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2554 บริษทัไดย้ื่นฟ้องหน่วยงานของรัฐและพวก (คู่กรณี) ต่อศาลปกครอง
กลางเพื่อขอใหศ้าลพิพากษาใหคู้่กรณีคืนหนงัสือค ้าประกนัและชดใชค้่าเสียหายเป็นจ านวนเงิน 27.5 
ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี และค่าธรรมเนียมหนังสือค ้าประกนัตั้งแต่วนัถดั
จากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่าจะช าระแลว้เสร็จ เน่ืองจากบริษทัเห็นวา่การท่ีบริษทัไม่สามารถปฏิบติั
ตามขอ้เสนอดังกล่าวไม่ไดเ้กิดจากความผิดของบริษทัเพราะมีกฎหมายห้ามก่อสร้างตามขอ้เสนอ
ทางการคา้ 

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

   เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2558 หน่วยงานของรัฐได้ยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลปกครองกลาง 
และเม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2558 บริษทัไดย้ืน่ค  าแกอุ้ทธรณ์ต่อศาลแลว้ ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งศาลปกครอง
กลางพิจารณาค าแก้อุทธรณ์ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้บันทึกประมาณการหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้น
จ านวน 20 ลา้นบาท ไวใ้นงบการเงินระหวา่งกาลของบริษทัแลว้ 
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 25.2  เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2551 บริษทัเอกชนแห่งหน่ึงและพวก (คู่กรณี) ไดย้ืน่ฟ้องบริษทัและพวกต่อ
ศาลปกครองชั้นตน้ในขอ้หาละเมิด และเรียกค่าเสียหายเป็นจ านวนเงิน 6 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ีย
ร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัจากวนัท่ีฟ้องเป็นตน้ไปจนกวา่จะช าระแลว้เสร็จ 

   เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2555 ศาลปกครองชั้นตน้มีค าพิพากษายกฟ้อง แต่ต่อมาวนัท่ี 20 มิถุนายน 
2556 คู่กรณีไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด และวนัท่ี 9 สิงหาคม 2556 ศาลปกครองสูงสุดไดมี้
ค าสั่งก าหนดใหว้นัท่ี 2 ตุลาคม 2562 เป็นวนัส้ินสุดการแสวงหาขอ้เทจ็จริงใหม่ 

   เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2563 ศาลปกครองสูงสุดไดส่้งหมายแจง้ก าหนดวนันัง่พิจารณาคดีคร้ังแรก 
โดยก าหนดใหมี้การนัง่พิจารณาคดีคร้ังแรกในวนัท่ี 20 สิงหาคม 2563 ท่ีศาลปกครองสูงสุด 

   เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2563 ศาลปกครองสูงสุดได้ออกนั่งพิจารณาคดี คดีเป็นอนัเสร็จส้ินการ
พิจารณา และจะไดมี้ค าพิพากษาคดีต่อไป 

   เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2564 ศาลปกครองสูงสุดไดมี้พิพากษาให้ยกฟ้องคดีดงักล่าว จึงถือว่าคดี
ความน้ีส้ินสุด 

 
 25.3  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 เป็นวนัไกล่เกล่ีย แต่ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได ้เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 
ศาลให้บริษทัและคู่กรณีด าเนินการก าหนดประเด็นขอ้พิพาท และก าหนดวนันดัสืบพยานคู่ความทั้ง
สองฝ่ายในเดือนมีนาคม 2562 

   ต่อมาเม่ือวนัท่ี 5 - 7 มีนาคม 2562 คู่ความทั้งสองฝ่ายได้ด าเนินการสืบพยานของแต่ละฝ่าย แต่
สืบพยานฝ่ายของบริษทัไม่แลว้เสร็จ ศาลจึงมีค าสั่งนดัสืบพยานเพิ่มเติมในวนัท่ี 26 เมษายน 2562 

   ต่อมาเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 บริษทัด าเนินการสืบพยาน แต่ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ศาลจึงมี
ค าสั่งนดัสืบพยานในวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2562 

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

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

   เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2562 ศาลมีค าพิพากษาให้บริษทัช าระเงินค่าสินคา้ท่ีคา้งช าระเป็นเงิน 23.5 
ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2561 จนกวา่จะช าระเสร็จส้ิน 
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   เม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษทัไดด้ าเนินการยืน่อุทธรณ์ และยืน่ค าร้องขอทุเลาการบงัคบัคดี  
   เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัไดย้ื่นค าร้องต่อศาลขอให้ศาลงดการบงัคบัคดี และศาลมีค าสั่ง

อนุญาตตามค าร้องขอ เน่ืองจากคดีอยู่ระหว่างรอค าสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 2  เร่ือง ค าร้องขอทุเลาการ
บงัคบัคดี 

   เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2563 ศาลอุทธรณ์ภาค 2 รับค าร้องแกไ้ขอุทธรณ์และมีค าสั่งอนุญาตให้บริษทั
ทุเลาการบงัคบัคดีได ้โดยให้บริษทัน าหลกัประกนัส าหรับจ านวนท่ีตอ้งช าระเป็นจ านวน 29.35 ลา้นบาท 
ตามค าพิพากษาศาลชั้นตน้พร้อมดอกเบ้ีย จนถึงวนัฟังค าสั่งฟ้องและต่อไปอีกเป็นเวลา 1 ปี มาวางต่อ
ศาลเต็มจ านวน ในวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2563 ซ่ึงศาลอุทธรณ์ภาค 2 นัดฟังค าพิพากษาคดีในวนัท่ี 9 
ธนัวาคม 2563 

   เม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษทัและโจทก์ตกลงกนัได ้โดยบริษทัตกลงช าระหน้ีใหก้บัโจทก ์
จ านวนเงิน 18 ลา้นบาทโดยแบ่งช าระ 3 งวด ๆละ 2 ลา้นบาท 8 ลา้นบาท และ 8 ลา้นบาท และโจทก์
จะไม่ประสงค์จะอุทธรณ์คดีต่อไป  ถือว่าคดีความน้ีส้ินสุดการด าเนินคดี และค่าสินคา้ท่ีคา้งช าระ
จ านวนดงักล่าว บริษทัไดบ้นัทึกไวใ้นงบการเงินระหว่างกาลเรียบร้อยแลว้บริษทัจึงไม่จ าเป็นตอ้ง              
ตั้งประมาณการหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

 
 25.4  เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2562 เจา้หน้ีการคา้ของโครงการก่อสร้างของบริษทัยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งใน

เร่ือง ผิดสัญญาจา้ง เรียกให้ช าระหน้ีและค่าเสียหาย 10.50 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี 
นบัจากวนัฟ้องจนกวา่จะช าระเงินใหโ้จทกแ์ลว้เสร็จ  

   เม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษทัไดย้ื่นค าให้การและฟ้องแยง้โจทก ์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
สถานการณ์โควิด 19   

   เม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2563 คู่กรณีและบริษทันัดไกล่เกล่ีย แต่ไม่สามารถไกล่เกล่ียได ้ ศาลจึงนัด
ก าหนดช้ีสองสถาน และก าหนดแนวทางการด าเนินคดีหรือสืบพยานในเดือน สิงหาคม 2563 

   เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2563 ศาลนัดช้ีสองสถาน ก าหนดขอ้พิพาทตามค าฟ้อง ค าให้การ ฟ้องแยง้ และ
ค าใหก้ารแกฟ้้องแยง้ และก าหนดวนันดัสืบพยานคู่ความทั้ง 2 ฝ่าย ในวนัท่ี 18-20 พฤศจิกายน 2563  

   เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2563 ศาลนดัสืบพยานโจทก ์และ จ าเลย 
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วันท่ี 31 มีนาคม 2564 
 
   เน่ืองจากคดีอยู่ในระหว่างสืบพยาน และบริษทัได้บันทึกหน้ีค้างช าระบางส่วนในงบการเงิน

ระหว่างกาลแล้ว ส่วนท่ีต่างจากหน้ีค้างช าระกับมูลฟ้อง ฝ่ายบริหารของบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า 
บริษทัมีแนวทางการต่อสู้คดีได ้บริษทัจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นในงบการเงิน
ระหวา่งกาล 

 
 25.5  เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2563 ผูรั้บเหมาของโครงการก่อสร้างแห่งหน่ึงของบริษทั ไดย้ืน่ฟ้องต่อศาล

แพ่งมีนบุรีในขอ้หาผิดสัญญาจา้งท าของ และ เรียกค่าเสียหายเป็นเงิน 2,257,000 บาท พร้อมดอกเบ้ีย
ร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัถดัจากวนัฟ้องของเงินตน้จ านวนเงิน 2,205,179.27 บาท จนกว่าจะช าระเงินให้
โจทก์แลว้เสร็จ  ศาลได้ก าหนดนัดช้ีสองสถานและก าหนดแนวทางการด าเนินคดีหรือสืบพยาน
โจทกใ์นวนัท่ี 26 ตุลาคม 2563 

   เม่ือวันท่ี  26 ตุลาคม 2563 ศาลได้มีค  าสั่งเล่ือนนัดช้ีสองสถานฯ เพื่อให้บริษัทและผู ้รับเหมา
ด าเนินการไกล่เกล่ียนอกศาลและเล่ือนก าหนดนดัช้ีสองสถานหรือนดัถอนฟ้องหรือนดัประนีประนอม
ยอมความใหม่อีกคร้ังในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563  

   เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 ศาลมีค าสั่งให้คู่ความนดัไกล่เกล่ียในวนัท่ี 19 มกราคม 2564  และ
ก าหนดวนันัดสืบพยานในวันท่ี 12 มีนาคม 2564 ต่อมาเม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2564 บริษัทและ
ผูรั้บเหมามีการเจรจาไกล่เกล่ียกนั แต่ไม่สามารถเจรจากนัได้จึงสู่ขบวนการพิจารณาพิพากษาของ
ศาล  เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2564  ศาลไดมี้ค าพิพากษาให้บริษทัช าระเงินจ านวน 1,232,986.60  บาท
ใหก้บัผูรั้บเหมาพร้อมดว้ยดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัท่ี 20 เมษายน 2563 ไปจนกวา่บริษทัจะ
ช าระเสร็จส้ิน  ฝ่ายบริหารของบริษทัเห็นว่า คดีดงักล่าวบริษทัมีขอ้มูลและแนวทางการในการต่อสู้
ได ้จึงขอยืน่ค าร้องต่อท่ีศาลอุทธรณ์เพื่อพิจารณา  ศาลอุทธรณ์ไดก้ าหนดให้บริษทัน าส่งเอกสารเพื่อ
การพิจารณาพิพากษาภายในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2564 

   ปัจจุบนัคดีวามอยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารเพื่อยื่นต่อศาลอุทธรณ์และฝ่ายบริหารของบริษทั
ได้พิจารณาแลว้ว่าบริษทัมีแนวทางการต่อสู้คดีได้ บริษทัจึงยงัไม่ตั้งประมาณการหน้ีสินท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นในงบการเงินระหวา่งกาล 

 
 25.6  วนัท่ี 16 ธันวาคม 2563 บริษัทได้ยื่นค าฟ้องคดีต่อศาลจังหวดัธัญบุรี เรียกให้ผูรั้บเหมาของ

โครงการแห่งหน่ึง  (จ าเลย) รับผิดอนัเน่ืองมาจากการผิดสัญญาและเรียกให้ช าระค่าเสียหาย โดย
บริษัท ขอให้จ าเลยช าระเงิน 202,329  บาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินจ านวน 
184,596 บาท นบัถดัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไป จนกว่าจ าเลยจะช าระเงินให้แก่โจทกเ์สร็จส้ิน โดยศาลได้
ก าหนดนดัพิจารณานดัแรกในวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2564 

   เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ศาลจึงเล่ือนนัดคดีความออกไปอย่างไม่มี
ก าหนด 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 31 มีนาคม 2564 
 
   ปัจจุบนัคดีความอยู่ระหวา่งรอศาลพิจารณาตดัสินคดี ฝ่ายบริหารพิจารณาจากประเด็นแห่งคดี   มี

ความเห็นว่าคดีน้ีบริษทัมีโอกาสในการต่อสู้คดี บริษทัจึงยงัไม่ตั้งประมาณการท่ีจะเกิดขึ้นในงบ
การเงินระหวา่งกาล 

 
 25.7  เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 บริษทัย่อยเป็นโจทก์ฟ้องคดี กับ 2 หน่วยงานราชการเป็นจ าเลยท่ี 1 

และ จ าเลยท่ี 2 ศาลแพ่ง เป็นคดีหมายเลขด าท่ี พ 4156/2562 ให้ช าระค่างานเพิ่ม ค่าใช้จ่าย และ
ค่าเสียหายเน่ืองจากการผิดสัญญาของโครงการก่อสร้างแห่งหน่ึงของบริษทัยอ่ย เป็นจ านวนเงิน 28.6 
ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี ของตน้เงิน 26.8 ลา้นบาท นับถดัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไป
จนกวา่จะช าระเสร็จส้ิน โดยศาลก าหนดนดัวนัสืบพยานโจทก์หรือวนัก าหนดช้ีสองสถานในวนัท่ี 21 
ตุลาคม 2562 

เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 บริษทัยอ่ยไดรั้บค าให้การของคู่กรณี แต่เน่ืองจากคดีมีประเด็นการ
ต่อสู้ค่อนข้างยุ่งยาก ศาลจึงให้โอกาสบริษัทย่อยต่อสู้คดีอย่างเต็มท่ีและเพื่อให้บริษัทย่อยตรวจ
ค าใหก้ารเตรียมพยานบุคคลและเอกสาร 

   เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2563 ศาลและคู่ความทั้งสองฝ่ายด าเนินการก าหนดประเด็นขอ้พิพาท และ
ก าหนดวนัสืบพยาน ซ่ึงศาลนดัสืบพยานฝ่ายโจทก์ ในวนัท่ี 14-15 กรกฎาคม 2563 และนดัสืบพยาน
ฝ่ายจ าเลยในวนัท่ี 16-17 กรกฎาคม 2563 โดยศาลจะมีค าพิพากษาในวนัท่ี 25 กนัยายน 2563 

   เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2563 ศาลมีค าพิพากษาให้จ าเลยท่ี 2 ช าระเงินให้กบับริษทัย่อยจ านวน 4.40 
ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี และ ให้จ าเลยท่ี 2 ใชค้่าฤชาธรรมเนียมแทนบริษทัยอ่ย โดย
ก าหนดค่าทนายความ 50,000 บาท และ ค่าฤชาธรรมเนียมให้จ าเลยท่ี 2 ใช้แทนเฉพาะเท่าท่ีบริษทั
ชนะคดี และ ยกฟ้องจ าเลยท่ี 1 ใหริ้บค่าฤชาธรรมเนียมระหวา่งบริษทั และ จ าเลยท่ี 1 

           เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2564 บริษทัยอ่ยไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ เพื่อเรียกร้องค่าความเสียหาย
เพิ่มเติม   

   เน่ืองจากคดีความอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ของโจทก์และจ าเลย ฝ่ายบริหารของบริษทัย่อย เช่ือว่า
ผลของคดีความดงักล่าวขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นนยัส าคญั ดงันั้นบริษทัยอ่ยจึงไม่ไดบ้นัทึก
ประมาณการหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากคดีความดงักล่าวไวใ้นงบการเงินระหวา่งกาล 

 
 25.8  เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้ีผูรั้บเหมาของโครงการก่อสร้างของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง    

ยืน่ฟ้องต่อศาลแพ่งในเร่ือง ผิดสัญญาวา่จา้ง ไม่ช าระค่าจา้งและเรียกค่าเสียหาย จ านวนเงิน 1.25 ลา้น
บาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัฟ้องจนกวา่จะช าระเงินใหโ้จทกแ์ลว้เสร็จ 

   เม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษทัย่อยไดย้ื่นค าให้การและฟ้องแยง้เรียกค่าเสียหายส่วนท่ีเหลือ
จ านวน 80,791 บาท  

   เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2563 โจทกไ์ดด้ าเนินการยืน่ค าใหก้ารแกฟ้้องแยง้  
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 31 มีนาคม 2564 
 
   เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2563 ศาลและคู่กรณีไดด้ าเนินการก าหนดประเด็นขอ้พิพาท และก าหนดวนั

สืบพยานทั้งสองฝ่ายในระหวา่งวนัท่ี 14 - 17 กรกฏาคม 2563  
   เม่ือวนัท่ี 15-16  กรกฎาคม 2563 ศาลนดัสืบพยานทั้ง 2 ฝ่าย  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2563 ศาล

มีค าพิพากษายกฟ้องโจทก์ และ ริบค่าธรรมเนียมฤชา  โจทก์ได้ยื่นค าร้องอุทธรณ์คดี ซ่ึงจะครบ
ก าหนดท่ีโจทก์ตอ้งยืน่อุทธรณ์คดีในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 อยา่งไรก็ตาม คู่กรณีมิไดย้ืน่อุทธรณ์
ภายในระยะเวลาดงักล่าว จึงเป็นผลใหค้ดีความส้ินสุดทนัที 

 
 25.9  เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2563 บริษทัย่อยได้รับค าฟ้องจากศาลแพ่งว่า บริษทัประกันภยัแห่งหน่ึง 

(โจทก์) ได้ยื่นฟ้องต่อบริษัทย่อยและพวกในฐานความผิดละเมิดรับช่วงสิทธ์ิเรียกค่าเสียหาย 
รับประกนั กรณีอุปกรณ์การก่อสร้างของโครงการก่อสร้างแห่งหน่ึงของบริษทัยอ่ยไดก้ระเด็นเขา้มา
ท่ีช่องทางเดินรถ ท าให้รถยนตข์องผูเ้สียหายซ่ึงโจทก์เป็นผูรั้บประกนัไดรั้บความเสียหาย โดยเรียก
ค่าความเสียหายเป็นเงินตน้ 293,378 บาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่ถดัจากวนัฟ้องเป็น
ตน้ไปจนกว่าบริษทัย่อยและพวกจะช าระเงินครบ ศาลไดก้ าหนดให้บริษทัย่อยยื่นค าให้การต่อสู้คดี
ภายในวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2563 พร้อมไดก้ าหนดวนัช้ีสองสถาน และแนวทางการด าเนินคดีและนัด
สืบพยานโจทกใ์นวนัท่ี 24 สิงหาคม 2563 

   เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2563  ฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยไดแ้ต่งตั้งผูรั้บมอบอ านาจด าเนินคดี  
   ต่อมาวนัท่ี 24 สิงหาคม 2563 ศาลนดัช้ีสองสถานและก าหนดแนวทางการด าเนินคดีหรือสืบพยาน

โจทก์ แต่เน่ืองจากผูรั้บมอบฉันทะทนายโจทก์และผูรั้บมอบฉันทะบริษทัย่อย ไดย้ื่นค าร้องขอเล่ือน
คดี ซ่ึงศาลอนุญาตใหเ้ล่ือนคดี และ ก าหนดนดัช้ีสองสถานในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

   ต่อมาวนัท่ี  30 พฤศจิกายน 2563 ศาลไดน้ัดช้ีสองสถาน และก าหนดวดันัดสืบพยานในวนัท่ี 17 
พฤษภาคม 2564  

   ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอสืบพยานโจทก์และจ าเลย ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยได้พิจารณาจาก
ประเด็นแห่งคดี เช่ือว่าผลของคดีดังกล่าวขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อบริษทัย่อย
ดงันั้นบริษทัย่อยจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินจากคดีความดงักล่าวไวใ้นงบการเงินระหว่าง
กาล 

 
 25.10   เม่ือวนัท่ี 16  ธันวาคม  2563 ผูรั้บเหมาโครงการก่อสร้างของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง ได้ยื่นฟ้อง

บริษทัย่อยในขอ้หาผิดสัญญาและเรียกค่าเสียหาย เพื่อเรียกค่าจา้งก่อสร้างท่ีบริษทัย่อยยงัค้างช าระ
ให้แก่โจทก์ เป็นจ านวนเงิน 3,216,157.29 พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี ของตน้เงิน 3,034,707.10 
บาท นบัถดัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไป จนกว่าจ าเลยจะช าระเสร็จส้ิน 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

- 46 - 

 

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 31 มีนาคม 2564 
 
   เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ยไดรั้บส าเนาค าฟ้อง และศาลไดก้ าหนดให้ยืน่ค  าให้การต่อสู้

คดีในวนัท่ี 19 มกราคม 2564 ตลอดจนศาลก าหนดนัดช้ีสองสถานและก าหนดแนวทางการด าเนิน 
คดีหรือสืบพยานโจทก์ในวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2564 ปัจจุบนับริษทัย่อยไดข้อขยายการยื่นค าให้การ
ต่อศาล  

   ปัจจุบนัคดีวามอยู่ระหว่างรอการยื่นค าให้การต่อสู้คดี ฝ่ายบริหารของบริษทัย่อยไดพ้ิจารณาแลว้
เช่ือว่าผลของคดีดงักล่าวขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อบริษทัย่อย ดงันั้นบริษทัย่อยจึง
ไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินจากคดีความดงักล่าวไวใ้นงบการเงินระหวา่งกาล 

 
 25.11   เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2564  ผูรั้บเหมาของโครงการก่อสร้างของบริษทัย่อยจ านวน 2 ราย ได้

ร่วมกนัยืน่ฟ้องบริษทัเป็นโจทกท่ี์ 1 และโจทก์ท่ี 2 ตามล าดบั ในขอ้หาผิดสัญญาจา้งโดยอา้งว่าบริษทั
ย่อยยงัไม่ได้จ่ายค่าจา้งท าของ และเรียกร้องค่าจา้งท าของท่ีคา้งจ่าย จ านวนเงิน 1,416,554.60 บาท 
พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกวา่จ าเลยจะช าระเสร็จส้ิน 

   เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2564 บริษทัยอ่ยไดย้ืน่ค าใหก้ารต่อสู้คดีต่อศาลเพื่อใหศ้าลพิจารณาคดี 
    ปัจจุบนัคดีความอยู่ระหว่างการรอศาลพิจารณาพิพากษา ฝ่ายบริหารของบริษทัย่อยไดพ้ิจารณา

แลว้เช่ือว่าผลของคดีดังกล่าวขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อบริษทัย่อย ดงันั้นบริษทั
ยอ่ยจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินจากคดีความดงักล่าวไวใ้นงบการเงินระหวา่งกาล 

 
 25.12  เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2560 ศาลปกครองนครราชสีมามีค าสั่งรับค าฟ้องคดีระหว่างผูฟ้้องร้องและ

หน่วยงานของรัฐเพื่อขอใหศ้าลมีค าพิพากษาในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
  1) ขอใหห้น่วยงานของรัฐเพิกถอนใบอนุญาตใชน้ ้าจากอ่างเก็บน ้าท่ีออกใหแ้ก่บริษทัร่วม  
  2) ขอให้เพิกถอนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการเหมืองแร่โพแทชและเกลือ

หิน และ 
  3) ขอให้เพิกถอนรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการเหมืองแร่โพ
แทชและเกลือหินของบริษทัร่วม 

   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 าร้องต่อศาลปกครองนครราชสีมาขอขยายระยะเวลายื่น
ค าใหก้ารเพิ่มเติมมีก าหนดสามสิบวนันบัแต่วนัครบก าหนดเดิม  
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 31 มีนาคม 2564 
 
   เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2561 บริษทัร่วมยื่นค าให้การเพิ่มเติมต่อศาลปกครองนครราชสีมา ปัจจุบนั

คดีดงักล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองนครราชสีมา ฝ่ายบริหารของบริษทัร่วมเห็นว่า
หากศาลพิจารณาแลว้เห็นว่าขอ้มูล เอกสาร หลกัฐานยงัไม่ครบถว้นเพียงพอ ศาลจะมีค าสั่งเรียกให้ผู ้
ฟ้องคดี หรือผูถู้กฟ้องคดีเฉพาะจัดส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม แต่หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า
ครบถว้น เพียงพอแลว้ ศาลจะออกหมายนัดคู่ความเพื่อก าหนดประเด็นพิพาท และนัดวนัพิจารณา
พิพากษาต่อไป 

   ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของบริษัทร่วมโดยอาศัยความเห็นท่ีปรึกษากฎหมายภายในของบริษัทร่วม 
พิจารณาเห็นวา่บริษทัร่วมไดด้ าเนินการตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้
ทุกประการ จึงเช่ือมัน่ว่าคดีดงักล่าวขา้งตน้จะไม่ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อการประกอบธุรกิจ
ของบริษทัร่วม 

    
 25.13  เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2561 ศาลปกครองนครราชสีมามีค าสั่งรับค าฟ้องคดีระหวา่งผูฟ้้องร้องและ

หน่วยงานของรัฐเพื่อขอให้ศาลมีค าพิพากษาขอให้เพิกถอนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมส าหรับโครงการเหมืองแร่โพแทชและเกลือ
หินของบริษทัร่วม 

   ต่อมาเม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2561 บริษทัร่วมไดย้ืน่ค  าร้องสอดเพื่อเขา้ไปเป็นคู่ความในคดี เพือ่จะได้
สามารถช้ีแจงขอ้เท็จจริงต่อศาลในคดีระหว่างผูฟ้้องและหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 
2561 ศาลมีความเห็นว่า ค  าร้องสอดของบริษทัร่วมยงัไม่สมบูรณ์ครบถว้น จึงมีค าสั่งให้ผูร้้องสอด
แกไ้ขเพิ่มเติมค าร้องสอด ซ่ึงบริษทัร่วมไดย้ื่นค าร้องสอดฉบบัแกไ้ขให้กบัศาลปกครองนครราชสีมา
แลว้ในวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 ต่อมาวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัร่วมไดรั้บหมายแจง้ค าสั่งศาล
ให้แก้ไขเพิ่มเติมค าร้องสอดอีกคร้ังหน่ึง ต่อมาวนัท่ี 1 มีนาคม 2562 บริษทัร่วมไดด้ าเนินการตาม
ค าสั่งศาล และศาลไดมี้ค าสั่งอนุญาตให้เขา้ไปเป็นคู่ความในฐานะผูถู้กฟ้องคดีร่วม โดยก าหนดให้
เป็นผูถู้กฟ้องคดีท่ี 6 และมีสิทธิเท่ากนักบัผูถู้กฟ้องคดีเดิม 

   ต่อมาเม่ือวนัท่ี 26 กันยายน 2562 บริษทัร่วมได้รับจดหมายแจ้งค าสั่งศาลว่า ผูฟ้้องคดีได้ท าค า
คดัคา้นค าให้การและศาลไดมี้ค าสั่งรับค าคดัคา้นค าให้การดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2562 หาก
บริษัทร่วมประสงค์จะตรวจและคัดส าเนาค าคัดค้านค าให้การ  ศาลอนุญาตและหากบริษัทร่วม
ประสงค์จะท าค าให้การเพิ่มเติมเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งให้แจง้ให้ศาลทราบภายใน 30 วนั นับแต่
วนัท่ีไดรั้บจดหมายแจง้ค าสั่งศาล บริษทัร่วมจึงไดด้ าเนินการยืน่ค าใหก้ารเพิ่มเติมเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้
เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2563 ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาล 

   ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของบริษัทร่วมโดยอาศัยความเห็นท่ีปรึกษากฎหมายภายในของบริษัทร่วม 
พิจารณาเห็นวา่บริษทัร่วมไดด้ าเนินการตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้
ทุกประการ จึงเช่ือมัน่ว่าคดีดงักล่าวขา้งตน้จะไม่ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อการประกอบธุรกิจ
ของบริษทัร่วม 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 31 มีนาคม 2564 
 
26. สินทรัพย์และหนีสิ้นท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
  บริษทัและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

ดงัน้ี 
งบการเงินรวม 

สกลุเงิน 
 

 สินทรัพยท์างการเงิน (พนั) 
 

 หน้ีสินทางการเงิน (พนั) 
 

 

อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 
(บาทต่อหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ)                             

  
ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2564 

 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

 
 
ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2564 

 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

 
 
ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2564 

 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

เหรียญสหรัฐอเมริกา  4  4  71  -  31.3394  30.0371 
ยโูร  1  1  -  -  36.7091  36.8764 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สกลุเงิน 

 
 สินทรัพยท์างการเงิน (พนั) 

 
 หน้ีสินทางการเงิน (พนั) 

 
 

อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 
(บาทต่อหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ)                             

  
ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2564 

 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

 
 
ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2564 

 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

 
 
ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2564 

 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

เหรียญสหรัฐอเมริกา  25  23  71  -  31.3394  30.0371 
ยโูร  1  1  -  -  36.7091  36.8764 

 
27. การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
  เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปัจจุบนัได้

ขยายวงกวา้งขึ้นอย่างต่อเน่ือง ส่งผลท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อธุรกิจและ
อุตสาหกรรมโดยรวม สถานการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย การ
รับรู้และการวดัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารจะติดตามความ
คืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าว และท าการประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลค่าของสินทรัพย ์
ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 

 
28. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 
  งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 

2564 
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