
 

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 
 

 

 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 

 บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
 
 ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน

ของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบ            
งบการเงินรวมแบบยอ่ ของบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) และได้

สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวดสามเดือนและ

เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดสาํหรับงวด
เกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ ของบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 

(มหาชน) (บริษทั) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่าง

กาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็น
ผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  
 
ขอบเขตการสอบทาน 
  
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทาง

การเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการ
สอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการ

สอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่

สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่
แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 
ข้อสรุป 
 
 ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

 

 
(นายพีระเดช  พงษเ์สถียรศกัด์ิ) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4752 

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 

 



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31
กนัยายน 2564  ธนัวาคม 2563 กนัยายน 2564  ธนัวาคม 2563

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 185,916           89,785             39,252             2,248               
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4, 6 347,806           283,298           290,817           138,010           
รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกชาํระ 7, 22 1,788,810        1,117,635        562,143           314,182           
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง 4, 7 327,521           271,170           118,865           125,197           
เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมาช่วงตามสญัญาก่อสร้าง 4 391,294           498,303           43,054             175,760           
งานระหวา่งก่อสร้าง 22 167,369           329,386           75,917             182,858           
สินคา้คงเหลือ 8 19,294             1,676               1,608               1,608               
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 18,250             -                  850                  50                    
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 59,264             173,259           33,349             123,410           
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 43,484             44,558             16,130             14,326             

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 3,349,008        2,809,070        1,181,985        1,077,649        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 9 3,071               32,198             222                  29,350             
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                  -                  -                  -                  
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                  -                  476,248           476,198           
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 -                  -                  -                  -                  
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 12 129,453           123,584           109,375           102,376           
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 614,336           618,357           587,221           578,351           
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 14 20,861             29,622             14,935             14,485             
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11,669             13,273             11,488             13,067             
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 35,468             49,703             19,543             15,144             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4,738               3,430               1,585               1,681               

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 819,596           870,167           1,220,617        1,230,652        
รวมสินทรัพย์ 4,168,604        3,679,237        2,402,602        2,308,301        

หมายเหตุ

บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่30 กันยายน 2564

สินทรัพย์

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31
กนัยายน 2564  ธนัวาคม 2563 กนัยายน 2564  ธนัวาคม 2563

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 15 781,963           709,460           337,757           414,660           
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4, 16 909,470           718,490           498,123           406,437           
ตน้ทุนงานท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 829,609           454,391           179,343           12,883             
รายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้ 7, 22 15,287             10,055             15,287             10,055             
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง 200,802           158,959           22,690             9,587               
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ตามสญัญาก่อสร้าง 7, 22 843,583           913,865           120,432           261,310           
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                  -                  731,500           642,000           
ประมาณการหน้ีสินจากโครงการก่อสร้าง 17 117,147           166,974           62,489             7,852               
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี 18 15,219             16,709             9,213               9,156               
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 1,051               -                  -                  -                  
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 12,623             15,851             9,485               11,071             

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 3,726,754        3,164,754        1,986,319        1,785,011        
หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 18 9,638               15,673             8,243               8,057               
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 19 60,288             82,107             35,566             68,339             
ประมาณการหน้ีสินจากคดีความ 25 20,000             20,000             20,000             20,000             

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 89,926             117,780           63,809             96,396             
รวมหน้ีสิน 3,816,680        3,282,534        2,050,128        1,881,407        
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หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที ่30 กันยายน 2564
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31
กนัยายน 2564  ธนัวาคม 2563 กนัยายน 2564  ธนัวาคม 2563

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

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

หุ้นสามญั 9,587,146,838 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.125 บาท 1,198,393        1,198,393        1,198,393        1,198,393        
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั -                  -                  -                  -                  
ส่วนตํ่ากวา่ทุนอ่ืน (5,032)              (2,956)              -                  -                  
กาํไร (ขาดทุน) สะสม

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

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (828,764)          (791,218)          (845,919)          (771,499)          
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 16,089             17,393             -                  -                  
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั 384,794           425,720           352,474           426,894           
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (32,870)            (29,017)            -                  -                  

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 351,924           396,703           352,474           426,894           
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 4,168,604        3,679,237        2,402,602        2,308,301        

หมายเหตุ

บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วนัที ่30 กันยายน 2564

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

 

2564 2563 2564 2563

รายได้ 4

รายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้าง 800,287          592,790          271,257          123,938          

รายไดจ้ากการให้บริการอ่ืน 4,331             6,313             -                 -                 

รายไดจ้ากการขาย 134                -                 -                 -                 

รายไดด้อกเบ้ีย 123                51                  11                  1                    

รายไดอ่ื้น 4,800             15,577           6,009             17,052           

รวมรายได้ 809,675          614,731          277,277          140,991          

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนการให้บริการก่อสร้าง 4 718,500          952,283          225,569          199,047          

ตน้ทุนการให้บริการอ่ืน 2,430             4,557             -                 -                 

ตน้ทุนขาย 201                -                 -                 -                 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 64,801           65,550           50,641           50,564           

รวมค่าใชจ่้าย 785,932          1,022,390       276,210          249,611          

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

และการร่วมคา้ ตน้ทุนทางการเงิน และค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 23,743           (407,659) 1,067             (108,620)

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 11.2 -                 -                 -                 -                 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 12.2 (364) 615                -                 -                 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนตน้ทุนทางการเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 23,379           (407,044) 1,067             (108,620)

ตน้ทุนทางการเงิน 4 9,521             7,468             10,689           8,848             

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13,858           (414,512) (9,622) (117,468)

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 20 (4,598) 32,000           (50) 805                

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 9,260             (382,512) (9,672) (116,663)

หมายเหตุ
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บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2564

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

 

2564 2563 2564 2563

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน :

รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ในภายหลงัเขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (2,099) (1,800) -                 -                 

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ในภายหลงัเขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษี -                 -                 -                 -                 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้ (2,099) (1,800) -                 -                 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 7,161             (384,312) (9,672) (116,663)

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 9,752             (380,974) (9,672) (116,663)

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (492) (1,538) -                 -                 

9,260             (382,512) (9,672) (116,663)

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 10,058           (381,854) (9,672) (116,663)

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (2,897) (2,458) -                 -                 

7,161             (384,312) (9,672) (116,663)

กาํไรต่อหุ้น 21

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 0.0010 (0.0397) (0.0010) (0.0122)

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

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2564

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
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หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

 

2564 2563 2564 2563

รายได้ 4

รายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้าง 3,204,380       2,256,829       1,508,706       812,611          

รายไดจ้ากการให้บริการอ่ืน 16,167           15,053           -                 -                 

รายไดจ้ากการขาย 735                -                 -                 -                 

รายไดด้อกเบ้ีย 155                847                28                  312                

รายไดอ่ื้น 30,555           36,499           36,337           36,353           

รวมรายได้ 3,251,992       2,309,228       1,545,071       849,276          

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนการให้บริการก่อสร้าง 4 3,078,373       2,518,591       1,484,772       842,840          

ตน้ทุนการให้บริการอ่ืน 9,529             9,959             -                 -                 

ตน้ทุนขาย 600                -                 -                 -                 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 188,592          237,135          147,184          193,876          

รวมค่าใชจ่้าย 3,277,094       2,765,685       1,631,956       1,036,716       

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

และการร่วมคา้ ตน้ทุนทางการเงิน และค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (25,102) (456,457) (86,885) (187,440)

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 11.2 -                 -                 -                 -                 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 12.2 (914) (2,344) -                 -                 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนตน้ทุนทางการเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (26,016) (458,801) (86,885) (187,440)

ตน้ทุนทางการเงิน 4 25,765           17,533           30,595           24,305           

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (51,781) (476,334) (117,480) (211,745)

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 20 (9,187) 26,443           12,131           1,746             

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด (60,968) (449,891) (105,349) (209,999)
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บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2564

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

 

2564 2563 2564 2563

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน :

รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ในภายหลงัเขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (3,760) (1,377) -                 -                 

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ในภายหลงัเขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษี 22,025           -                 30,929           -                 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้ 18,265           (1,377) 30,929           -                 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด (42,703) (451,268) (74,420) (209,999)

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (59,571) (447,404) (105,349) (209,999)

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (1,397) (2,487) -                 -                 

(60,968) (449,891) (105,349) (209,999)

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (38,850) (448,831) (74,420) (209,999)

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (3,853) (2,437) -                 -                 

(42,703) (451,268) (74,420) (209,999)

กาํไรต่อหุ้น 21

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (0.0062) (0.0467) (0.0109) (0.0219)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

 - 8 -
บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2564

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ส่วนของผูม้ี รวม

ทุนเรือนหุ้นที่ออก รวมส่วน ส่วนไดเ้สียที่ ส่วนของ

และชาํระแลว้ ส่วนตํ่ากว่าทุน รวม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม ของผูถ้ือหุ้น ไม่มีอาํนาจ ผูถ้ือหุ้น

จากการเปลี่ยนแปลง ส่วนตํ่ากว่าทุนอื่น บริษทั บริษทัยอ่ย ผลต่างจากการ ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน องคป์ระกอบอื่น ของบริษทั ควบคุม

สดัส่วนการถือหุ้น แปลงค่างบการเงิน เบด็เสร็จอื่น ของส่วน ของบริษทัยอ่ย

ในบริษทัยอ่ย ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ จากบริษทัร่วม ของผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 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 -                        -                            -                     -                   -                    (447,404)            -                                  -                              -                     (447,404)        (2,487)                (449,891)          

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                        -                            -                     -                   -                    -                     (1,427)                             -                              (1,427)                (1,427)            50                       (1,377)              

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                            -                     -                   -                    (447,404)            (1,427)                             -                              (1,427)                (448,831)        (2,437)                (451,268)          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 1,198,393             (2,956)                      (2,956)                -                   4,108                 (794,452)            13,289                            900                             14,189               419,282         (30,963)              388,319           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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 -                        -                            -                     -                   -                    (59,571)              -                                  -                              -                     (59,571)          (1,397)                (60,968)            

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                        -                            -                     -                   -                    22,025               (1,304)                             -                              (1,304)                20,721           (2,456)                18,265             

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                            -                     -                   -                    (37,546)              (1,304)                             -                              (1,304)                (38,850)          (3,853)                (42,703)            

สูญเสียการควบคุมบริษทัยอ่ย -                        (2,076)                      (2,076)                -                   -                    -                     -                                  -                              -                     (2,076)            -                     (2,076)              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 1,198,393             (5,032)                      (5,032)                -                   4,108                 (828,764)            15,189                            900                             16,089               384,794         (32,870)              351,924           

 - 9 -
บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กันยายน 2564

พนับาท

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทั

ส่วนตํ่ากว่าทุนอื่น กาํไร (ขาดทุน) สะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ทุนเรือนหุน้ที่ออก กาํไร (ขาดทุน) สะสม รวมส่วนของ

และชาํระแลว้ จดัสรรแลว้ - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้

สาํรองตามกฎหมาย

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 1,198,393                  -                            (551,368)                   647,025                     
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด -                            -                            (209,999)                   (209,999)                   
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            (209,999)                   (209,999)                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 1,198,393                  -                            (761,367)                   437,026                     

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 1,198,393                  -                            (771,499)                   426,894                     
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด -                            -                            (105,349)                   (105,349)                   
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                            -                            30,929                       30,929                       
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            (74,420)                     (74,420)                     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 1,198,393                  -                            (845,919)                   352,474                     

 - 10 -
บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กันยายน 2564

พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

 

2564 2563 2564 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี (51,781) (476,334) (117,480) (211,745)
รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็น

เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 54,768              76,571              44,962              67,789              
ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน -                    36                     -                    3,859                
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (104) 114                   (104) 116                   
(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (1,097) (224) (1,078) (374)
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 9,710                11,096              106                   11,094              
กาํไร (ขาดทุน) จากการยกเลิกสญัญาเช่า 1,288                -                    (66) -                    
ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 340                   2,344                -                    -                    
ประมาณการหน้ีสินจากโครงการก่อสร้าง 113,564            162,861            113,564            3,788                
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 9,787                11,067              6,931                9,064                
รายไดด้อกเบ้ีย (155) (847) (28) (312)
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 25,765              17,533              30,595              24,305              

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
และหน้ีสินดาํเนินงาน 162,085            (195,783) 77,402              (92,416)

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (64,436) 361,013            (152,807) 356,341            
รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกชาํระ (671,175) (92,237) (247,961) (69,588)
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง (56,351) (8,946) 6,332                (33,351)
เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมาช่วงตามสญัญาก่อสร้าง 107,009            63,892              132,706            7,663                
งานระหวา่งก่อสร้าง 162,017            (112,239) 106,941            (29,840)
สินคา้คงเหลือ (17,618) (36) -                    -                    
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,074                8,786                (1,804) 6,362                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (1,308) 3,007                96                     3,856                
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บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2564

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

 

2564 2563 2564 2563
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 206,231            140,468            97,819              106,048            

ตน้ทุนงานท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 375,218            (45,503) 166,460            (47,582)

รายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้ 5,232                -                    5,232                -                    

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง 41,843              10,715              13,103              (6,445)

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ตามสญัญาก่อสร้าง (70,282) 51,298              (140,878) (40,911)

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (3,228) (28,763) (1,586) (24,033)

เงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 176,311            155,672            61,055              136,104            

เงินสดจ่ายประมาณการหน้ีสินจากโครงการก่อสร้าง (163,391) (41,844) (58,927) (2,468)

เงินสดจ่ายประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน (3,918) (5,896) (1,042) (5,212)

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (28,170) (41,437) (6,927) (24,130)

รับคืนภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 141,114            20,999              96,988              20,999              

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 121,946            87,494              91,147              125,293            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง (เพ่ิมข้ึน) 29,127              7,693                29,128              -                    

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (เพ่ิมข้ึน) (18,250) -                    (800) (3,859)

เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย -                    -                    (300) (125)

เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมคา้ (6,750) (74,825) (6,750) (74,625)

รายไดด้อกเบ้ีย 83                     847                   28                     312                   

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,847                427                   1,078                16                     

เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (63,071) (60,509) (59,425) (55,304)

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (116) (4,639) (47) (4,597)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (57,130) (131,006) (37,088) (138,182)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 72,503              264,573            (76,903) 109,373            

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                    -                    232,000            298,000            

เงินสดจ่ายเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                    -                    (142,500) (403,000)

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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

 

2564 2563 2564 2563
ชาํระคืนหุ้นกู้ -                    (30,000) -                    (30,000)

ดอกเบ้ียจ่าย (24,275) (16,862) (22,276) (18,487)

หน้ีสินตามสญัญาเช่า (ลดลง) (13,153) (8,624) (7,376) (4,568)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 35,075              209,087            (17,055) (48,682)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (3,760) (1,377) -                    -                    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 96,131              164,198            37,004              (61,571)

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 185,916            346,388            39,252              32,701              

ขอ้มูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย

ซ้ือสินทรัพยโ์ดยยงัมิไดช้าํระเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (15,308) 15,766              (13,544) 8,438                

ขายสินทรัพยโ์ดยยงัมิไดรั้บชาํระเงิน -                    -                    -                    (8,076)

โอนสินคา้คงเหลือเป็นสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง -                    3,905                -                    3,905                

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 8,566                35,826              8,566                20,489              

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 

1. ข้อมูลท่ัวไปของบริษัท 

  บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนา

ในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทั คือ การให้บริการก่อสร้าง ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทั อยู่ท่ี

เลขท่ี 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

 

2. หลกัเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

 2.1 หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทาง

การเงินระหว่างกาล และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(ก.ล.ต.) ไทย ซ่ึงไดก้าํหนดเพื่อเป็นการให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด

โดยเนน้การให้ขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อ

ไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ งบการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่

กบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่าง

อ่ืนในนโยบายการบญัชี 

 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั  

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ท่ีมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบ

ระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดงักล่าวไดป้รับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนข้ึนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชี

และการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 

   รวมทั้ง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (การยินยอมลดค่าเช่าท่ี

เก่ียวขอ้งกบั COVID-19) หลงัวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564  ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2564 

โดยการปรับปรุงน้ี เพื่อการผ่อนปรนในทางปฏิบติั ผูเ้ช่าไม่จาํเป็นตอ้งประเมินว่าการยินยอมลดค่า

เช่าว่าเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าหรือไม่ โดยเป็นการยินยอมลดค่าเช่าท่ีเกิดข้ึนอันเป็นผล

โดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และท่ีเขา้

เง่ือนไขตามท่ีระบุไว ้(แกไ้ขยอ่หนา้ท่ี 46 ข.2 จากเดิมวนัท่ี 30  มิถุนายน 2564 เป็นวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2565) โดยให้บนัทึกการยินยอมลดค่าเช่านั้นเสมือนว่า “ไม่ใช่การเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า” ซ่ึงใน

ระหวา่งงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศและลงในราชกิจจานุเบกษาแลว้ 

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสาํคญัต่องบการเงินในงวดปัจจุบนั 

 

2.3    มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต 

  สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั และ

ไดล้งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี

ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดป้รับปรุงหรือจดั

ให้มีข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่

เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบาง

ฉบบัมีการใหข้อ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินใน

ปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
 

3. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิรวม 

  งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 โดยมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด (ดูหมายเหตุขอ้ 10)  

 

4. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

  ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ

ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทั บริษทัยอ่ยและบุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  รายละเอียดความสมัพนัธ์ท่ีบริษทัมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สรุปไดด้งัน้ี 
ช่ือกิจการ  ประเทศท่ีจดัตั้ง/สญัชาติ  ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั  ไทย  บริษทัยอ่ย 

ทีอาร์ซี อินเวสเมน้ท ์ลิมิเตท็  สาธารณรัฐเมอริเซียส  บริษทัยอ่ย 

บริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จาํกดั  ไทย  บริษทัยอ่ย ตั้งแต่วนัท่ี 16 

สิงหาคม 2564 เปล่ียน

สถานะเป็นกิจการร่วมคา้ 

ท่ีบริษทัถือหุน้ร้อยละ 50 

กิจการร่วมคา้ ไฮโดรเทค็ สหการ  ไทย  บริษทัยอ่ย 

ทีอาร์ซี อินเตอร์เนชัน่แนล ลิมิเตท็  ฮ่องกง  บริษทัยอ่ย 

TRC Middle East LLC  สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน  บริษทัยอ่ย 

TRC Engineering LLC  สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน  บริษทัยอ่ย 

บริษทั โอลีฟ เทคโนโลย ีจาํกดั  ไทย  บริษทัยอ่ย 

บริษทั มหทั จาํกดั  ไทย  บริษทัยอ่ย 

กิจการร่วมคา้ สหไฮโดร พทัยา  ไทย  บริษทัยอ่ย 

บริษทั อาเซียนโปแตช ชยัภูมิ จาํกดั (มหาชน)  ไทย  บริษทัร่วม 

กิจการร่วมคา้ซิโนเปค - ทีอาร์ซี  ไทย  กิจการร่วมคา้ 

บริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จาํกดั  ไทย  กิจการร่วมคา้ 

บริษทั แอท เอนเนอจี โซลูชัน่ จาํกดั  ไทย  กิจการร่วมคา้ 

กิจการร่วมคา้ สหการอนัเดอร์กราวน์  ไทย  กิจการร่วมคา้ 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 

  รายการท่ีสําคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 ลา้นบาท   

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน    

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  นโยบายการกาํหนดราคา 

 2564  2563  2564  2563   

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย           

   (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)          

 ตน้ทุนการใหบ้ริการก่อสร้าง -  -  1  1  ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิม่ 

 ดอกเบ้ียจ่าย -  -  6  5  อตัราร้อยละ 2.5 - 6.25 ต่อปี 

 ขายทรัพยสิ์น -  -  -  8  เกณฑท่ี์ตกลงลงร่วมกนั 

 รายไดอ่ื้น     -  -  3  4  ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั          

    รายไดอ่ื้น -  1  -  1  ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

 

 ลา้นบาท   

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน    

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  นโยบายการกาํหนดราคา 

 2564  2563  2564  2563   

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย           

   (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)          

 ตน้ทุนการใหบ้ริการก่อสร้าง -  -  2  2  ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

 ดอกเบ้ียจ่าย -  -  19  16  อตัราร้อยละ 2.5 - 6.25 ต่อปี 

 ขายทรัพยสิ์น -  -  -  8  เกณฑท่ี์ตกลงลงร่วมกนั 

 รายไดอ่ื้น     -  -  11  12  ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั          

    รายไดอ่ื้น 1  6  -  5  ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 

  ยอดคงเหลือท่ีสําคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2564 

 

 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2564 

 

 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

     - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

       

 บริษทัยอ่ย -  -  465,219  410,417 

 บริษทัร่วม 383,420  383,420  383,420  383,420 

 กิจการร่วมคา้ 19,706  18,361  8,185  7,961 

รวม 403,126  401,781  856,824  801,798 

หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (383,420)  (383,420)  (786,290)  (734,347) 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  

 - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 

 

19,706 

  

18,361 

  

70,534 

  

67,451 

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 ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (7,854)  (7,854)  (7,854)  (7,854) 

รวมลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง 

 - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 

 

42,626 

  

42,626 

  

42,626 

  

42,626 

เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง  

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

       

 กิจการร่วมคา้ 37,051  47,666  -  - 

รวม 37,051  47,666  -  - 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

 บริษทัยอ่ย -  -  65,472  64,309 

      กิจการร่วมคา้ 18,250  -  -  - 

รวม 18,250  -  65,472  64,309 

หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน -  -  (64,622)  (64,259) 

รวมเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 18,250  -  850  50 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

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

รวม -  -  1,306,517  1,306,517 

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

รวมเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ -  -  -  - 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2564 

 

 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2564 

 

 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  

     - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

       

 บริษทัยอ่ย -  -  16,852  9,594 

 กิจการร่วมคา้ 2,470  7,996  -  - 

รวม 2,470  7,996  16,852  9,594 

เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

 บริษทัยอ่ย -  -  731,500  642,000 

รวม -  -  731,500  642,000 

 

  รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมระยะสั้นท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี  
    พนับาท 

    งบการเงินรวม 

  

ลกัษณะ  

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 31  

เพิ่มข้ึน  ลดลง  ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 30 

เงินใหกู้ย้มื  ความสัมพนัธ ์  ธนัวาคม 2563      กนัยายน 2564 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น           

กิจการร่วมคา้ สหการอนัเดอร์กราวน ์  กิจการร่วมคา้  -  6,250  -  6,250 

บริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จาํกดั  กิจการร่วมคา้  -  12,000  -  12,000 

รวม    -  18,250  -  18,250 

หกั : ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  -  -  -  - 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - สุทธิ    -  18,250  -  18,250 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 
    พนับาท 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

ลกัษณะ  

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 31  

เพิ่มข้ึน  ลดลง  การปรับปรุง 

อตัราแลกเปล่ียน 

 

 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 30 

เงินใหกู้ย้มื  ความสัมพนัธ ์  ธนัวาคม 2563        กนัยายน 2564 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น             

ทีอาร์ซี อินเวสเมน้ท ์ลิมิเตท็  บริษทัยอ่ย  3,615  314  -  49  3,978 

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

TRC Middle East LLC  บริษทัยอ่ย  3,940  -  -  -  3,940 

บริษทั โอลีฟ เทคโนโลย ีจาํกดั  บริษทัยอ่ย  50  850  (50)  -  850 

รวม    64,309  1,164  (50)  49  65,472 

หกั : ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  (64,259)  (314)  -  (49)  (64,622) 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - สุทธิ    50  850  (50)  -  850 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว             

ทีอาร์ซี อินเวสเมน้ท ์ลิมิเตท็  บริษทัยอ่ย  1,260,508  -  -  -  1,260,508 

ทีอาร์ซี อินเตอร์เนชัน่แนล 

    ลิมิเตท็ 

  

บริษทัยอ่ย 

  

46,009 

  

- 

  

- 

  

- 

  

46,009 

รวม    1,306,517  -  -  -  1,306,517 

หกั : ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  (1,306,517)  -  -  -  (1,306,517) 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - สุทธิ    -  -  -  -  - 

 

  เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.5 - 7.0 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนเม่ือ

ทวงถามและไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 
    พนับาท 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

ลกัษณะ  

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 31  

เพิ่มข้ึน  ลดลง  ยอดคงเหลือ   

ณ วนัท่ี 30              

เงินกูย้มืระยะสั้น  ความสัมพนัธ ์  ธนัวาคม 2563      กนัยายน 2564 

บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั  บริษทัยอ่ย  642,000  164,000  (114,000)  692,000 

กิจการร่วมคา้ สหไฮโดร พทัยา  บริษทัยอ่ย  -  68,000  (28,500)  39,500 

รวม    642,000  232,000  (142,500)  731,500 

 

  เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2.5 - 6.25 ต่อปี (31 ธันวาคม 

2563 :  ร้อยละ 2.5 - 6.25 ต่อปี) และมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถามและไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
 

 ภาระคํ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

  บริษทัมีภาระจากการคํ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 24.5 
 

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

  ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมี

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่ผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 
 ลา้นบาท 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 5  7  4  4 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน -  1  -  1 

รวม 5  8  4  5 

 
 ลา้นบาท 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 17  20  11  12 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1  2  1  1 

รวม 18  22  12  13 

 

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2564 

 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2564 

 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

เงินสด 1,634  1,611  467  437 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยแ์ละ 
    กระแสรายวนั 

 
184,282 

  
88,174 

  

38,785 

  
1,811 

รวม 185,916  89,785  39,252  2,248 

  เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียลอยตวัตามอตัราท่ีธนาคารกาํหนด 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 

6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2564 

 

 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2564 

 

 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ -  -  -  - 

คา้งชาํระ        

 ไม่เกิน 3 เดือน -  -  -  - 

 3 - 6 เดือน -  -  -  - 

 6 - 12 เดือน -  -  -  - 

 มากกวา่ 12 เดือน 383,420  383,420  383,420  383,420 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  383,420  383,420  383,420  383,420 

หกั : ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (383,420)  (383,420)  (383,420)  (383,420) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - สุทธิ -  -  -  - 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั        

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 164,934  241,509  136,256  53,797 

คา้งชาํระ        

 ไม่เกิน 3 เดือน 101,054  16,033  61,378  14,707 

 3 - 6 เดือน -  2,159  -  - 

 6 - 12 เดือน 2,140  2,925  -  - 

 มากกวา่ 12 เดือน 13,167  11,726  -  - 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 281,295  274,352  197,634  68,504 

หกั : ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (11,928)  (11,966)  -  - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,239)  269  -  - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 268,128  262,655  197,634  68,504 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 268,128  262,655  197,634  68,504 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน        

เงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19,634  18,361  72,551  69,468 

ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 72  -  400,853  348,910 

อ่ืนๆ 59,972  2,282  22,649  2,055 

รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 79,678  20,643  496,053  420,433 

หกั : ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน -  -  (402,870)  (350,927) 

รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 79,678  20,643  93,183  69,506 

รวมลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 347,806  283,298  290,817  138,010 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 

  กลุ่มบริษทัไดโ้อนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินจากลูกหน้ีการคา้เพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือท่ี

ไดรั้บจากธนาคาร ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ขา้งตน้ไดร้วมยอดลูกหน้ีการคา้

ซ่ึงใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือเป็นจาํนวนประมาณ 209 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทั : 139 ลา้นบาท)  

(31 ธนัวาคม 2563 : 243 ลา้นบาท เฉพาะของบริษทั : 52 ลา้นบาท) 

 

7. รายได้ท่ียงัไม่เรียกชําระ/เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2564 

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

 
ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2564 

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

 

รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ตาม

สัญญาก่อสร้าง  

      

  มูลค่างานตามสัญญา  16,768,354  15,649,957  4,865,385  4,525,296 

  การรับรู้รายไดต้ามอตัราส่วนของงานท่ีทาํเสร็จ 9,406,616  7,314,169  3,711,186  2,633,475 

  หกั : หน้ีสูญ -  -  -  - 

  หกั : มูลค่างานก่อสร้างท่ีเรียกเก็บ (8,461,389)  (7,110,399)  (3,269,475)  (2,580,603) 

    สุทธิ 945,227  203,770  441,711  52,872 

  รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ 1,788,810  1,117,635  562,143  314,182 

  เงินรับล่วงหนา้จากลกูคา้ตามสัญญาก่อสร้าง (843,583)  (913,865)  (120,432)  (261,310) 

    รวม 945,227  203,770  441,711  52,872 

        

  ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง 335,375  279,024  126,719  133,051 

  หกั : คา่เผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (7,854)  (7,854)  (7,854)  (7,854) 

  ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง - สุทธิ 327,521  271,170  118,865  125,197 

        

รายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้        

  มูลค่างานตามสัญญา  177,553  261,500  177,553  261,500 

  มูลค่างานก่อสร้างท่ีเรียกเก็บ 33,078  32,900  33,078  32,900 

  หกั : การรับรู้รายไดต้ามอตัราส่วนของงานท่ีทาํเสร็จ (17,791)  (22,845)  (17,791)  (22,845) 

  รายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้ 15,287  10,055  15,287  10,055 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 

8. สินค้าคงเหลือ 

 สินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

วตัถุดิบและวสัดุก่อสร้าง 19,988  2,362  2,302  2,302 

สินคา้คงเหลือ -  8  -  - 

รวม 19,988  2,370  2,302  2,302 

หกั : ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้ (694)  (694)  (694)  (694) 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 19,294  1,676  1,608  1,608 

 

9.  เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกนั 

  ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํซ่ึงกลุ่มบริษทัไดน้าํไปคํ้าประกนัหนงัสือคํ้า

ประกนัท่ีธนาคารออกให้ในนามของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 24.4 รวมถึงเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้า

ประกนัคดีความตามท่ีกล่าวในหมายเหตุขอ้ 25 (คดีท่ี 4 ของบริษทั) สาํหรับปี 2563 
 

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงบนัทึกในราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ประกอบดว้ย 
    จดัตั้งขึ้น   

ช่ือบริษทั  ลกัษณะธุรกิจ  ในประเทศ  ทุนชาํระแลว้  สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)  วิธีราคาทุน (บาท) 

      ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2564 

 

 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563  

ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2564 

 

 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563  

ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2564 

 

 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั   ใหบ้ริการงานวิศวกรรมก่อสร้าง

สาธารณูปโภคพื้นฐาน 

 ไทย  500,000,000 

บาท 

 500,000,000 

บาท 

 

 

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

ทีอาร์ซี อินเวสเมน้ท ์ลิมิเตท็*  ลงทนุในกิจการอ่ืน  สาธารณรัฐ  

เมอริเชียส 

 1 เหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

 1 เหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

 100.00  100.00  32  32 

บริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จาํกดั  

 

ผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา  

 

ไทย  -  

 

250,000 

บาท 

 

 

               -  99.97                 - 

 

 

 

249,925 

 

บริษทั โอลีฟ เทคโนโลย ีจาํกดั  บริการจดัการและประมวลผลขอ้มูล  ไทย  850,000 

บาท 

 250,000 

บาท 

 49.97                 49.97  424,745  124,925 

รวม              621,319,468  621,269,573 

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

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ            476,248,052  476,198,157 

 * งบการเงินของบริษทัยอ่ยเป็นงบการเงินท่ีจดัทาํโดยฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยและยงัไม่ไดผ้า่นการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 

 บริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จาํกดั 

  ตามท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2564 ไดมี้มติอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัอีกจาํนวน 

49,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 50,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 

490,000 หุน้มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 

  บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จาํกัด (มหาชน) มีมติอนุมติัให้สละสิทธิการซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน

บางส่วนของ TRC-UT จาํนวน 249,851 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49.97% ของจาํนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ทั้งหมดของ TRC-UT ให้แก่บริษทั แพลนเน็ต ยูทิลิต้ี จาํกดั (“Planet UT”) ในฐานะผูเ้ขา้ร่วมลงทุนใหม่ 

โดยภายหลงัการดาํเนินการดงักล่าว บริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จาํกดั จึงเปล่ียนเป็นการร่วมคา้บริษทัแทน 

  โดยตามขอ้ตกลงในสญัญาร่วมทุนคณะกรรมการบริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จาํกดั ประกอบดว้ยกรรมการ

จาํนวน 6 คน ซ่ึงมาจากการแต่งตั้งจากบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 3 คน จาก

บริษทั แพลนเน็ตยทิูลิต้ี จาํกดั จาํนวน 3 คน โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมาก

ของกรรมการทั้งหมด โดยอย่างน้อยจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบจากกรรมการกลุ่มบริษทั ทีอาร์ซี 

คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) และกรรมการกลุ่มบริษทั แพลนเน็ตยูทิลิต้ี จาํกดั อย่างน้อยฝ่ายละ 1 คน 

ดงันั้นบริษทัจึงพิจารณาเงินลงทุนในบริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จาํกดั เป็นเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

  จากการทาํรายการดงักล่าว มีผลทาํใหบ้ริษทัสูญเสียการควบคุมท่ีเคยมีต่อบริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จาํกดั 

โดยมีสถานะเป็นกิจการร่วมคา้ของบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 16 สิงหาคม 2564 เป็นตน้ไป โดยบริษทัมีสัดส่วนการ

ถือหุน้ในบริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จาํกดั จากเดิมอตัราร้อยละ 99.97 เป็นอตัราร้อยละ 50 ของจาํนวนหุน้สามญั

ทั้งหมด บริษทับนัทึกผลแตกต่างท่ีเกิดข้ึนจากการสูญสียการควบคุมบริษทัยอ่ย ซ่ึงแสดงเป็นกาํไรขาดทุน

สาํหรับงวดในงบการเงินรวม แสดงไดด้งัน้ี 

 บาท 

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนส่วนท่ีเหลือ (50%)  6,209,059.00 

(หกั) สินทรัพยสุ์ทธิในบริษทัยอ่ยท่ีตดัออก  (8,204,731.47) 

ขาดทุนจากการสูญเสียการควบคุมบริษทัยอ่ย  1,995,672.47 

 

บริษทั โอลีฟ เทคโนโลย ีจาํกดั 

  ระหว่างวนัท่ี 14 - 18 มกราคม 2564 บริษทั โอลีฟ เทคโนโลยี จาํกดั ไดรั้บเงินเพิ่มทุนจากผูถื้อหุ้น

จาํนวน 0.60 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 60 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
 
  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

    จดัตั้งขึ้น   

ช่ือบริษทั  ลกัษณะธุรกิจ  ในประเทศ  ทุนชาํระแลว้  สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)  วิธีราคาทนุ (บาท) 

      ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2564 

 

 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563  

ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2564 

 

 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563  

ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2564 

 

 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

ถือหุน้โดยบริษทั สหการวิศวกร จาํกดั                 

กิจการร่วมคา้ ไฮโครเทค็ สหการ  ใหบ้ริการงาน

วิศวกรรมก่อสร้าง 

 ไทย  1,000,000              

บาท 

 1,000,000              

บาท 

 49.00  49.00  490,000  490,000 

กิจการร่วมคา้ สหไฮโดร พทัยา  ใหบ้ริการงาน

วิศวกรรมก่อสร้าง 

 ไทย  200,000 บาท  -  100.00  -  200,000  - 

ถือหุน้โดยทีอาร์ซี อินเวสเมน้ท ์ลิมิเตท็                 

ทีอาร์ซี อินเตอร์เนชัน่แนล ลิมิเตท็ *  ลงทนุในกิจการอ่ืน  ฮ่องกง  10 

เหรียญฮ่องกง 

 10 

เหรียญฮ่องกง 

 100.00  100.00  33  33 

ถือหุน้โดยทีอาร์ซี อินเตอร์เนชัน่แนล ลิมิเตท็                 

TRC Middle East LLC*  ใหบ้ริการงาน

วิศวกรรมก่อสร้าง 

 สาธารณรัฐ 

สุลต่านโอมาน 

 150,000 

Omani Rial 

 150,000 

Omani Rial 

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

TRC Engineering LLC*  ใหบ้ริการงาน

วิศวกรรมก่อสร้าง 

 สาธารณรัฐ

สุลต่านโอมาน 

 250,000 

Omani Rial 

 250,000 

Omani Rial 

 70.00  70.00  13,654,506 

 

 13,654,506 

 

ถือหุน้โดยบริษทั โอลีฟ เทคโนโลย ีจาํกดั                 

บริษทั มหทั จาํกดั  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 

หกั : คา่เผื่อการดอ้ยคา่ของเงินลงทุน            (25,976,836)  (25,976,836) 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทั - สุทธิ            1,289,833  1,089,833 

 * งบการเงินของบริษทัยอ่ยเป็นงบการเงินท่ีจดัทาํโดยฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยและยงัไม่ไดผ้า่นการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน 

 

 กิจการร่วมคา้ไฮไดรเทค็ สหการ 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัยอ่ยดงักล่าวอยูร่ะหวา่งดาํเนินการชาํระบญัชี 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
 

 TRC Middle East LLC และ TRC Engineering LLC 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัยอ่ยดงักล่าวอยูร่ะหวา่งดาํเนินการชาํระบญัชีเพื่อปิดบริษทั 

 

 กิจการร่วมคา้ สหไฮไดรพทัยา 

  เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2564 ไดรั้บเงินเพิ่มทุนจากบริษทัยอ่ยจาํนวน 0.2 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 100 
 

11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

 11.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 

   เงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงบนัทึกในวธีิส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม ประกอบดว้ย 
      งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทั  ลกัษณะธุรกิจ  

จดัตั้งข้ึน 

ในประเทศ 

 

 

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 

  

ราคาทุน (พนับาท) 

   

มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย (พนับาท) 

      ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2564 

 

 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

 

 

ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2564 

 

 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

 

 

ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2564 

 

 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

ถือหุน้โดยทีอาร์ซี อินเวสเมน้ท ์ลิมิเตท็ 

บริษทั อาเซียนโปแตช ชยัภูมิ 

จาํกดั (มหาชน) 

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

ถือหุน้โดยทีอาร์ซี อินเตอร์เนชัน่แนล ลิมิเตท็               

บริษทั อาเซียนโปแตช ชยัภูมิ 

จาํกดั (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 

หกั : ค่าเผิอ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน          (1,361,274)  (1,361,274)  (1,212,731)  (1,212,731) 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ                              -                      -                      -                      - 

  

 บริษทั อาเซียนโปแตช ชยัภูมิ จาํกดั (มหาชน)   

  ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 บริษทัร่วมยงัคงไม่สามารถจ่ายชาํระผลประโยชน์พิเศษฯ งวดท่ี 1 ถึง 

งวดท่ี 4 จาํนวน 2,274 ลา้นบาท รวมถึงค่าปรับในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี เน่ืองจากบริษทัร่วมอยู่ระหว่าง

ดาํเนินการในการจดัหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมทั้งในส่วนของการเรียกเงินเพิ่มทุนจากผูถื้อเดิมของบริษทัร่วม

และสรรหาผูล้งทุนใหม่ท่ีมีศกัยภาพและบริษทัร่วมไดร้ะงบัโครงการก่อสร้างเหมืองชัว่คราว 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 
 11.2 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) 
  ในระหวา่งงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 บริษทัหยดุรับรู้

ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษทั อาเซียนโปแตช ชยัภูมิ จาํกดั (มหาชน) ในงบการเงินรวม 
เน่ืองจากส่วนแบ่งขาดทุนในบริษทั อาเซียนโปแตช ชยัภูมิ จาํกดั (มหาชน) นั้นมีมูลค่าเท่ากบัมูลค่า
ส่วนไดเ้สียของบริษทั อาเซียนโปแตช ชยัภูมิ จาํกดั (มหาชน) นั้นแลว้ และบริษทัไม่ไดค้ ํ้าประกนั
ภาระหน้ีของบริษทัร่วมดงักล่าวแต่อยา่งใด 

 
12. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

 12.1 รายละเอียดของการร่วมคา้ 
  เงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงบนัทึกในวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม ประกอบดว้ย  

    พนับาท 

    งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทั 

 

ลกัษณะธุรกิจ 

 

 

สัดส่วนเงินลงทุน 

(ร้อยละ) 

 ราคาทุน  มูลค่าตามบญัชีตามวิธี 

ส่วนไดเ้สีย 

    ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

               

ถือหุน้โดยบริษทั               

กิจการร่วมคา้ซิโนเปค – ทีอาร์ซี  ใหบ้ริการงานวิศวกรรมก่อสร้าง  30  30  2,376  2,376  2,376  2,376 

บริษทั แอท เอนเนอจี โซลูชัน่ จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายพลงังาน  50  50  100,000  100,000  97,499  97,266 

บริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา  50  -  6,999                -  6,369                - 

ถือหุน้โดยบริษทั สหการวิศวกร จาํกดั               

บริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จาํกดั  ใหบ้ริการงานวิศวกรรมก่อสร้าง  51  51  20,400  20,400  22,930  23,741 

กิจการร่วมคา้ สหการอนัเดอร์กราวน์  ใหบ้ริการงานวิศวกรรมก่อสร้าง  50  50  200  200  279  201 

รวม        129,975   122,976   129,453  123,584 

 
  เงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงบนัทึกในวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ประกอบดว้ย  

      พนับาท 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั  ลกัษณะธุรกิจ  สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)  ราคาทุน 

    ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

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

บริษทั แอท เอนเนอจี โซลูชัน่ จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายพลงังาน  50  50  100,000  100,000 

บริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา  50  -  6,999                  - 

รวม        109,375  102,376 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 

 12.2    ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) 

  ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 บริษทัรับรู้

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวม ดงัน้ี 

  พนับาท 

ช่ือบริษทั  

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) 

จากเงินลงทุนในการร่วมคา้  

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน

จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

  สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

  2564  2563  2564 
 

2563 

บริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จาํกดั  57  221  - 
 

- 

บริษทั แอท เอนเนอจี โซลูชัน่ จาํกดั  (643)  327  352  - 

กิจการร่วมคา้ สหการอนัเดอร์กราวน์  62  67  -  - 

บริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จาํกดั  160  -  -  - 

รวม  (364)  615  352 
 

- 

 

  พนับาท 

ช่ือบริษทั  

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) 

จากเงินลงทุนในการร่วมคา้  

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน

จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

  สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

  2564  2563  2564 
 

2563 

บริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จาํกดั  (811)  (174)  - 
 

- 

บริษทั แอท เอนเนอจี โซลูชัน่ จาํกดั  (341)  (2,238)  574  - 

กิจการร่วมคา้ สหการอนัเดอร์กราวน์  78  68  -  - 

บริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จาํกดั  160  -  -  - 

รวม  (914)  (2,344)  574 
 

- 

   

 บริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จาํกดั 

  บริษทัไดมี้การโอนเปล่ียนสถานะเงินลงทุนในบริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จาํกดั จากบริษทัยอ่ยเดิมท่ีเคยมี

การควบคุมมาเป็นกิจการร่วมคา้ตั้งแต่วนัท่ี 16 สิงหาคม 2564 เป็นตน้ไป และในงบการเงินรวม บริษทัได้

รับรู้เงินลงทุนท่ีเหลือในบริษทัยอ่ยเดิมท่ีเคยมีการควบคุมในมูลค่ายติุธรรมเร่ิมแรก หุ้นละ 24.84 บาท เป็น

จาํนวนเงินรวม 6.21 ลา้นบาท (ตามท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 10) 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 

13. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 618,357  578,351 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 47,734  45,851 

จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจาํหน่าย (750)             - 

ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีตดัจาํหน่าย (114)  (106) 

ลดลงจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย (9,606)             - 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (41,285)  (36,875) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 614,336  587,221 

  

  ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัได้นําท่ีดินซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี

จาํนวน 100 ลา้นบาท ไปจดจาํนองไวก้บัธนาคารเพื่อคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บจากธนาคาร

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 15 และ 24.4 

 

14. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชต้ามสัญญาเช่าสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับาท 

 

งบการเงินรวม  

 

งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 29,622  14,485 

เพิม่ข้ึนระหวา่งงวด 8,566  8,566 

ลดลงจากการยกเลิกสญัญา (2,584)  (1,684) 

ลดลงจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย (2,971)                  - 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (11,772)  (6,432) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 20,861  14,935 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 

15.  เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

   เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ย 

    พนับาท 

    งบการเงินรวม 

  อตัราดอกเบ้ีย  

(ร้อยละต่อปี) 

 ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร  6.00 - 6.03  22,557  - 

เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท  4.47 

(ปี 2563 : 4.47 - 5.25) 

 -  20,405 

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน  3.26 - 6.00 

(ปี 2563 : 3.25 - 6.00) 

 759,406  689,055 

รวม    781,963  709,460 

 

 

    พนับาท 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  อตัราดอกเบ้ีย  

(ร้อยละต่อปี) 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร  6.03  18,385  - 

เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท  4.47 

(ปี 2563 : 4.47 - 5.25) 

 -  20,405 

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน  3.47 - 5.03 

(ปี 2563 : 3.25 - 6.00) 

 319,372  394,255 

รวม    337,757  414,660 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 

16. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย 

  พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2564 

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  2,470  7,996  -  - 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  836,970  643,404  424,351  340,757 

เงินทดรองจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  -  5,336  5,628 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร  709  17,093  338  14,835 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  -  11,516  3,966 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  69,321  49,997  56,582  41,251 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  909,470  718,490  498,123  406,437 

 

17. ประมาณการหนีสิ้นจากโครงการก่อสร้าง 

   ประมาณการหน้ีสินจากโครงการก่อสร้าง ประกอบดว้ย 

  พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  การ

รับประกนั

ผลงาน 

 ผลขาดทุน

โครงการ

ก่อสร้าง 

 รวม 
 

การ

รับประกนั

ผลงาน 

 ผลขาดทุน

โครงการ

ก่อสร้าง 

 รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564  7,101  159,873  166,974  2,975  4,877  7,852 

เพิ่มข้ึนในระหว่างงวด  -  113,564  113,564  -  113,564  113,564 

ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง  (137)  (163,254)  (163,391)  (71)  (58,856)  (58,927) 

โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน  -  -  -  -  -  - 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564  6,964  110,183  117,147  2,904  59,585  62,489 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 

18.  หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

  มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและการเคล่ือนไหวสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 

กนัยายน 2564 แสดงไดด้งัน้ี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 32,382  17,213 

เพิ่มข้ึน 8,566  8,566 

เพิ่มข้ึนจากดอกเบ้ีย 1,329  803 

เงินจ่ายชาํระ (13,153)  (7,376) 

ลดลงจากการยกเลิกสญัญา (2,640)  (1,750) 

ลดลงจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย (1,627)  - 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 24,857  17,456 

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี (15,219)  (9,213) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี 9,638  8,243 
 

 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสญัญาเช่าท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 พนับาท 

 สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 สาํหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
 

งบการเงินรวม  งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 3,706  2,083  11,772  6,432 

ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสญัญาเช่า 385  254  1,329  803 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าระยะสั้น 1,787  1,102  5,740  4,000 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์

อา้งอิงมีมูลค่าตํ่า 

 

269 

  

136 

  

853 

  

527 

 รวม 6,147  3,575  19,694  11,762 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
 

19. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

 19.1  รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2564 

(งวดเกา้เดือน) 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

(งวดปี) 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2564 

(งวดเกา้เดือน) 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

(งวดปี) 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับ

ผลประโยชน์พนกังานตน้งวด 

 

82,107 

  

75,122 

  

68,339 

  

63,327 

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั 

 

(27,532) 

  

- 

  

(38,662) 

  

- 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 9,787  14,738  6,931  12,004 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับ 

       ผลประโยชน์พนกังานท่ีจ่ายจริง 

 

(3,918) 

  

(7,753) 

  

(1,042) 

  

(6,992) 

ลดลงจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย (156)  -  -  - 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับ

ผลประโยชน์พนกังานปลายงวด 

 

60,288 

  

82,107 

  

35,566 

  

68,339 
 

 19.2 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2564  2563  2564  2563 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ        

รับรู้ในกาํไรขาดทุน        

ตน้ทุนการใหบ้ริการก่อสร้าง 1,497  1,844  1,043  1,541 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,715  1,805  1,254  1,454 

 รวม 3,212  3,649  2,297  2,995 

รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        

      กาํไรจากการประมาณการตามหลกั 

             คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 

- 

  

- 

  

- 

  

- 

      รวม 3,212  3,649  2,297  2,995 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2564  2563  2564  2563 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ        

รับรู้ในกาํไรขาดทุน        

ตน้ทุนการใหบ้ริการก่อสร้าง 4,685  4,588  3,400  3,678 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5,102  6,479  3,531  5,386 

 รวม 9,787  11,067  6,931  9,064 

รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        

      กาํไรจากการประมาณการตามหลกั 

             คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 

(22,025) 

  

- 

  

(30,929) 

  

- 

      รวม (12,238)  11,067  (23,998)  9,064 

  

 19.3 กาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 เกิดข้ึนจาก 

 
 พนับาท 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 งบการเงิน

รวม 

 งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 งบการเงิน

รวม 

 งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

รับรู้ในกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน        

     สมมติฐานประชากร -  -  2,054  2,637 

     สมมติฐานทางการเงิน -  -  8,247  5,481 

     การปรับปรุงจากประสบการณ์ -  -  17,231  30,544 

     รวม -  -  27,532  38,662 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 

19.4 ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธี 

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั) ไดแ้ก่ 

 ร้อยละต่อปี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

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

อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละต่อปี) 1.00  5.00  1.00  5.00 

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน (จาํแนกตามอาย)ุ  

(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 

ราคาทองคาํ (บาท) 27,350  20,600  27,350  20,600 

    

20. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงนิได้ 

  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี

เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 สรุป

ไดด้งัน้ี 

  พนับาท 

  สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2564  2563  2564 
 

2563 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั:         

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล  1,427  (370)  -  - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี:          

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว 

 และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 

 

3,171  (31,630)  50 

 

(805) 

(รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน  4,598  (32,000)  50  (805) 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 

  พนับาท 

  สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2564  2563  2564 
 

2563 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั:         

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล  2,684  -  -  - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี:          

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว 

 และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 

 

6,503  (26,443)  (12,131) 

 

(1,746) 

(รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน  9,187  (26,443)  (12,131)  (1,746) 

 

21. กาํไรต่อหุ้น 

  กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของ

บริษัท (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามัญท่ีออกอยู่ใน

ระหวา่งงวด  

  กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564 
 

2563 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด (พนับาท) 9,752  (380,974)  (9,672)  (116,663) 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถว่งนํ้าหนกั (พนัหุน้) 9,587,147  9,587,147  9,587,147  9,587,147 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.0010  (0.0397)  (0.0010)  (0.0122) 

 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564 
 

2563 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด (พนับาท) (59,571)  (447,404)  (105,349)  (209,999) 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถว่งนํ้าหนกั (พนัหุน้) 9,587,147  9,587,147  9,587,147  9,587,147 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) (0.0062)  (0.0467)  (0.0109)  (0.0219) 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 

22. สัญญางานระหว่างก่อสร้าง 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัมีตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนปรับปรุงดว้ยกาํไรหรือขาดทุนท่ี

รับรู้จนถึงปัจจุบนัสําหรับสัญญางานระหว่างก่อสร้างเป็นจาํนวนประมาณ 9,592 ลา้นบาท (เฉพาะของ

บริษทั : 3,805 ลา้นบาท) มีจาํนวนเงินท่ีกิจการมีสิทธิเรียกร้องจากผูว้่าจา้งสําหรับงานระหวา่งก่อสร้างเป็น

จาํนวนประมาณ 1,956 ล้านบาท (เฉพาะของบริษทั : 638 ล้านบาท) และมีจาํนวนเงินท่ีผูว้่าจ้างมีสิทธิ

เรียกร้องจากกิจการสาํหรับงานระหวา่งก่อสร้างเป็นจาํนวนประมาณ 859 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทั : 136 

ลา้นบาท) 

 

23. ส่วนงานดาํเนินงาน 

  กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ ในระหว่าง

งวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงาน 

  ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัในงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนและเกา้

เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
 พนับาท 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 การใหบ้ริการ 

ก่อสร้าง 

ระบบท่อ 

 

 

การใหบ้ริการ 

ระบบวิศวกรรม 

 

 

การใหบ้ริการ 

ก่อสร้างงานโยธา 

 การขายและ

บริการอ่ืน 

 รวมส่วนงาน  

 

รายการปรับปรุง

และตดัรายการ

ระหวา่งกนั 

 

 

 

งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการลูกคา้ภายนอก 320,209  4,707  463,676  18,787  807,379  (2,627)  804,752 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการบริษทัยอ่ย -  -  -  -  -  -  - 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการบริษทัร่วม -  -  -  -  -  -  - 

ค่าเส่ือมราคา (13,298)  44  (4,707)  (225)  (18,186)  -  (18,186) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (29,442)  21  (17,263)  (2,838)  (49,522)  1,710  (47,812) 

              

กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 1,404  444  13,315  (56)  15,107  3,713  18,820 

รายไดอ่ื้น             4,800 

รายไดด้อกเบ้ีย             123 

ตน้ทุนทางการเงิน             (9,521) 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 

        ในการร่วมคา้             (364) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             13,858 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้             (4,598) 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด             9,260 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 
 พนับาท 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 การใหบ้ริการ 

ก่อสร้าง 

ระบบท่อ 

 

 

การใหบ้ริการ 

ระบบวิศวกรรม 

 

 

การใหบ้ริการ 

ก่อสร้างงานโยธา 

 การขายและ

บริการอ่ืน 

 รวมส่วนงาน  

 

รายการปรับปรุง

และตดัรายการ

ระหวา่งกนั 

 

 

 

งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการลูกคา้ภายนอก 82,352  30,908  479,530  6,313  599,103  -  599,103 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการบริษทัยอ่ย -  -  -  -  -  -  - 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการบริษทัร่วม -  -  -  -  -  -  - 

ค่าเส่ือมราคา (12,331)  (4,999)  (2,400)  (1,170)  (20,900)  148  (20,752) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (25,558)  (10,336)  (17,271)  (648)  (53,813)  1,839  (51,974) 

              

กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน (114,043)  (10,785)  (302,919)  (1,166)  (428,913)  5,626  (423,287) 

รายไดอ่ื้น             15,577 

รายไดด้อกเบ้ีย             51 

ตน้ทุนทางการเงิน             (7,468) 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 

       ในการร่วมคา้             615 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             (414,512) 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้             32,000 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด             (382,512) 

 
 พนับาท 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 การใหบ้ริการ 

ก่อสร้าง 

ระบบท่อ 

 

 

การใหบ้ริการ 

ระบบวิศวกรรม 

 

 

การใหบ้ริการ 

ก่อสร้างงานโยธา 

 การขายและ

บริการอ่ืน 

 รวมส่วนงาน  

 

รายการปรับปรุง

และตดัรายการ

ระหวา่งกนั 

 

 

 

งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการลูกคา้ภายนอก 1,492,668  (34,377)  1,734,394  31,224  3,223,909  (2,627)  3,221,282 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการบริษทัยอ่ย -  -  -  -  -  -  - 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการบริษทัร่วม -  -  -  -  -  -  - 

ค่าเส่ือมราคา (38,730)  892  (13,802)  (3,247)  (54,887)  749  (54,138) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (92,802)  2,133  (54,401)  (4,184)  (149,254)  1,657  (147,597) 

              

กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน (27,489)  (69,508)  24,244  3,342  (69,411)  13,599  (55,812) 

รายไดอ่ื้น             30,555 

รายไดด้อกเบ้ีย             155 

ตน้ทุนทางการเงิน             (25,765) 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 

       ในการร่วมคา้             (914) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             (51,781) 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้             (9,187) 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด             (60,968) 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 
 พนับาท 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 การใหบ้ริการ 

ก่อสร้าง 

ระบบท่อ 

 

 

การใหบ้ริการ 

ระบบวิศวกรรม 

 

 

การใหบ้ริการ 

ก่อสร้างงานโยธา 

 การขายและ

บริการอ่ืน 

 รวมส่วนงาน  

 

รายการปรับปรุง

และตดัรายการ

ระหวา่งกนั 

 

 

 

งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการลูกคา้ภายนอก 558,426  240,994  1,454,896  17,566  2,271,882  -  2,271,882 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการบริษทัยอ่ย -  -  -  -  -  -  - 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการบริษทัร่วม -  -  -  -  -  -  - 

ค่าเส่ือมราคา (45,490)  (19,632)  (7,271)  (3,602)  (75,995)  877  (75,118) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (96,950)  (41,840)  (49,433)  (2,000)  (190,223)  4,525  (185,698) 

              

กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน (192,421)  (29,126)  (290,466)  2,559  (509,454)  15,651  (493,803) 

รายไดอ่ื้น             36,499 

รายไดด้อกเบ้ีย             847 

ตน้ทุนทางการเงิน             (17,533) 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 

       ในการร่วมคา้             (2,344) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             (476,334) 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้             26,443 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด             (449,891) 

  

  กลุ่มบริษทัใชเ้กณฑใ์นการกาํหนดราคาระหวา่งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 4 

 

24. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

 24.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัการซ้ือวสัดุก่อสร้างและการจา้งผูรั้บเหมาก่อสร้าง 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวเน่ืองกบัการซ้ือวสัดุก่อสร้าง และการ

จา้งผูรั้บเหมาก่อสร้างเป็นจาํนวนเงินประมาณ 4,698 ลา้นบาท และ 1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (เฉพาะ

ของบริษทั: 419 ลา้นบาท และ 1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา)  (31 ธนัวาคม 2563 : 4,898 ลา้นบาท (เฉพาะ

ของบริษทั : 630 ลา้นบาท)) 

 24.2 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่าดาํเนินงาน 

  กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน เคร่ืองจกัร รถยนต์และ

อุปกรณ์ อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี  
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 

   กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีบอก

เลิกไม่ไดด้งัน้ี 

  ลา้นบาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2564 

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

จ่ายชาํระ         

 ภายใน 1 ปี  3  4  1  3 

 มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  -  -  -  - 

 

 24.3 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาบริการ 

  กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ทาํสญัญาบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจา้งท่ีปรึกษา และการรักษาความปลอดภยั 

อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 2 ปี  

   กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้

ดงัน้ี 

  ลา้นบาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2564 

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

จ่ายชาํระ         

 ภายใน 1 ปี  1  2  1  1 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 

 24.4  หนงัสือคํ้าประกนัธนาคาร 
   ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 หนงัสือคํ้าประกนัออกโดยธนาคารในนาม

กลุ่มบริษทั ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทั มี

ดงัต่อไปน้ี  
ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

คํ้าประกนัการก่อสร้างและการประมูล

งานก่อสร้าง  

 

1,415 

  

1,219 

  

461 

  

359 

คํ้าประกนัการชาํระคืนเงินรับล่วงหนา้

และเงินประกนัผลงาน 

 

1,652 

  

2,111 

  

194 

  

826 

คํ้าประกนัอ่ืน ๆ 181  68  117  45 

รวม 3,248  3,398  772  1,230 

   
  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระจากการให้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ใชว้งเงินหนงัสือ

คํ้าประกนัของกลุ่มบริษทัเป็นจาํนวนเงิน 383 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563 : 282 ลา้นบาท) 

 
 24.5 การคํ้าประกนั 

 (ก)  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัมีภาระผกูพนัจากการคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษทัยอ่ย

ในวงเงิน 995 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563 : 995 ลา้นบาท)  
 (ข)  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัร่วมกนัในการคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ี

กลุ่มบริษทัใชร่้วมกนัภายในวงเงิน 3,230 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563 : 3,230 ลา้นบาท) 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
 

25. คดฟ้ีองร้อง 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัมีคดีความทั้งหมด 14 คดี โดยมีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัใน

ระหวา่งงวด ดงัน้ี 
 มูลฟ้อง 

(ลา้นบาท) 

  

สถานะของคดี 

  

หมายเหตุ 

บริษทั      

คดีท่ี 1  20  อยู่ระหว่างการพิจารณา

ของศาลปกครอง 

(บริษทั : โจทก)์ 

 บริษัทยื่นฟ้องหน่วยงานของรัฐและพวกแห่งหน่ึงเพ่ือให้ คืน

หนงัสือคํ้าประกนัและชดใชค้่าเสียหาย ซ่ึงสืบเน่ืองมาจากเม่ือวนัท่ี 

6 ธันวาคม 2554 หน่วยงานของรัฐแห่งหน่ึงมีจดหมายถึงธนาคาร

แห่งหน่ึงให้ยึดหนังสือคํ้าประกนัตามขอ้เสนอทางการคา้ท่ีบริษทั

ได้วางไว้ต่อหน่วยงานของรัฐจํานวน  20 ล้านบาท เน่ืองจาก

หน่วยงานของรัฐพิจารณาว่าบริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้เสนอ

ดงักล่าวได ้ต่อมาศาลปกครองมีคาํพิพากษาให้หน่วยงานของรัฐคืน

หลกัประกนั และให้บริษทัชดใชค้่าเสียหายให้กบัหน่วยงานของรัฐ 

จาํนวน 10 ลา้นบาทพร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7 ต่อปี หน่วยงานของรัฐ      

ไดย้ืน่อุทธรณ์คาํพิพากษา 

ขณะน้ีคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง บริษทัได้

บนัทึกประมาณการหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจาํนวน 20 ลา้นบาท ไว้

ในงบการเงินระหวา่งกาลของบริษทัแลว้  
คดีท่ี 2  

 

 

 

 

 

 

2.26 

 

 

 

 

 

 อยู่ระหว่างการพิจารณา

ของศาลอุทธรณ์ 

(บริษทั : จาํเลย) 

 

 

 

 บริษทัถูกเจา้หน้ีการคา้ของโครงการก่อสร้างฟ้องร้องเรียกชาํระค่า

สินคา้ท่ีคา้งชาํระจาํนวนเงิน 2.26 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 

2564 ศาลมีคาํพิพากษาให้บริษัทชําระเงินให้กับ เจ้าหน้ีการค้า 

จาํนวน 1.61 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5  ต่อมา บริษทัได้

ยื่นอุทธรณ์เพ่ือทุเลาคดี ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ

ศาลอุทธรณ์ ฝ่ายบริหารของบริษทัไดพิ้จารณาแลว้ว่าบริษทัมีแนว

ทางการต่อสู้คดีได ้บริษทัจึงยงัไม่ตั้งประมาณการหน้ีสินท่ีอาจจะ

เกิดข้ึนในงบการเงินระหวา่งกาล 

      

คดีท่ี 3 

 

 

 

 

 

   10.5  คดีความน้ีส้ินสุด 

(บริษทั : จาํเลย) 

 บริษัทถูกเจ้าหน้ีการค้าของโครงการก่อสร้างฟ้องร้องเรียก

ค่าเสียหายจาการผิดสัญญาจา้งจาํนวนเงิน 10.5 ลา้นบาท ขณะน้ี

บริษัทได้ยุติข้อพิพาท  และเจ้าห น้ีได้ถอนคําฟ้องเม่ือเดือน 

กรกฏาคม 2564 โดยบริษทัไดต้กลงชาํระเงินให้กบัเจา้หน้ีการคา้

จํานวน 2.1 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซ่ึงจํานวนเงิน

ดงักล่าว บริษทัไดบ้นัทึกหน้ีคา้งชาํระไวแ้ลว้ จึงไม่มีผลกระทบต่อ

งบการเงินระหวา่งกาลของบริษทัและถือวา่คดีน้ีส้ินสุด 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
 

 มูลฟ้อง 

(ลา้นบาท) 

  

สถานะของคดี 

  

หมายเหตุ 

คดีท่ี 4  

 

 

 

 

 

 

23.5 

 

 คดีความน้ีส้ินสุด 

(บริษทั : จาํเลย) 

 

 

 

 

 

 บริษัทถูกเจ้าหน้ีการค้าของโครงการก่อสร้างฟ้องร้องเรียกชําระ 

ค่ าสิ น ค้าท่ี ค้างชําระจําน วน เงิน  23.5 ล้าน บ าท  โดยเม่ื อวัน ท่ี  

11 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทและโจทก์ตกลงกันได้ โดยบริษัทตกลง

ชาํระหน้ีใหก้บัโจทก ์จาํนวนเงิน 18 ลา้นบาทโดยแบ่งชาํระ 3 งวด ๆละ 

2 ล้านบาท 8 ล้านบาท และ 8 ล้านบาท และโจทก์จะไม่ประสงค์จะ

อุทธรณ์คดีต่อไป และค่าสินค้าท่ีค้างชําระจาํนวนดังกล่าว บริษัท 

ไดช้าํระหน้ีใหก้บัเจา้หน้ีครบถว้นตามท่ีตกลง และถือวา่คดีน้ีส้ินสุด 

 

คดีท่ี 5  

 

118  อยู่ระหว่างทาํคาํให้การ

แกข้อ้เรียกร้องแยง้ 

(บริษทั : ผูเ้รียกร้อง)  

 บริษทัฟ้องคู่สัญญาใชช้าํระค่าจา้งและค่าเสียหายเน่ืองจากผิดสัญญา

จ้างทําของในวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2564 จํานวนเงิน 118 ล้านบาท

พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี คดีน้ีอยู่ระหว่างทาํคาํให้การแก้ขอ้

เรียกร้องแยง้ และจะกาํหนดวนันัดพร้อมเพ่ือกาํหนดประเด็นข้อ

พิพาท ภาระการพิสูจน์ หน้าท่ีนําสืบ และกรอบระยะเวลาในการ

ดาํเนินกระบวนพิจารณาต่อไป 

บริษทัยอ่ย      

คดีท่ี 1  

 

 

 

 

 

 

 

28.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อยู่ระหว่างการพิจารณา

ของศาลอุทธรณ์ 

(บริษทัยอ่ย : โจทก)์ 

 

 

 

 

 

 บริษทัยอ่ยฟ้องร้องหน่วยงานราชการ 2 แห่ง เน่ืองจากผิดสัญญาการ

ชําระค่างานเพ่ิม ค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายจํานวนเงิน 28.6 ล้านบาท  

ในวนัท่ี 25 กันยายน 2563 ศาลมีคาํพิพากษาให้หน่วยงานราชการ

ชาํระเงินให้กบับริษทัยอ่ยจาํนวนเงิน 4.4 ลา้นบาทพร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 

7.5 ต่อปีพร้อมชาํระค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความ เม่ือวนัท่ี 22 

มกราคม 2564 บริษทัย่อยไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์เพ่ือเรียกร้อง

ค่าความเสียหายเพ่ิมเติม ขณะน้ีคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ

ศาลอุทธรณ์ และฝ่ายบริหารของบริษทัย่อยเช่ือว่าผลของคดีความน้ี

บริษทัยอ่ยมีโอกาสชนะ  

 

คดีท่ี 2  

 

3.2  อยูร่ะหวา่งการนดั

สืบพยาน  

(บริษทัยอ่ย : จาํเลย) 

 บริษทัย่อยถูกเจา้หน้ีการคา้ของโครงการก่อสร้างฟ้องร้องเรียกชาํระ 

ค่าสินคา้ท่ีคา้งชาํระจาํนวนเงิน 3.2 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2564 

บริษทัย่อยนัดไกล่เกล่ียกบัเจา้หน้ีโครงการ แต่ไม่สามารถไกล่เกล่ียได ้ 

วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ศาลได้กาํหนดประเด็นและแนวทางในการ

ดาํเนินคดี ปัจจุบันอยู่ระหว่างการนัดสืบพยาน และฝ่ายบริหารของ

บริษทัยอ่ยพิจารณาแลว้ว่าบริษทัมีแนวทางการต่อสู้คดีได ้บริษทัยอ่ยจึง

ยงัไม่ตั้งประมาณการหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในงบการเงินระหวา่งกาล 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

- 45 - 

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
 

 มูลฟ้อง 

(ลา้นบาท) 

  

สถานะของคดี 

  

หมายเหตุ 

คดีท่ี 3  

 

14.15  อยูร่ะหวา่งกาํหนด 

นดัพร้อมตั้ง

อนุญาโตตุลาการ 

(บริษทั : ผูค้ดัคา้น) 

 บริษัทย่อยถูกผูรั้บเหมาของโครงการก่อสร้างฟ้องร้องเรียกชําระ

ค่าจา้งตามสัญญาก่อสร้างรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมจาํนวนเงิน 14.15  ลา้น

บาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัจากวนัท่ีเรียกร้องจนถึงวนัท่ี

เสนอข้อพิพาทรวมเป็นจํานวนเงินทั้ งส้ิน 16.30 ล้านบาท  คดีน้ี

พิจารณ าคดีโดยคณ ะอนุ ญ าโตตุลาการ ซ่ึ งได้กําห นดวัน ท่ี  5 

พฤศจิกายน 2564 เป็นวนักาํหนดนัดพร้อมเพ่ือกาํหนดประเด็นขอ้

พิพาท ภาระพิสูจน์ หน้าท่ีนําสืบ ต่อมาวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2564 

เป็นกรอบระยะเวลาในการดาํเนินกระบวนพิจารณาต่อไป 

บริษทัร่วม      

คดีท่ี 1  

 

  อยู่ระหว่างการพิจารณา

ของศาลปกครอง 

 เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2560 ศาลปกครองนครราชสีมามีคาํสัง่รับคาํฟ้อง

คดีระหว่างผู ้ฟ้องร้องและหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอให้ศาลมีคํา

พิพากษาในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

1) ขอให้หน่วยงานของรัฐเพิกถอนใบอนุญาตใชน้ํ้ าจากอ่างเก็บนํ้ าท่ี

ออกใหแ้ก่บริษทัร่วม 

2) ขอให้ เพิกถอนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการเหมืองแร่โพแทชและเกลือหิน และ 

3) ขอให้เพิกถอนรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการและ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการเหมืองแร่โพแทช

และเกลือหินของบริษทัร่วม 

ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของบริษทัร่วมโดยอาศยัความเห็นท่ีปรึกษากฎหมาย

ภายในของบริษทัร่วมพิจารณาเห็นว่า บริษทัร่วมไดด้าํเนินการตาม

หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายกาํหนดไวทุ้กประการ 

จึงเช่ือมัน่ว่าคดีดงักล่าวขา้งตน้จะไม่ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อ

การประกอบธุรกิจของบริษทัร่วม 
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บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
 

 มูลฟ้อง 

(ลา้นบาท) 

  

สถานะของคดี 

  

หมายเหตุ 

คดีท่ี 2  

 

  อยู่ระหว่างการพิจารณา

ของศาลปกครอง 

 เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2561 ศาลปกครองนครราชสีมามีคาํสั่งรับคาํ

ฟ้องคดีระหว่างผูฟ้้องร้องและหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอให้ศาลมีคาํ

พิพากษาขอให้เพิกถอนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมสาํหรับโครงการเหมืองแร่

โพแทชและเกลือหินของบริษทัร่วม 

ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของบริษทัร่วมโดยอาศยัความเห็นท่ีปรึกษากฎหมาย

ภายในของบริษทัร่วม พิจารณาเห็นว่าบริษทัร่วมไดด้าํเนินการตาม

หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายกาํหนดไวทุ้กประการ 

จึงเช่ือมัน่ว่าคดีดงักล่าวขา้งตน้จะไม่ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อ

การประกอบธุรกิจของบริษทัร่วม 

 

 

26. สินทรัพย์และหนีสิ้นท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

  กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 
งบการเงินรวม 

สกุลเงิน 

 

 สินทรัพยท์างการเงิน (พนั) 

 

 หน้ีสินทางการเงิน (พนั) 

  

อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)                             

  

ณ วนัท่ี 30

กนัยายน 2564 

 

 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

 

 

ณ วนัท่ี 30

กนัยายน 2564 

 

 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

 

 

ณ วนัท่ี 30

กนัยายน 2564 

 

 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

เหรียญสหรัฐอเมริกา  4  4  -  -  33.9223  30.0371 

ยโูร  1  1  -  -  39.3641  36.8764 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกุลเงิน 

 

 สินทรัพยท์างการเงิน (พนั) 

 

 หน้ีสินทางการเงิน (พนั) 

  

อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)                             

  

ณ วนัท่ี 30

กนัยายน 2564 

 

 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

 

 

ณ วนัท่ี 30

กนัยายน 2564 

 

 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

 

 

ณ วนัท่ี 30

กนัยายน 2564 

 

 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

เหรียญสหรัฐอเมริกา  23  23  -  -  33.9223  30.0371 

ยโูร  1  1  -  -  39.3641  36.8764 
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บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 

27. การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงปัจจุบนัไดก้ลบัมา

แพร่ระบาดอีกและขยายวงกวา้งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจท่ีกาํลงัจะฟ้ืนตวั และ

มีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม สถานการณ์ดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงาน

ธุรกิจ อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดติ้ดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าว และทาํการ

ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน

อยา่งต่อเน่ือง  

 

28. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 12  พฤศจิกายน 

2564 
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