
 

 

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

รายงานและงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 
 



 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ   ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
 บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเห็น  
  ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของ บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวนั
เดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และขา้พเจา้ไดต้รวจสอบ
งบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน)  (บริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ 
ผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบาย
การบญัชีท่ีส าคญั 
  ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมส าหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกัน และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน)  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
  ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าว
ไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความ
เป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภา
วิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้น
จรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  
 
ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
   ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 3.4 และ 3.5 เก่ียวกับการปรับปรุงงบการเงินของงวดก่อนและการจดัประเภทใหม่ โดยบริษทัได้ปรับ
ยอ้นหลงังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2563 และ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสดและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 ท่ีแสดงเป็นตวัเลขเปรียบเทียบ โดยสะทอ้นรายการปรับปรุงและการใชน้โยบายการบญัชีเก่ียวกบัรายได้
จากสญัญาก่อสร้าง ทั้งน้ีขา้พเจา้มิไดใ้หแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 
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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
  เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ
ของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ือง
เหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 
การรับรู้รายได ้ตน้ทุนจากสญัญาก่อสร้าง และประมาณการหน้ีสินจากโครงการก่อสร้าง 
             ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.1 รายไดจ้ากสัญญาก่อสร้าง นโยบายการบญัชี
เก่ียวกบัรายไดแ้ละตน้ทุนการให้บริการก่อสร้าง และขอ้ 4.18 นโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการใชดุ้ลยพินิจและ
ประมาณการทางบัญชีท่ีส าคญัส าหรับประมาณการตน้ทุนโครงการก่อสร้าง และประมาณการหน้ีสินจาก
โครงการก่อสร้าง ขา้พเจา้พิจารณาว่าการรับรู้รายได ้ตน้ทุนและประมาณการผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึนจาก
สัญญาก่อสร้างเป็นความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญัในการตรวจสอบ เน่ืองจากรายได ้ตน้ทุนจากสัญญาก่อสร้างท่ีกลุ่ม
บริษทัรับรู้ในแต่ละงวดมีจ านวนเงินท่ีมีสาระส าคญัเม่ือเปรียบเทียบกบัรายไดร้วม ตน้ทุนรวมของกลุ่มบริษทั 
นอกจากน้ี กระบวนการในการวดัมูลค่ารวมถึงรอบระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการรับรู้รายได้ ต้นทุนและ
ประมาณการผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึนนั้นเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนยัส าคญัของผูบ้ริหารในการประเมิน
ขั้นความส าเร็จของงานก่อสร้างและความน่าจะเป็นของโอกาสท่ีจะเกิดผลขาดทุนและวดัมูลค่าผลขาดทุนท่ี
อาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงท าให้เกิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่ารายได ้ตน้ทุนและประมาณการผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึน
จากสญัญาก่อสร้าง  
 
การตอบสนองความเส่ียงโดยผูส้อบบญัชี 

• สอบถามผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบและท าความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการไดม้าซ่ึงรายไดจ้าก
สัญญาก่อสร้าง การประมาณการและการปรับเปล่ียนตน้ทุนโครงการ การบนัทึกรับรู้รายได้และตน้ทุน การ
ประมาณการขั้นความส าเร็จของงานและผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากสญัญาก่อสร้าง 

• ทดสอบความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในท่ีกลุ่มบริษทัไดก้ าหนดให้มีข้ึนเพื่อ
ควบคุมกระบวนการในการท าสัญญา การประมาณการและการปรับเปล่ียนตน้ทุนโครงการ การบนัทึกรับรู้
รายได ้ตน้ทุนและการประมาณการขั้นความส าเร็จของงานและผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากสญัญาก่อสร้าง  

• ตรวจสอบต้นทุนท่ีเกิดข้ึนจริงกับเอกสารประกอบรายการ และทดสอบการค านวณขั้น
ความส าเร็จของงานจากต้นทุนจริงท่ีเกิดข้ึน ตรวจสอบขั้นความส าเร็จของงานท่ีประมาณโดยผูบ้ริหาร
โครงการกับรายงานการประเมินท่ีส่งให้เจ้าของโครงการ รวมถึงพิจารณาความสอดคล้องกับเอกสาร
ประกอบการประเมิน และขอหนังสือรับรองอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูรั้บผิดชอบโครงการ สอบทาน
เหตุผลสนบัสนุนของผูบ้ริหารเก่ียวกบัความแตกต่างระหวา่งขั้นความส าเร็จของงานท่ีพิจารณาจากสดัส่วนของ
งานก่อสร้างท่ีท าเสร็จจริงซ่ึงประเมินโดยวิศวกรโครงการ และขั้นความส าเร็จของงานท่ีพิจารณาจากตน้ทุนค่า
ก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วนัส้ินรอบกับต้นทุนค่าก่อสร้างท่ีประมาณไว ้เข้าเยี่ยมชมโครงการและเข้าร่วม
สังเกตการณ์การวดัขั้นความส าเร็จของงาน วิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราก าไรขั้นต้นของงานก่อสร้างกับ
ประมาณการตน้ทุนโครงการ เพื่อประเมินการประมาณผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึน อ่านสัญญาก่อสร้าง และ
สอบถามผูบ้ริหารเก่ียวกบัเง่ือนไขและความเส่ียงต่างๆของสัญญาดงักล่าวเก่ียวกบัการรับรู้รายไดแ้ละประมาณ
การผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึน  
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ข้อมูลอ่ืน  
  ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี
แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบัญชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ าปีจะถูก
จดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  
  ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อ
ขอ้มูลอ่ืน  
  ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่า
ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือ
ปรากฏวา่ ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่   
  เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนั
เป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล เพื่อให้ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบั
ดูแลด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 
 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 
                  ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ี
ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั
เป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด   
  ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง และการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่ม
บริษทัและบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  
  ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงิน
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
                 การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่
ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ด้
เสมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ได้
อยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี  
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  ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกต
และสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

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

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั  

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร   

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

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

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

(นายพีระเดช  พงษเ์สถียรศกัด์ิ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4752 

 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2565 
 

 



ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 1 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 1

ธนัวาคม 2564 ธนัวาคม 2563 มกราคม 2563 ธนัวาคม 2564 ธนัวาคม 2563 มกราคม 2563
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 52,941,566       89,784,979       182,190,307     29,688,610       2,248,581         94,272,402       

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5, 7 408,603,965     283,297,802     700,182,413     237,712,425     138,009,680     470,894,794     

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา 3.5, 5, 8 2,285,558,174  1,699,734,447  1,438,269,453  745,770,767     630,645,687     557,718,376     

เงินใหกู้ยื้มระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 21,200,000       -                   -                   -                   50,000              -                   

เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูร้ับเหมาช่วงตามสญัญาก่อสร้าง 5 380,783,445     498,302,673     519,905,415     39,094,746       175,760,125     195,643,205     

สินคา้คงเหลือ 9 1,608,139         1,675,955         5,569,072         1,608,139         1,608,139         5,513,620         

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 10 69,109,599       173,163,495     132,033,381     44,803,582       123,409,926     105,133,686     

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 12 23,834,508       44,558,518       37,720,197       9,443,902         14,326,227       20,071,133       

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 3,243,639,396  2,790,517,869  3,015,870,238  1,108,122,171  1,086,058,365  1,449,247,216  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 13 31,959,654       32,198,495       10,541,000       29,110,000       29,350,000       -                   

เงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                   -                   -                   -                   -                   -                   

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 -                   -                   -                   477,372,377     476,198,157     476,073,232     

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 15 -                   -                   -                   -                   -                   -                   

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 16 138,889,063     123,583,764     51,612,988       109,375,237     102,375,487     27,750,487       

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 17 619,141,541     618,356,676     595,908,490     592,512,545     578,350,583     570,689,998     

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 18 18,464,628       29,622,098       20,092,194       12,463,945       14,484,852       12,274,579       

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 19 11,179,121       13,272,619       10,747,317       11,013,073       13,067,133       10,566,825       

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 27,304,281       42,482,919       28,972,354       19,060,978       14,279,997       13,367,178       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4,754,903         3,430,043         6,270,818         1,564,175         1,681,325         5,467,898         

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 851,693,191     862,946,614     724,145,161     1,252,472,330  1,229,787,534  1,116,190,197  

รวมสินทรัพย์ 4,095,332,587  3,653,464,483  3,740,015,399  2,360,594,501  2,315,845,899  2,565,437,413  
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หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

บริษทั ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 1 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 1

ธนัวาคม 2564 ธนัวาคม 2563 มกราคม 2563 ธนัวาคม 2564 ธนัวาคม 2563 มกราคม 2563
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 21 796,616,853     709,459,894     473,051,025     373,157,526     414,659,894     249,051,025     

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5, 22 780,521,898     718,490,079     508,636,964     393,726,408     406,436,735     265,726,265     

ตน้ทุนงานท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 839,728,216     454,390,730     561,624,301     196,379,727     12,883,011       87,707,043       

หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา 3.5, 8 910,992,588     923,919,408     986,559,280     217,871,888     271,364,818     387,031,413     

เงินกูยื้มระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                   -                   -                   693,000,000     642,000,000     748,000,000     

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง 229,606,454     158,959,188     100,571,546     27,812,921       9,587,507         13,103,899       

ประมาณการหน้ีสินจากโครงการก่อสร้าง 23 75,994,205       130,872,452     76,892,717       59,226,119       3,528,875         8,100,699         

หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี -                   -                   30,000,000       -                   -                   30,000,000       

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี 24 13,051,464       16,708,927       10,483,473       7,349,231         9,155,859         5,617,018         

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 1,278,102         -                   -                   -                   -                   -                   

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 25 7,769,360         15,851,375       39,717,338       16,016,434       11,071,473       28,076,826       

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 3,655,559,140  3,128,652,053  2,787,536,644  1,984,540,254  1,780,688,172  1,822,414,188  

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 24 8,212,242         15,673,356       13,481,974       6,763,266         8,056,870         8,765,439         

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 26 61,266,224       82,107,073       75,121,612       37,048,617       68,338,817       63,327,598       

ประมาณการหน้ีสินจากคดีความ 34 2,493,836         20,000,000       20,000,000       2,493,836         20,000,000       20,000,000       

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 71,972,302       117,780,429     108,603,586     46,305,719       96,395,687       92,093,037       

รวมหน้ีสิน 3,727,531,442  3,246,432,482  2,896,140,230  2,030,845,973  1,877,083,859  1,914,507,225  
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
บาท

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 1 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 1

ธนัวาคม 2564 ธนัวาคม 2563 มกราคม 2563 ธนัวาคม 2564 ธนัวาคม 2563 มกราคม 2563
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั -                   -                   -                   -                   -                   -                   

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

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย

บริษทั 27 -                   -                   -                   -                   -                   -                   

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

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (816,251,759)    (780,889,608)    (342,759,849)    (868,644,827)    (759,631,315)    (547,463,167)    

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 16,118,120       17,393,068       15,615,647       -                   -                   -                   

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 399,411,844     436,048,943     872,401,281     329,748,528     438,762,040     650,930,188

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (31,610,699)      (29,016,942)      (28,526,112)      -                   -                   -                   

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 367,801,145     407,032,001     843,875,169     329,748,528     438,762,040     650,930,188

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 4,095,332,587  3,653,464,483  3,740,015,399  2,360,594,501  2,315,845,899  2,565,437,413
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บริษทั ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

หมายเหตุ

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 

2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้ 5

รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้าง 3,819,469,458  3,344,071,054  1,664,261,128  1,343,208,207  

รายไดจ้ากการใหบ้ริการอ่ืน 17,484,325       20,548,693       -                    -                    

รายไดจ้ากการขาย 8,395,789         7,511,481         -                    -                    

รายไดด้อกเบ้ีย 487,116            885,714            28,853              323,021            

รายไดอ่ื้น 42,423,684       49,222,646       46,847,865       45,742,256       

รวมรายได้ 3,888,260,372  3,422,239,588  1,711,137,846  1,389,273,484  

คา่ใชจ่้าย

ตน้ทุนการใหบ้ริการก่อสร้าง 5 3,625,751,623  3,517,445,529  1,622,712,851  1,320,441,451  

ตน้ทุนการใหบ้ริการอ่ืน 10,240,815       13,767,694       -                    -                    

ตน้ทุนขาย 8,163,411         6,372,900         -                    -                    

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 260,212,754     312,899,975     199,695,199     248,208,605     

รวมคา่ใชจ่้าย 3,904,368,603  3,850,486,098  1,822,408,050  1,568,650,056  

กาํไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดาํเนินงาน (16,108,231) (428,246,510) (111,270,204) (179,376,572)

ตน้ทุนทางการเงิน 5 (35,060,048) (23,482,236) (41,185,926) (33,704,395)

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 15.2 -                    -                    -                    -                    

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 16.1 2,561,625         (2,854,225) -                    -                    

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (48,606,654) (454,582,971) (152,456,130) (213,080,967)

รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 29 (10,693,103) 13,510,565       12,513,309       912,819            

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี (59,299,757) (441,072,406) (139,942,821) (212,168,148)

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 

2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน:

รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลตา่งของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน

ท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศ (1,956,467) 4,229,238         -                    -                    

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษี 22,025,368       -                    30,929,309       -                    

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้ 20,068,901       4,229,238         30,929,309       -                    

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี (39,230,856) (436,843,168) (109,013,512) (212,168,148)

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั (57,387,519) (438,129,759) (139,942,821) (212,168,148)

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (1,912,238) (2,942,647) -                    -                    

(59,299,757) (441,072,406) (139,942,821) (212,168,148)

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั (36,637,099) (436,352,338) (109,013,512) (212,168,148)

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (2,593,757) (490,830) -                    -                    

(39,230,856) (436,843,168) (109,013,512) (212,168,148)

กาํไรตอ่หุน้ 30

กาํไร (ขาดทุน) ตอ่หุน้ขั้นพ้ืนฐาน

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั (0.0060) (0.0457) (0.0146) (0.0221)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
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บริษทั ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



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

สดัส่วนการถือหุน้ บริษทั บริษทัย่อย ผลต่างจากการ ส่วนแบ่ง องคป์ระกอบอื่น ของบริษทั ควบคุม
ในบริษทัย่อย แปลงค่างบการเงิน กาํไรขาดทุน ของส่วน ของบริษทัย่อย

ที่เป็นเงินตรา เบ็ดเสร็จอื่น ของผูถ้ือหุน้
หมายเหตุ ต่างประเทศ จากบริษทัร่วม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - ตามที่เคยรายงานไว้ 1,198,393,355     (2,955,890)              -                       4,108,018            (347,048,326)    14,715,873          899,774            15,615,647       868,112,804      (28,526,112)      839,586,692       
รายการปรับปรุงใหม่
   ผลสะสมจากการปรับปรุงบญัชี
      - เรื่องการรับรู้รายไดจ้ากสญัญาก่อสร้าง -                       -                          -                       -                       4,288,477          -                       -                    -                    4,288,477           -                    4,288,477           
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 1,198,393,355     (2,955,890)              -                       4,108,018            (342,759,849)    14,715,873          899,774            15,615,647       872,401,281      (28,526,112)      843,875,169       
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี - ปรับปรุงใหม่ -                       -                          -                       -                       (438,129,759)    -                       -                    -                    (438,129,759)     (2,942,647)        (441,072,406)      
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี -                       -                          -                       -                       -                     1,777,421            -                    1,777,421         1,777,421           2,451,817         4,229,238           
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                       -                          -                       -                       (438,129,759)    1,777,421            -                    1,777,421         (436,352,338)     (490,830)           (436,843,168)      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 1,198,393,355     (2,955,890)              -                       4,108,018            (780,889,608)    16,493,294          899,774            17,393,068       436,048,943      (29,016,942)      407,032,001       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 - ตามที่เคยรายงานไว้ 1,198,393,355     (2,955,890)              -                       4,108,018            (791,218,452)    16,493,294          899,774            17,393,068       425,720,099      (29,016,942)      396,703,157       
รายการปรับปรุงใหม่
   ผลสะสมจากการปรับปรุงบญัชี
      - เรื่องการรับรู้รายไดจ้ากสญัญาก่อสร้าง -                       -                          -                       -                       10,328,844        -                       -                    -                    10,328,844         -                    10,328,844         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 - ปรับปรุงใหม่ 1,198,393,355     (2,955,890)              -                       4,108,018            (780,889,608)    16,493,294          899,774            17,393,068       436,048,943      (29,016,942)      407,032,001       
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี -                       -                          -                       -                       (57,387,519)      -                       -                    -                    (57,387,519)       (1,912,238)        (59,299,757)        
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี -                       -                          -                       -                       22,025,368        (1,274,948)          -                    (1,274,948)       20,750,420         (681,519)           20,068,901         
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                       -                          -                       -                       (35,362,151)      (1,274,948)          -                    (1,274,948)       (36,637,099)       (2,593,757)        (39,230,856)        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 1,198,393,355     (2,955,890)              -                       4,108,018            (816,251,759)    15,218,346          899,774            16,118,120       399,411,844      (31,610,699)      367,801,145       

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทั
กาํไร (ขาดทุน) สะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

งบการเงินรวม
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บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



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

หมายเหตุ สาํรองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - ตามที่เคยรายงานไว้ 1,198,393,355                   -                                     (551,367,660)                     647,025,695                      
รายการปรับปรุงใหม่
ผลสะสมจากการปรับปรุงบญัชี - เรื่องการรับรู้รายไดจ้ากสญัญาก่อสร้าง -                                     -                                     3,904,493                          3,904,493                          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 1,198,393,355                   -                                     (547,463,167)                     650,930,188                      
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี - ปรับปรุงใหม่ -                                     -                                     (212,168,148)                     (212,168,148)                     
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                                     -                                     -                                     -                                     
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                     -                                     (212,168,148)                     (212,168,148)                     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 1,198,393,355                   -                                     (759,631,315)                     438,762,040                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 - ตามที่เคยรายงานไว้ 1,198,393,355                   -                                     (771,498,999)                     426,894,356                      
รายการปรับปรุงใหม่
ผลสะสมจากการปรับปรุงบญัชี - เรื่องการรับรู้รายไดจ้ากสญัญาก่อสร้าง -                                     -                                     11,867,684                        11,867,684                        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 - ปรับปรุงใหม่ 1,198,393,355                   -                                     (759,631,315)                     438,762,040                      
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี -                                     -                                     (139,942,821)                     (139,942,821)                     
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                                     -                                     30,929,309                        30,929,309                        
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                     -                                     (109,013,512)                     (109,013,512)                     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 1,198,393,355                   -                                     (868,644,827)                     329,748,528                      

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
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บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564
บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



 

2564 2563 2564 2563
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี (48,606,654) (454,582,971) (152,456,130) (213,080,967)
รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็น

เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 71,699,035        90,360,282        59,805,279        77,559,016        
คา่เผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน -                     35,921               -                     3,874,513          
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (87,134) 3,251                 (87,134) 4,680                 
(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (1,222,799) (224,547) (1,170,975) (373,634)
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 9,780,265          11,096,405        120,304             11,094,406        
(กาํไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า 1,260,970          -                     (92,581) -                     
ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (3,135,349) 2,854,225          -                     -                     
กาํไรจากการสูญเสียการควบคุมบริษทัยอ่ย (5,170,200) -                     -                     -                     
ขาดทุนจากการตดัจ่ายภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 470,606             -                     1,500                 -                     
ประมาณการหน้ีสินจากโครงการก่อสร้าง 113,263,210      367,666,658      113,263,210      53,598,061        
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 12,777,511        14,737,710        9,204,118          12,003,144        
รายไดด้อกเบ้ีย (487,116) (885,714) (28,853) (323,021)
คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 35,060,048        23,482,236        41,185,926        33,704,395        

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
และหน้ีสินดาํเนินงาน 185,602,393      54,543,456        69,744,664        (21,939,407)

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (124,589,580) 416,848,700      (99,702,932) 332,885,301      
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา (585,823,727) (261,464,994) (115,125,080) (72,927,311)
เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง 117,519,228      21,602,742        136,665,379      19,883,080        
สินคา้คงเหลือ 67,816               (12,364) -                     -                     
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 20,724,010        (6,838,321) 4,882,325          5,744,906          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (1,324,860) 2,840,775          117,150             3,786,573          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 

2564 2563 2564 2563
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 70,883,251        197,562,058      (18,875,991) 128,418,329      
ตน้ทุนงานท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 385,337,486      (107,233,571) 183,496,716      (74,824,032)
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา (12,926,820) (62,639,872) (53,492,930) (115,666,595)
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง 70,647,266        58,387,642        18,225,414        (3,516,392)
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (8,082,015) (23,865,963) 4,944,961          (17,005,353)

เงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 118,034,448      289,730,288      130,879,676      184,839,099      
เงินสดจ่ายประมาณการหน้ีสินจากโครงการก่อสร้าง (168,141,457) (313,686,923) (57,565,966) (58,169,885)
เงินสดจ่ายประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน (6,086,650) (7,752,249) (1,832,681) (6,991,925)
เงินสดจ่ายประมาณการหน้ีสินจากคดีความ (17,506,164) -                     (17,506,164) -                     
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (68,317,854) (62,129,221) (44,803,581) (39,275,346)
รับคืนภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 172,158,439      20,999,106        123,408,425      20,999,106        

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 30,140,762        (72,838,999) 132,579,709      101,401,049      
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง (เพ่ิมข้ึน) 238,841             (21,657,495) 240,000             (29,350,000)
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (เพ่ิมข้ึน) (21,200,000) -                     50,000               (3,924,513)
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย -                     -                     (1,423,920) (124,925)
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมคา้ (6,999,750) (74,825,000) (6,750,050) (74,625,000)
รายไดด้อกเบ้ีย (229,467) 885,704             29,040               322,834             
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,973,202          426,972             1,170,981          8,091,557          
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (74,689,050) (93,653,497) (70,693,981) (80,236,728)
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (145,700) (4,727,630) (78,000) (4,650,700)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (101,051,924) (193,550,946) (77,455,930) (184,497,475)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 87,156,959        236,408,869      (41,502,368) 165,608,869      
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                     -                     279,000,000      427,000,000      
เงินสดจ่ายเงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                     -                     (228,000,000) (533,000,000)
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บริษทั ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 

2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

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

ดอกเบ้ียจ่าย (33,200,891) (22,178,180) (26,943,914) (31,474,517)

หน้ีสินตามสัญญาเช่า (ลดลง) (17,931,852) (14,475,310) (10,237,468) (7,061,747)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 36,024,216        169,755,379      (27,683,750)       (8,927,395)         

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (1,956,467)         4,229,238          -                     -                     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (36,843,413) (92,405,328) 27,440,029        (92,023,821)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 89,784,979        182,190,307      2,248,581          94,272,402        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 52,941,566        89,784,979        29,688,610        2,248,581          

ขอ้มูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย

ซ้ือสินทรัพยโ์ดยยงัมิไดช้าํระเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (8,970,098) 12,624,012        (6,963,658) 10,990,953        

โอนสินคา้คงเหลือเป็นสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง -                     3,905,481          -                     3,905,481          

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 10,131,233        41,344,078        8,565,700          21,233,227        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
 
1. ข้อมูลท่ัวไปของบริษัท 

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

 
2. หลกัเกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวมและการด าเนินงาน  

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

      บริษทัถือหุน้ร้อยละ 

    ประเทศท่ี  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ช่ือบริษทั  ลกัษณะธุรกิจ  กิจการจดัตั้ง  2564  2563 

ถือหุ้นโดยบริษทั         

บริษทั สหการวิศวกร จ ากดั  ให้บริการงานวิศวกรรม

ก่อสร้างสาธารณูปโภค

พื้นฐาน 

 ไทย  99.99  99.99 

ทีอาร์ซี อินเวสเมน้ท ์ลิมิเตท็  ลงทุนในกิจการอ่ืน  สาธารณรัฐเมอริเชียส  100.00  100.00 

บริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จ ากดั  ผลิตและจ าหน่ายน ้ าประปา  ไทย  50.00  99.97 

บริษทั แอท เอนเนอจี โซลูชัน่ จ ากดั  ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน  ไทย  50.00  50.00 

บริษทั โอลีฟ เทคโนโลย ีจ ากดั  บริการจดัการและ

ประมวลผลขอ้มูล 

 ไทย  49.97  49.97 

 

ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยของบริษทั 

        

กิจการร่วมคา้ ไฮโดรเทค็ สหการ  

(ถือหุน้โดยบริษทั สหการวิศวกร จ ากดั) 

 ให้บริการงานวิศวกรรม

ก่อสร้าง 

 ไทย  49.00  49.00 

ทีอาร์ซี อินเตอร์เนชัน่แนล ลิมิเต็ท    

(ถือหุน้โดยทีอาร์ซี อินเวสเมน้ท ์ลิมิเต็ท)    

 ลงทุนในกิจการอ่ืน  ฮ่องกง  100.00  100.00 

TRC Middle East LLC    

(ถือหุน้โดยทีอาร์ซี อินเตอร์เนชัน่แนล ลิมิเตท็) 

 ให้บริการงานวิศวกรรม

ก่อสร้าง 

 สาธารณรัฐสุลต่าน

โอมาน 

 70.00  70.00 

TRC Engineering LLC    

(ถือหุน้โดยทีอาร์ซี อินเตอร์เนชัน่แนล ลิมิเตท็)     

 ให้บริการงานวิศวกรรม

ก่อสร้าง 

 สาธารณรัฐสุลต่าน

โอมาน 

 70.00  70.00 

บริษทั มหทั จ ากดั 

   (ถือหุ้นโดยบริษทั โอลีฟ เทคโนโลย ีจ ากดั)     

 บริหารจดัการและ

ประมวลผลขอ้มูล 

 ไทย  59.98  59.98 

กิจการร่วมคา้ สหไฮโดร พทัยา 

(ถือหุน้โดยบริษทั สหการวิศวกร จ ากดั)     

 ให้บริการงานวิศวกรรม

ก่อสร้าง 

 ไทย  100.00              - 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

2.2 บริษทัจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้  านาจในการสัง่การกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

2.3 บริษทัน างบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัมีอ านาจใน
การควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

2.4 งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบันโยบายการ
บญัชีท่ีส าคญัของบริษทั  

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

2.6 ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทั รายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดัออกจาก    งบการเงิน
รวมน้ีแลว้  

2.7 ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทั และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.8 บริษทัจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้
ตามวิธีราคาทุน 

 
3. หลกัเกณฑ์การจัดท าและน าเสนองบการเงิน 

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



- 18 - 

 

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

วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

3.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 
ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจ านวนหลายฉบับ ท่ีมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวไดป้รับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนข้ึนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชี
และการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

  การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินในปีปัจจุบนั 

 
3.3    มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต 

  สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั และ
ไดล้งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดป้รับปรุงหรือจดั
ให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบาง
ฉบบัมีการใหข้อ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัประเมินแลว้เช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอยา่ง
เป็นสาระส าคญัต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 

3.4  ในระหว่างปีกลุ่มบริษทัไดป้รับปรุงงบการเงินงวดก่อนเร่ืองบนัทึกบญัชีการรับรู้รายไดจ้ากสัญญา
ก่อสร้างเพื่อใหส้อดคลอ้งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ืองรายไดจ้ากสัญญาท่ีท า
กบัลูกคา้เก่ียวกบังานท่ีลูกคา้มีอ านาจควบคุมเม่ือสินทรัพยน์ั้นเกิดข้ึน กลุ่มบริษทัสรุปผลสะสมจาก
การปรับปรุงบญัชีเก่ียวกบัการรับรู้รายไดจ้ากสัญญาก่อสร้างโดยกลุ่มบริษทัไดป้รับยอ้นหลงังบการ
เงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบเสมือนหน่ึงวา่กลุ่มบริษทับนัทึกการรับรู้รายไดจ้ากสัญญาก่อสร้างมา
ตั้งแต่แรก ผลสะสมของการปรับปรุงบญัชีท่ีมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จมีดงัน้ี 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 
 ณ วนัท่ี 1 

มกราคม 2563 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 
 ณ วนัท่ี 1  

มกราคม 2563 
งบแสดงฐานะการเงิน        
สินทรัพย ์        
   รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระเพิ่มข้ึน (ลดลง) 310,929,779  84,732,045  191,267,099  77,589,426 
   งานระหวา่งก่อสร้างเพิ่มข้ึน (ลดลง) (329,386,409)  (80,347,572)  (182,857,628)  (73,684,933) 
   ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายเพิ่มข้ึน (ลดลง) (95,996)  (95,996)                    -                - 
   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ่มข้ึน (ลดลง) (7,220,368)                   -  (864,553)                - 
    รวม (25,772,994)  4,288,477  7,544,918  3,904,493 

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้        
   ประมาณการหน้ีสินจากโครงการก่อสร้างเพิ่มข้ึน 

(ลดลง) 
 

(36,101,838) 
  

                - 
  

(4,322,766) 
  

                - 
   ก าไร (ขาดทุน) สะสมเพิ่มข้ึน (ลดลง) 10,328,844  4,288,477  11,867,684  3,904,493 
    รวม (25,772,994)  4,288,477  7,544,918  3,904,493 

 
 บาท 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
   รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้างเพิ่มข้ึน  226,197,734  113,677,673 
   ตน้ทุนการใหบ้ริการก่อสร้างเพิ่มข้ึน 212,936,999  104,849,929 
   รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดเ้พิ่มข้ึน (7,220,368)  (864,553) 
   ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีเพิ่มข้ึน 6,040,367  7,963,191 
    
   ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานเพิ่มข้ึน  0.0006  0.0008 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

3.5 การแกไ้ขงบการเงินและรายการจดัประเภทส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 
    กลุ่มบริษทัไดป้รับปรุงรายการใหม่เร่ืองการรับรู้รายได้จากสัญญาก่อสร้างและจดัประเภท

รายการบญัชีบางรายการในงบการเงินปี 2563 และ 2562 ใหม่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการจดัประเภทใน
ปัจจุบนั ซ่ึงมีผลกระทบต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 

 
   บาท 

   งบการเงินรวม 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563    
ตามท่ีเคยเสนอ
รายงานไวเ้ดิม 

 
รายการปรับปรุง 
เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

 
รายการจดัประเภท
ใหม่เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

 
หลงัรายการปรับปรุง
และจดัประเภทใหม ่

งบแสดงฐานะการเงิน         
สินทรัพย ์         
 รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ  1,117,635,063  310,929,779  (1,428,564,842)                                     - 
 ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง  271,169,605                                  -  (271,169,605)                                     - 
 สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา            -                                  -  1,699,734,447  1,699,734,447 
 งานระหวา่งก่อสร้าง  329,386,409  (329,386,409)                                     -                                     - 
 ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย  173,259,491  (95,996)                                     -  173,163,495 
 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  49,703,287  (7,220,368)                                     -  42,482,919 

   1,941,153,855  (25,772,994)                                     -  1,915,380,861 

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้         
 รายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้  10,054,800  -  (10,054,800)  - 
 เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ตามสัญญาก่อสร้าง  913,864,608  -  (913,864,608)  - 
 หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา                 -  -  923,919,408  923,919,408 
 ประมาณการหน้ีสินจากโครงการก่อสร้าง  166,974,290  (36,101,838)  -  130,872,452 

 ก าไร (ขาดทุน) สะสม  (791,218,452)  10,328,844  -  (780,889,608) 

   299,675,246  (25,772,994)  -  273,902,252          
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

   บาท 

   งบการเงินรวม 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562    
ตามท่ีเคยเสนอ
รายงานไวเ้ดิม 

 
รายการปรับปรุง 
เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

 
รายการจดัประเภท
ใหม่เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

 
หลงัรายการปรับปรุง
และจดัประเภทใหม ่

งบแสดงฐานะการเงิน         
สินทรัพย ์         
 รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ  1,138,171,522  84,732,045  (1,222,903,567)  - 
 ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง  215,365,886  -  (215,365,886)  - 
 สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา  -  -  1,438,269,453  1,438,269,453 
 งานระหวา่งก่อสร้าง  80,347,572  (80,347,572)                                     -                                     - 
 ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย  132,129,377  (95,996)  -  132,033,381 

   1,566,014,357  4,288,477  -  1,570,302,834 
หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้         
 เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ตามสัญญาก่อสร้าง  986,559,280  -  (986,559,280)  - 
 หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา  -  -  986,559,280  986,559,280 

 ก าไร (ขาดทุน) สะสม  (347,048,326)  4,288,477  -  (342,759,849) 

   639,510,954  4,288,477  -  643,799,431 
 

   บาท 
   งบการเงินรวม 
   ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563    

ตามท่ีเคยเสนอ
รายงานไวเ้ดิม 

 
รายการปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

 
หลงัปรับปรุงใหม่ 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ       
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้าง  3,117,873,320  226,197,734  3,344,071,054 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการก่อสร้าง  3,304,508,530  212,936,999  3,517,445,529 
 รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้  20,730,933  (7,220,368)  13,510,565 
 ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี  (447,112,773)  6,040,367  (441,072,406) 
        
 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุน้)  (0.0466)  0.0006  (0.0460) 
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   บาท 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563    
ตามท่ีเคยเสนอ
รายงานไวเ้ดิม 

 
รายการปรับปรุง 
เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

 
รายการจดัประเภท
ใหม่เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

 
หลงัรายการปรับปรุง
และจดัประเภทใหม ่

งบแสดงฐานะการเงิน         
สินทรัพย ์         
 รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ  314,182,069  191,267,099  (505,449,168)  - 
 ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง  125,196,519  -  (125,196,519)  - 
 สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา  -  -  630,645,687  630,645,687 
 งานระหวา่งก่อสร้าง  182,857,628  (182,857,628)                                     -                                     - 
 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  15,144,550  (864,553)  -  14,279,997 

   637,380,766  7,544,918  -  644,925,684 
หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้         
 รายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้  10,054,800  -  (10,054,800)  - 
 เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ตามสัญญาก่อสร้าง  261,310,018  -  (261,310,018)  - 
 หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา  -  -  271,364,818  271,364,818 
 ประมาณการหน้ีสินจากโครงการก่อสร้าง  7,851,641  (4,322,766)  -  3,528,875 
 ก าไร (ขาดทุน) สะสม  (771,498,999)  11,867,684  -  (759,631,315) 

   (492,282,540)  7,544,918  -  (484,737,622) 
 

   บาท 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562    
ตามท่ีเคยเสนอ
รายงานไวเ้ดิม 

 
รายการปรับปรุง 
เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

 
รายการจดัประเภท
ใหม่เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

 
หลงัรายการปรับปรุง
และจดัประเภทใหม ่

งบแสดงฐานะการเงิน         
สินทรัพย ์         
 รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ  411,364,652  77,589,426  (488,954,078)  - 
 ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง  68,764,298  -  (68,764,298)  - 
 สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา  -  -  557,718,376  557,718,376 
 งานระหวา่งก่อสร้าง  73,684,933  (73,684,933)                                     -                                     - 

   553,813,883  3,904,493  -  557,718,376 
หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้         
 เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ตามสัญญาก่อสร้าง  387,031,413  -  (387,031,413)  - 
 หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา  -  -  387,031,413  387,031,413 
 ก าไร (ขาดทุน) สะสม  (551,367,660)  3,904,493  -  (547,463,167) 

   (164,336,247)  3,904,493  -  (160,431,754) 
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   บาท 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563    

ตามท่ีเคยเสนอ
รายงานไวเ้ดิม 

 
รายการปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

 
หลงัปรับปรุงใหม่ 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ       
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้าง  1,229,530,534  113,677,673  1,343,208,207 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการก่อสร้าง  1,215,591,522  104,849,929  1,320,441,451 
 รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้  1,777,372  (864,553)  912,819 

 ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี  (220,131,339)  7,963,191  (212,168,148) 

        
 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุน้)  (0.0229)  0.0008  (0.0221) 

 
4. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคญั 
 4.1 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
  รายไดแ้ละตน้ทุนการใหบ้ริการก่อสร้าง 
   กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าสัญญาก่อสร้างโดยส่วนใหญ่มีภาระท่ีตอ้งปฏิบติัภาระเดียว กลุ่มบริษทั

รับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการตามสญัญาก่อสร้างตลอดช่วงเวลาท่ีก่อสร้าง โดยใชว้ิธีผลลพัธ์ในการวดั
ความส าเร็จของงาน ซ่ึงประเมินอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จโดยวิศวกรโครงการ โดยไดพ้ิจารณา
อตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จซ่ึงค านวณโดยการเปรียบเทียบตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนจริงแลว้ 
จนถึงวนัส้ินปีกบัตน้ทุนงานก่อสร้างทั้งหมดท่ีคาดวา่จะใชใ้นการก่อสร้างตามสญัญา โดยจะตั้งค่าเผือ่
ผลขาดทุนส าหรับโครงการก่อสร้างทั้งจ านวนเม่ือทราบแน่ชดัวา่โครงการก่อสร้างนั้นจะประสบผล
ขาดทุน  

   กลุ่มบริษทัจะพิจารณาความน่าจะเป็นในการรับรู้รายไดท่ี้เกิดจากการเปล่ียนแปลงของสัญญา            
การเรียกร้องความเสียหาย ความล่าชา้ในการส่งมอบงาน และค่าปรับตามสัญญา โดยจะรับรู้รายได้
เฉพาะในกรณีท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากวา่จะไม่มีการกลบัรายการท่ีมีนยัส าคญั
ของจ านวนรายไดท่ี้รับรู้สะสม 
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   เม่ือมูลค่าและความส าเร็จของงานตามสัญญาไม่สามารถวดัไดอ้ย่างสมเหตุสมผล รายไดจ้ะ

รับรู้ไดต้ามตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเท่านั้น 
   รายไดท่ี้รับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงก าหนดเรียกช าระตามสัญญาแสดงไวเ้ป็น “สินทรัพยท่ี์เกิดจาก

สัญญา” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงจะจดัประเภทเป็นลูกหน้ีการคา้เม่ือกิจการมีสิทธิท่ีจะไดรั้บช าระ
โดยปราศจากเง่ือนไข เช่น เม่ือกิจการไดใ้หบ้ริการเสร็จส้ินและลูกคา้รับมอบงาน 

   จ านวนเงินท่ีกิจการไดรั้บหรือมีสิทธิไดรั้บจากลูกคา้แต่ยงัมีภาระท่ีตอ้งโอนสินคา้หรือบริการ
ให้กบัลูกคา้แสดงไวเ้ป็น “หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงจะรับรู้เป็นรายได้
เม่ือไดป้ฏิบติัตามภาระท่ีระบุไวใ้นสญัญาเสร็จส้ิน 

   ตน้ทุนในการให้บริการงานก่อสร้างประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าวสัดุ ค่าแรง ค่ารับเหมาก่อสร้าง
ช่วง ค่าบริการ และค่าใชจ่้ายอ่ืนซ่ึงค านวณตามส่วนของงานท่ีแลว้เสร็จ 

   ตน้ทุนท่ีรับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระแสดงไวเ้ป็น “ตน้ทุนงานท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ” 
ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 
  รายไดจ้ากการขายสินคา้ 
   รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัย่อยไดโ้อนอ านาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ 

กล่าวคือ  เม่ือมีการส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บคืนหรือคาดว่าจะไดรั้บ
ส าหรับสินค้าท่ีได้ส่งมอบหลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 
  รายไดด้อกเบ้ีย 
   กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดด้อกเบ้ียรับตามเกณฑ์คงคา้งดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง โดยค านวณจาก

เงินตน้คงคา้ง 
 
  รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้าย 
   กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 
   
 4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะ

สั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่
มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้
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4.3      เคร่ืองมือทางการเงิน 
                การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน และลกัษณะของ
กระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น 

ตราสารทุนสามารถจ าแนกและไม่สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามประเภทของการวดัมูลค่าได้
สองประเภท ไดแ้ก่ การวดัมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน หรือการวดัมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ซ่ึงไม่สามารถจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั  

การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรม บวกหรือหักดว้ยตน้ทุนการท ารายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
การไดม้าหรือการออกสินทรัพยท์างการเงินนั้น ตน้ทุนการท ารายการของสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนนั้นรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน อย่างไรก็
ตาม ส าหรับลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั กลุ่ม
บริษทัจะรับรู้สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ 

การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหน้ีท าได ้3 วิธีโดยข้ึนอยูก่บัการจดัประเภทตราสารหน้ีนั้น 
- สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย เม่ือถือครองสินทรัพยท์างการเงิน
นั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินท่ี
ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการรับช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงิน
ตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่านั้น สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวตอ้งค านวณโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการดอ้ยค่า ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการ การ
เปล่ียนแปลงหรือการดอ้ยค่าดงักล่าวจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

- สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน เม่ือถือครอง
สินทรัพยท์างการเงิน เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพยท์างการเงิน และ
เง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินท่ีก่อให้เกิดกระแสเงินสด ซ่ึงเป็นการรับช าระ
เพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่านั้น การเปล่ียนแปลง
ของมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินรับรู้ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ยกเวน้ รายการขาดทุน
จากการดอ้ยค่า รายไดด้อกเบ้ีย และก าไรขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งจะรับรู้เป็น
ก าไรหรือขาดทุน เม่ือมีการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน ก าไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคย
รับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะตอ้งจดัประเภทรายการใหม่เขา้ก าไรหรือขาดทุน 
สินทรัพยท์างการเงินดังกล่าวต้องค านวณโดยใช้วิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงเช่นเดียวกับ 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

 



- 26 - 

 

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

วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

- สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน เม่ือ
สินทรัพยท์างการเงินนั้นไม่เขา้เง่ือนไขการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือ
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน  

การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารทุนต้องแสดงตราสารทุนโดยใช้มูลค่ายุติธรรม และ
บนัทึกก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมเขา้ก าไรหรือขาดทุน หรือก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ข้ึนอยูก่บัการจดัประเภทรายการของตราสารทุนนั้น 

 
การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหน้ีสินทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม หกัตน้ทุนการท า
รายการ และจดัประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินที่วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคา
ทุนตดัจ าหน่าย โดยใชว้ิธีดอกเบ้ียที่แทจ้ริง ในการค านวณมูลค่าราคาทุนตัดจ าหน่ายค านึงถึง
ค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่าตดัจ าหน่าย
ตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทางการเงินในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

 
การตดัรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของ
สินทรัพยน์ั้นไดส้ิ้นสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงได้
มีการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุมใน
สินทรัพยน์ั้น แมว้่าจะไม่มีการโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของ
สินทรัพยน์ั้น   

 
หน้ีสินทางการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชีก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผูกพนัของ

หน้ีสินนั้นแลว้ มีการยกเลิกภาระผูกพนันั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผูกพนันั้น ในกรณีท่ีมีการ
เปล่ียนหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยูใ่หเ้ป็นหน้ีสินใหม่จากผูใ้หกู้ร้ายเดียวกนัซ่ึงมีขอ้ก าหนดท่ีแตกต่างกนั
อย่างมาก หรือมีการแก้ไขขอ้ก าหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่างเป็นสาระส าคญั จะถือว่าเป็นการตดั
รายการหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุน 
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การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุน

ตดัจ าหน่าย หรือสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท่ี์เกิดจากภาระผูกพนัวงเงินสินเช่ือและสัญญาค ้ าประกันทาง
การเงิน ประเมินโดยไม่จ าเป็นตอ้งรอใหเ้กิดเหตุการณ์ดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน กลุ่มบริษทัใชว้ิธีทัว่ไป 
(General approach) ในการพิจารณาค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า ส าหรับลูกหน้ีการคา้ กลุ่มบริษทั
ใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) ในการค านวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึน กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของลูกหน้ีการคา้ 
โดยอา้งอิงจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกบัลูกหน้ี
การคา้และสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ 

 
การหกักลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะน ามาหกักลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบ
แสดงฐานะการเงิน กต่็อเม่ือกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ในการหกักลบจ านวนเงินท่ี
รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจท่ีจะช าระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสิน
พร้อมกนั 

 
4.4  สินคา้คงเหลือ 
   สินคา้ส าเร็จรูปแสดงในราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุน

ของสินคา้คงเหลือค านวณตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 
   วตัถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวสัดุโรงงานแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่

ราคาใดจะต ่ากวา่ ราคาทุนของวตัถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวสัดุโรงงานตามวิธีเขา้ก่อนออกก่อนและ
จะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้

   ตน้ทุนสินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย ตน้ทุนทั้งหมดในการซ้ือและตน้ทุนอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนเพื่อให้
สินคา้คงเหลือนั้นอยูใ่นสถานท่ีและอยูใ่นสภาพท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั  

   ตน้ทุนในการซ้ือ ประกอบด้วย ราคาซ้ือและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกับการซ้ือสินคา้นั้น เช่น 
อากรขาเขา้ ค่าขนส่ง และตน้ทุนอ่ืนๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าซ่ึงสินคา้ และหกัดว้ยส่วนลด
การคา้และเงินท่ีไดรั้บคืนจากการซ้ือสินคา้ 

   มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติธุรกิจ หกัดว้ยประมาณ
การตน้ทุนท่ีจ าเป็นตอ้งจ่ายไปเพื่อใหข้ายสินคา้ได ้
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 4.5 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
   บริษทัยอ่ย หมายถึงกิจการท่ีบริษทัมีอ านาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการด าเนินงาน 

ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้บริษทัจะถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงมากกว่าก่ึงหน่ึง บริษทัได้รวมงบการเงินของ
บริษทัยอ่ยไวใ้นงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัควบคุมบริษทัยอ่ยจนกระทัง่อ  านาจควบคุมหมดไป 

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

 
 4.6 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

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

  เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงดว้ยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่า
เผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 
 4.7 เงินลงทุนในการร่วมคา้ 

  เงินลงทุนในการร่วมคา้แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงดว้ยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่า
เผื่อการดอ้ยค่า(ถา้มี) การร่วมคา้บนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม เงินลงทุนในการ
ร่วมคา้วดัมูลค่าเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนและปรับปรุงภายหลงัโดยรับรู้ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนหลงั
การไดม้าส าหรับส่วนท่ีเป็นของบริษทัและรายการเคล่ือนไหวของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน เม่ือส่วน
แบ่งขาดทุนของบริษทัในการร่วมคา้มีมูลค่าเท่ากบัหรือเกินกวา่มูลค่าเงินลงทุนของบริษทัในการร่วม
คา้ บริษทัจะรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนดงักล่าวเป็นภาระผกูพนัตามส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้นั้น 
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 4.8 ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา    
  ท่ีดิน แสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของ

อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 
  ราคาทุนรับรู้เม่ือเร่ิมแรกท่ีได้สินทรัพยม์ารวมถึงต้นทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการจดัหา

สินทรัพยเ์พื่อให้สินทรัพยอ์ยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามวตัถุประสงคร์วมทั้งตน้ทุนในการร้ือถอน 
ขนยา้ย และการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยซ่ึ์งเป็นภาระผกูพนัของกิจการ (ถา้มี) 

  ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยโ์ดย
วิธีเส้นตรงตามอายกุารใชป้ระโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

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

  กลุ่มบริษทัมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายกุารใหป้ระโยชน์ทุกปี 
  กลุ่มบริษทัคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนประกอบของรายการสินทรัพยแ์ต่ละส่วนแยกต่างหาก

จากกนัเม่ือส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีตน้ทุนท่ีมีนยัส าคญัเม่ือเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมดของสินทรัพย์
นั้น 

  ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 
  ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 
  กลุ่มบริษทัตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชีเม่ือจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผล

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายหรือตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

4.9 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน รับรู้เม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรกสินทรัพยไ์ม่

มีตวัตนแสดงมูลค่าราคาทุนหกัดว้ยค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)  
   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนถูกตดัจ าหน่ายและบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตาม

ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ อายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์   3 - 10 ปี 

   กลุ่มบริษทัมีการทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์ทุกปี 
   ค่าตดัจ าหน่ายรวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 
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4.10 รายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
   บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุม

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

   ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ 
บริษทัค านึงถึงเน้ือหาของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

 
 4.11 สญัญาเช่า 
      ณ วนัเร่ิมตน้สญัญา กลุ่มบริษทัจะประเมินวา่สญัญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า

หรือไม่ โดยสญัญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญานั้นเป็นการใหสิ้ทธิในการ
ควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

      กลุ่มบริษทัประเมินอายสุัญญาเช่าตามระยะเวลาท่ีบอกเลิกไม่ไดท่ี้ระบุในสัญญาเช่าหรือตาม
ระยะเวลาท่ีเหลืออยูข่องสัญญาเช่าท่ีมีผลอยู ่โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญา
เช่าหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกนั้นและระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการ
ยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น ทั้งน้ีพิจารณาถึง
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรือ การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่ออายขุองสญัญาเช่าดงักล่าว เป็นตน้ 

 
        สินทรัพย์สิทธิการใช้ - ผู้เช่า 

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชรั้บรู้ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหักค่า
เส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญา
เช่าใหม่ (ถา้มี) ราคาทุนดงักล่าวประกอบดว้ย จ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่า
เร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงท่ีเกิดข้ึน และการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าใดๆท่ีจ่ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่า
เร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสญัญาเร่ิมมีผลหกัส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่าท่ีไดรั้บ 
 ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้วมถึงประมาณการตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนส าหรับผูเ้ช่าในการ
ร้ือและขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์
อา้งอิงใหอ้ยูใ่นสภาพตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสญัญาเช่า 
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 ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้  านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตาม
อายขุองสญัญาเช่า หรืออายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ต่ละประเภท  

         
        หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

      หน้ีสินตามสัญญาเช่าแสดงมูลค่าตามมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ียงัไม่ได้
จ่ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล การจ่ายช าระตามสัญญาเช่าดงักล่าวประกอบดว้ย การจ่ายช าระ
คงท่ี (รวมถึงการจ่ายช าระคงท่ีโดยเน้ือหา) หกัลูกหน้ีส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า (ถา้มี) และจ านวนเงินท่ี
คาดวา่ผูเ้ช่าจะจ่ายช าระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ นอกจากน้ี การจ่ายช าระตามสญัญาเช่ายงั
รวมถึงราคาใชสิ้ทธิของสิทธิการเลือกซ้ือ หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใช้
สิทธิเลือกนั้น และการจ่ายช าระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้ก าหนดสัญญาเช่าแสดงให้
เห็นวา่กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิเลือกในการยกเลิกสญัญาเช่า  

  กลุ่มบริษทัค านวณมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียการกูย้มื
ส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ีสัญญาเช่ามีผล หากอตัราดอกเบ้ียตามนัยของหน้ีสินสัญญาเช่านั้นไม่สามารถ
ก าหนดได ้ทั้งน้ีอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มอา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล
ปรับดว้ยค่าความเส่ียงท่ีเหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั้น หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล
กลุ่มบริษทัจะวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มข้ึนเพื่อสะทอ้นดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญา
เช่า และลดลงเพื่อสะทอ้นการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระแลว้ นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัจะวดั
มูลค่าหน้ีสินตามสญัญาเช่าใหม่ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายสุัญญาเช่า จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระ หรือ
การประเมินสิทธิการเลือกในการซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 

 
  สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างองิมีมูลค่าต ่า 
       กลุ่มบริษทัเลือกใชข้อ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้น (สัญญาเช่าท่ีมีอายุ

สัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกว่านบัจากวนัท่ีสัญญาเช่ามีผล และไม่มีสิทธิการเลือกซ้ือ) และสัญญา
เช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่าดงักล่าวจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

      กลุ่มบริษทัรับรู้การจ่ายช าระตามสัญญาเช่าจากสัญญาเช่าด าเนินงานเป็นรายได้โดยใช้วิธี
เส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า   
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 4.12 เงินตราต่างประเทศ 
   รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงเกิดข้ึนระหว่างปีแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา

แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ 
ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดง
ฐานะการเงิน 

   ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยู่ในการค านวณผล
การด าเนินงาน 

 
 4.13 การดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน 

ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริษทัจะประเมินวา่มีขอ้บ่งช้ีของสินทรัพยว์า่มีการดอ้ยค่า
หรือไม่ หากสินทรัพยน์ั้นมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
ของสินทรัพย ์หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน กลุ่มบริษทัจะรับรู้ผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพยจ์ะถูกกลบัรายการเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนเพิ่มข้ึนในภายหลงัและจะกลบัรายการไดไ้ม่
เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสมหรือค่าตดัจ าหน่าย มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนของ
สินทรัพย ์หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการ
ขาย ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย กลุ่มบริษทัใชแ้บบจ าลองการประเมินมูลค่าท่ีดี
ท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกับสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ านวนเงินท่ีกิจการสามารถจะได้มาจากการจ าหน่าย
สินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่าย โดยการจ าหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรู้ และเต็มใจในการ
แลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

 
 4.14 ผลประโยชน์พนกังาน 
             ผลประโยชน์ระยะสั้น 
   กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือ

เกิดรายการ 
 

  ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการสมทบเงิน) 
   กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้ งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ี

พนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
ไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึก
เป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 
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     ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานและผลประโยชน์

ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน) 
   กลุ่มบริษทัมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย

แรงงานและตามระเบียบพนักงานของกลุ่มบริษทั และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอ่ืนๆ ซ่ึง
กลุ่มบริษทัถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนักงาน 
นอกจากนั้นกลุ่มบริษทัจดัให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน ได่แก่ โครงการเงิน
รางวลัการปฏิบติังานครบก าหนดระยะเวลา 

   กลุ่มบริษทัค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานและ
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังานโดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit 
Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้ าการประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงหลกัการประมาณการดงักล่าวตอ้งใชข้อ้สมมติท่ีหลากหลาย รวมถึงขอ้สมมติเก่ียวกบั
อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนักงาน อตัราการ
มรณะและราคาทองค า 

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

 
 4.15 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้
  ภาษีเงินได ้
   ภาษีเงินได ้ประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

 
  ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 
   กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษี

ของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 
 

  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะค านวณข้ึนจากผลแตกต่างชัว่คราวระหว่าง

มูลค่าตามบญัชีกบัฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รายการ
เปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกรับรู้เป็นรายไดภ้าษีเงินไดร้อ
การตดับญัชีหรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยจะรับรู้ในก าไรขาดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ี
เก่ียวกบัรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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          ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเม่ือมีความ

เป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่กลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีจากการด าเนินงานในอนาคตเพียงพอท่ีจะ
น าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใชป้ระโยชน์ได ้และผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุก
รายการจะถูกรับรู้เป็นหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

        สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีถูกวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีเงินไดส้ าหรับงวด
ท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีหรือจะจ่ายช าระ
หน้ีสินภาษีเงินได ้โดยใชอ้ตัราภาษีและกฎหมายภาษีอากรท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่หรือท่ีคาดไดค่้อนขา้ง
แน่นอนวา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  

   ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก
ทบทวนและปรับลดมูลค่า เม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะไม่มีก าไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ได ้

     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะหักกลบกนัไดก้็
ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายและภาษีเงินได้น้ีประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงาน
เดียวกนั 

     ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงหักกลบสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชีในการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินแทนการแสดงแยกจากกนั  

 
 4.16 ก าไรต่อหุน้ 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ค านวณโดยการหารก าไรส าหรับปีดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกท่ีออกในระหวา่งปี 

 
 4.17 การวดัมูลค่ายติุธรรม  
  นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้ก าหนดให้มีการวดัมูลค่า

ยติุธรรมทั้งสินทรัพยท์างการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 
  เม่ือวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้

มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าไดมู้ลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตาม
ขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  

• ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

• ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้า
จากราคา) ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่
ในขอ้มูลระดบั 1 
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• ขอ้มูลระดับ 3 เป็นขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ได้มาจากข้อมูลท่ีสังเกตได ้
(ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได)้ 

  หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้น
ของมูลค่ายติุธรรมท่ีแตกต่างกนั การวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบั
เดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมของขอ้มูลท่ีอยู่ในระดบัต ่าสุดท่ีมีนัยส าคญัส าหรับการวดั
มูลค่ายติุธรรมโดยรวม 

 
 4.18 การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั 

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

 
  รายไดจ้ากสญัญาก่อสร้าง 
   กลุ่มบริษทัรับรู้รายได้จากสัญญาก่อสร้างตลอดช่วงเวลาตามขั้นความส าเร็จของงาน ฝ่าย

บริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการวดัระดบัความกา้วหนา้ของงานเพื่อให้สะทอ้นถึงผลการปฏิบติังานของ
กิจการตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัให้เสร็จส้ิน โดยอา้งอิงขอ้มูลจากวิศวกรหรือผูค้วบคุมโครงการและ
ค านึงถึงความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในอดีต   

 
  ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของลูกหน้ี ฝ่ายบริหาร
จ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดย
ค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ีคงค้างและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่ใน
ขณะนั้น เป็นตน้ 

 
  ประมาณการตน้ทุนโครงการก่อสร้าง 

ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการต้นทุนการก่อสร้างของแต่ละโครงการจาก
รายละเอียดของแบบก่อสร้างและน ามาค านวณจ านวนและมูลค่าวสัดุก่อสร้างท่ีตอ้งใชใ้นโครงการ
ดงักล่าว รวมถึงค่าแรง ค่าโสหุ้ย ท่ีตอ้งใชใ้นการใหบ้ริการก่อสร้างจนเสร็จ ประกอบกบัการพิจารณา
ถึงแนวโนม้ของการเปล่ียนแปลงราคาวสัดุก่อสร้าง ค่าแรง และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  
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วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
 
  ประมาณการหน้ีสินจากโครงการก่อสร้าง 
  ประมาณการหน้ีสินส าหรับการเรียกร้องการรับประกนัผลงาน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการหน้ีสินส าหรับการเรียกร้องการรับประกันผลงานท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนจากโครงการก่อสร้างท่ีไดเ้สร็จส้ินในระหว่างปี โดยพิจารณาจากปริมาณการซ่อมแซมท่ีคาด
ว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต รายการท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีตและมูลค่าของสัญญาก่อสร้าง กลุ่มบริษทัคาดว่า
รายจ่ายเหล่าน้ีส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนในรอบปีบญัชีถดัไปและรายจ่ายทั้งหมดจะเกิดข้ึนภายในสองปีนบั
จากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 
  ประมาณการผลขาดทุนส าหรับโครงการก่อสร้าง 

กลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการผลขาดทุนส าหรับโครงการก่อสร้างท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะมี
ตน้ทุนเกิดข้ึนอีก โดยพิจารณาจากความคืบหนา้ของการก่อสร้างและตน้ทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจนจบ
โครงการ 

 
  ประมาณการค่าปรับจากความล่าชา้ของโครงการ 

กลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการหน้ีสินจากค่าปรับจากความล่าชา้ส าหรับโครงการท่ีไม่สามารถส่ง
มอบงานให้เสร็จทนัภายในเวลาท่ีก าหนด โดยพิจารณาจากอตัราค่าปรับตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา
และเป็นจ านวนท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะตอ้งจ่ายในอนาคต 

 
  ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 

กลุ่มบริษทัจะตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเม่ือมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนไดล้ดลงอยา่ง
มีสาระส าคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของการด้อยค่า การท่ีจะสรุปว่าเงินลงทุน
ดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระส าคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่าย
บริหาร 

 
  ค่าเส่ือมราคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละค่าตดัจ าหน่ายของสินทรัพย์

ไม่มีตวัตน 
ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ตลอดจนสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ ฝ่ายบริหาร

จ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและ
อุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์
สิทธิการใชแ้ละสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่า
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้
ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
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  การก าหนดอายสุญัญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายสุญัญาเช่าหรือยกเลิกสญัญาเช่า  
กลุ่มบริษัทก าหนดอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาท่ีบอกเลิกไม่ได้ของสัญญาเช่า โดยรวม

ระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใช้
สิทธิเลือกนั้ น และระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินวา่กลุ่มบริษทั
มีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าหรือท่ีจะไม่ใช้
สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า โดยพิจารณาขอ้เทจ็จริงและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีท า
ใหเ้กิดส่ิงจูงใจในทางเศรษฐกิจส าหรับกลุ่มบริษทัในการใชสิ้ทธิเลือกนั้น ภายหลงัจากวนัท่ีสญัญาเช่า
มีผล กลุ่มบริษทัจะประเมินอายุสัญญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีมีนัยส าคญัซ่ึงอยู่
ภายใตก้ารควบคุมและส่งผลต่อความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือก 

 
  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี   

กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี
และขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่จะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียง
พอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณ
การว่าควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวน
ก าไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 
  ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน

ของพนกังาน  
หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน และตามโครงการผลประโยชน์

ระยะยาวอ่ืนของพนกังานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ 
ในการประมาณการนั้ น เช่น อัตราคิดลด อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ อัตราการ
เปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน และราคาทองค า เป็นตน้ 

 
คดีฟ้องร้อง  

หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการ
ประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่ว่าจะชนะคดี อยา่งไรก็ตาม เพื่อความรอบคอบ ฝ่าย
บริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  
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อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่ม 
กลุ่มบริษทัไม่สามารถก าหนดอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่า ดงันั้นจึงใชอ้ตัราดอกเบ้ีย

เงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทัในการคิดลดหน้ีสินตามสัญญาเช่า โดยอตัราเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มเป็น
อตัราดอกเบ้ียท่ีกลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ายในการกู้ยืมเงินท่ีจ าเป็นเพื่อให้ได้มาซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีมูลค่า
ใกลเ้คียงกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใชใ้นสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีคลา้ยคลึง โดยมีระยะเวลาการกูย้มื
และหลกัประกนัท่ีคลา้ยคลึง  

 
5. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
  ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ

ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทั บริษทัย่อยและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  รายละเอียดความสมัพนัธ์ท่ีบริษทัมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สรุปไดด้งัน้ี 
ช่ือกิจการ  ประเทศท่ีจดัตั้ง/สญัชาติ  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั สหการวิศวกร จ ากดั  ไทย  บริษทัยอ่ย 
ทีอาร์ซี อินเวสเมน้ท ์ลิมิเตท็  สาธารณรัฐเมอริเซียส  บริษทัยอ่ย 
บริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จ  ากดั  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 ีจ ากดั  ไทย  บริษทัยอ่ย 
บริษทั มหทั จ ากดั  ไทย  บริษทัยอ่ย 
กิจการร่วมคา้ สหไฮโดร พทัยา  ไทย  บริษทัยอ่ย 
บริษทั อาเซียนโปแตซ ชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน)  ไทย  บริษทัร่วม 
กิจการร่วมคา้ซิโนแปค - ทีอาร์ซี  ไทย  กิจการร่วมคา้ 
บริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จ ากดั  ไทย  กิจการร่วมคา้ 
บริษทั แอท เอนเนอจี โซลูชัน่ จ ากดั  ไทย  กิจการร่วมคา้ 
กิจการร่วมคา้ สหการอนัเดอร์กราวน์  ไทย  กิจการร่วมคา้ 
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  รายการท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้

ดงัน้ี  
 ลา้นบาท   
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  นโยบายการก าหนดราคา 
 2564  2563  2564  2563   
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย           
   (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)          
 ตน้ทุนการใหบ้ริการก่อสร้าง -  -  3  4  ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
 ดอกเบ้ียจ่าย -  -  26  23  อตัราร้อยละ 2.5 - 6.25 ต่อปี 
 ขายทรัพยสิ์น -  -  -  8  เกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 
 รายไดอ่ื้น     -  -  14  20  ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั          
 รายไดอ่ื้น 2  8  -  5  ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 

 
  ยอดคงเหลือท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 โดยมีรายละเอียด

ดงัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  
 2564  2563  2564  2563 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน                               

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
       

 บริษทัยอ่ย -  -  486,158  410,417 
 บริษทัร่วม 383,420  383,420  383,420  383,420 
 กิจการร่วมคา้ 22,572  18,361  8,471  7,961 
รวม 405,992  401,781  878,049  801,798 
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (383,420)  (383,420)  (803,786)  (734,347) 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  
 - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 

 
22,572 

  
18,361 

  
74,263 

  
67,451 

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง 
 - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

       

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

 
- 

  
42,626 

  
- 

  
42,626 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง  

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
       

 กิจการร่วมคา้ 33,294  47,666  -  - 
รวม 33,294  47,666  -  - 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
 บริษทัยอ่ย -  -  64,784  64,309 
 กิจการร่วมคา้ 21,200  -  -  - 
รวม 21,200  -  64,784  64,309 
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน -  -  (64,784)  (64,259) 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 21,200  -  -  50 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
 บริษทัยอ่ย -  -  1,306,517  1,306,517 
รวม -  -  1,306,517  1,306,517 
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน -  -  (1,306,517)  (1,306,517) 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ -  -  -  - 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน                                  

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
       

 บริษทัยอ่ย -  -  22,255  9,594 
 กิจการร่วมคา้ 11,092  7,996  -  - 
รวม 11,092  7,996  22,255  9,594 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
 บริษทัยอ่ย -  -  693,000  642,000 
รวม -  -  693,000  642,000 

 
  รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมระยะสั้นท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
    พนับาท 
    งบการเงินรวม 
   

ลกัษณะ 
 ยอดคงเหลือ               

ณ วนัท่ี 31 
 เพิ่มข้ึน  ลดลง  ยอดคงเหลือ               

ณ วนัท่ี 31 
เงินใหกู้ย้มื  ความสัมพนัธ ์  ธนัวาคม 2563      ธนัวาคม 2564 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น           
กิจการร่วมคา้ สหการอนัเดอร์กราวน์  กิจการร่วมคา้  -  9,200  -  9,200 
บริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จ  ากดั  กิจการร่วมคา้  -  12,000  -  12,000 
รวม    -  21,200  -  21,200 
หกั: ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  -  -  -  - 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - สุทธิ    -  21,200  -  21,200 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
    

    พนับาท 
    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   
ลกัษณะ 

 ยอดคงเหลือ               
ณ วนัท่ี 31 

 เพิ่มข้ึน  ลดลง  การปรับปรุง
อตัราแลกเปล่ียน 

 
 

ยอดคงเหลือ               
ณ วนัท่ี 31 

เงินใหกู้ย้มื  ความสัมพนัธ์  ธนัวาคม 2563        ธนัวาคม 2564 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น             
ทีอาร์ซี อินเวสเมน้ท ์ลิมิเตท็  บริษทัยอ่ย  3,615  329  -  42  3,986 
TRC Engineering LLC  บริษทัยอ่ย  56,704  154  -  -  56,858 
TRC Middle East LLC  บริษทัยอ่ย  3,940  -  -  -  3,940 
บริษทั โอลีฟ เทคโนโลย ีจ ากดั  บริษทัยอ่ย                50  850  (900)  -  - 
รวม    64,309  1,333  (900)  42  64,784 
หกั : ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน  (64,259)  (483)  -  (42)  (64,784) 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - สุทธิ    50  850  (900)  -  - 

             
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 : ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน  (1,306,517)  -  -  -  (1,306,517) 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - สุทธิ    -  -  -  -  - 

 
  เงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.5 - 7.0 ต่อปี  มีก าหนดช าระคืนเม่ือ

ทวงถามและไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 
  เงินใหกู้ย้มืแก่ทีอาร์ซี อินเวสเมน้ท ์ลิมิเตท็ และทีอาร์ซี อินเตอร์เนชัน่แนล ลิมิเตท็ มีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน) ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 15 โดย
เป็นการลงทุนในระยะยาว ดงันั้นบริษทัจึงจดัประเภทเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวเป็นเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 
 
 
 
 
 



- 42 - 

 

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

วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

    พนับาท 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

ลกัษณะ  

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 31  

เพิ่มข้ึน  ลดลง  ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 31 

เงินกูย้มืระยะสั้น  ความสัมพนัธ์  ธนัวาคม 2563      ธนัวาคม 2564 

บริษทั สหการวิศกร จ ากดั  บริษทัยอ่ย  642,000  211,000  (160,000)  693,000 

กิจการร่วมคา้ สหไฮโดร พทัยา  บริษทัยอ่ย  -  68,000  (68,000)  - 

รวม    642,000  279,000  (228,000)  693,000 

 
  เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2.5 - 6.25 ต่อปี (31 ธันวาคม 

2563 :  ร้อยละ 2.5 - 6.25 ต่อปี) และมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม และไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 
 
 ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
  บริษทัมีภาระจากการค ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 33.4 และ 33.5 
 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
  ค่าตอบแทนผูบ้ริหารน้ีเป็นผลประโยชนท่ี์จ่ายใหแ้ก่ผูบ้ริหารของบริษทั ประกอบดว้ยค่าตอบแทนท่ีเป็น

ตวัเงินไดแ้ก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ีผูบ้ริหาร
ของบริษทัหมายถึงบุคคลท่ีก าหนดตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

  ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี  
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 ส าหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
ผูบ้ริหาร        
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร        
  ผลประโยชน์ระยะสั้น 22  26  15  16 
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1  3  1  1 
    รวม 23  29  16  17 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
 
6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
เงินสดในมือ 1,620  1,611  453  437 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนั 51,322  88,174  29,236  1,811 
รวม 52,942  89,785  29,689  2,248 

 
  เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียลอยตวัตามอตัราท่ีธนาคารก าหนด  
 
7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ        
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ -  -  -  - 
คา้งช าระ        
 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 -  -  -  - 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั        
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ        
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 222,400  241,509  112,141  53,797 
คา้งช าระ        
 ไม่เกิน 3 เดือน 82,854  16,033  23,686  14,707 
 3 - 6 เดือน 214  2,159  214  - 
 6 - 12 เดือน -  2,925  -  - 
 มากกวา่ 12 เดือน 12,972  11,726  -  - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 318,440  274,352  136,041  68,504 
หกั : ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (11,928)  (11,966)  -  - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,044)  269  -  - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 305,468  262,655  136,041  68,504 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 305,468  262,655  136,041  68,504 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน        
เงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22,187  18,361  76,280  69,468 
ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 385  -  418,349  348,910 
อ่ืนๆ 80,564  2,282  27,408  2,055 
รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 103,136  20,643  522,037  420,433 
หกั : ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน -  -  (420,366)  (350,927) 
รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 103,136  20,643  101,671  69,506 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 408,604  283,298  237,712  138,010 

 
  กลุ่มบริษทัไดโ้อนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินจากลูกหน้ีการคา้เพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือท่ี

ไดรั้บจากธนาคาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ขา้งตน้ไดร้วมยอดลูกหน้ีการคา้
ซ่ึงใช้เป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือเป็นจ านวนประมาณ 268 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทั: 99 ลา้นบาท)   
(31 ธนัวาคม 2563 : 243 ลา้นบาท เฉพาะของบริษทั : 52 ลา้นบาท) 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

8. สินทรัพย์ที่เกดิจากสัญญา/หนีสิ้นที่เกดิจากสัญญา 

8.1 ยอดคงเหลือตามสัญญา 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 
2564 

 
2563 

(ปรับปรุงใหม่) 

 
2564 

 
2563 

(ปรับปรุงใหม่) 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา        
  รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 2,042,845  1,428,565  675,299  505,449 
           ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง 250,567  279,024  78,326  133,051 
  หกั: ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (7,854)  (7,854)  (7,854)  (7,854) 
  รวมสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 2,285,558  1,699,735  745,771  630,646 

        
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา        
  รายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้ 54,289  10,055  54,289  10,055 
  เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ตามสัญญาก่อสร้าง 856,704  913,864  163,583  261,310 
 รวมหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา 910,993  923,919  217,872  271,365 

 
8.2 รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของรายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 
โดยคาดว่าจะเรียกช าระภายในหน่ึงปีจ านวน 1,960 ลา้นบาทและจ านวน 1,428 ลา้นบาท ตามล าดับ    
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 593 ลา้นบาท และ 505 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัมียอดคงเหลือของรายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 
โดยคาดวา่จะเรียกช าระหลงัจากหน่ึงปี จ านวน 82 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัอยูร่ะหวา่งฟ้องร้องคู่สัญญา
จากการผดิเง่ือนไขสัญญาจา้งท าของตามรายละเอียดหมายเหตุขอ้ 34 (คดีท่ี 4 ของบริษทั) 
 

8.3 รายไดท่ี้รับรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัยอดคงเหลือตามสญัญา 
ในระหว่างปี 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้ยอดยกมาของหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาเป็นรายได้

จ านวน 381 ลา้นบาทและจ านวน 285 ลา้นบาท ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 212 ลา้นบาทและ 
126 ลา้นบาท ตามล าดบั) 
 

8.4 รายไดท่ี้คาดวา่จะรับรู้ส าหรับภาระท่ียงัปฏิบติัไม่เสร็จส้ิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัคาดว่าจะมีรายไดท่ี้รับรู้ในอนาคตส าหรับภาระ

ตามสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ท่ียงัไม่ไดป้ฏิบติัหรือยงัปฏิบติัไม่เสร็จส้ินจ านวน 6,861 ลา้นบาทและจ านวน 
8,574 ลา้นบาทตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1,065 ลา้นบาทและ 1,607 ลา้นบาทตามล าดบั) ซ่ึง
กลุ่มบริษทัคาดวา่จะปฏิบติัภาระตามสญัญาดงักล่าวเสร็จส้ินภายใน 1-3 ปี 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

9.  สินค้าคงเหลือ  
  สินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 

วตัถุดิบและวสัดุก่อสร้าง 2,302  2,362  2,302  2,302 
สินคา้คงเหลือ -  8  -  - 
รวม 2,302  2,370  2,302  2,302 
หกั ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้ (694)  (694)  (694)  (694) 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 1,608  1,676  1,608  1,608 

 
10. ภาษีเงนิได้ถูกหัก ณ ท่ีจ่าย 

  ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย ประกอบดว้ย 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2564  2563 

(ปรับปรุงใหม่) 
 2564  2563 

 
ปี 2559 -  6,522  -  - 
ปี 2560 -  5,674  -  - 
ปี 2561 -  26,423  -  26,423 
ปี 2562 566  72,510  -  57,712 
ปี 2563 64  62,034  -  39,275 
ปี 2564 68,480  -  44,804  - 
 69,110  173,163  44,804  123,410 

 
  กลุ่มบริษทัแสดงภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ท่ีจ่ายเป็นสินทรัพย ์เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีสิทธิขอคืนภาษี

ขา้งตน้ อยา่งไรกต็าม มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนของภาษีเงินไดด้งักล่าวข้ึนอยูก่บัการใชสิ้ทธิขอคืนภาษีและผลการ
ตรวจสอบภาษีของกลุ่มบริษทัโดยหน่วยงานของรัฐ 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
 
11. สินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงิน 

  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน ประกอบดว้ย 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นก าไร
ขาดทุน 

 มูลค่ายติุธรรม 
ผา่นก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น 

 ราคาทุนตดั
จ าหน่าย 

 รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  52,942  52,942 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  408,604  408,604 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา -  -  2,285,558  2,285,558 
เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมาช่วงตามสญัญาก่อสร้าง  -  -  380,783  380,783 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั -  -  31,960  31,960 

               -                 -  3,159,847  3,159,847 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 ราคาทุนตดัจ าหน่าย  รวม 
หน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564    
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 796,617  796,617 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 780,522  780,522 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา 910,993  910,993 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง 229,606  229,606 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า  21,264  21,264 
 2,739,002  2,739,002 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม (ปรับปรุงใหม่) 
 มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นก าไร
ขาดทุน 

 มูลค่ายติุธรรม 
ผา่นก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น 

 ราคาทุนตดั
จ าหน่าย 

 รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  89,785  89,785 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  283,298  283,298 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา -  -  1,699,735  1,699,735 
เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมาช่วงตามสญัญาก่อสร้าง  -  -  498,303  498,303 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั -  -  32,198  32,198 

               -                 -  2,603,319  2,603,319 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม (ปรับปรุงใหม่) 
 ราคาทุนตดัจ าหน่าย  รวม 
หน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563    
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 709,460  709,460 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 718,490  718,490 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา 923,919  923,919 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง 158,959  158,959 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า  32,382  32,382 
 2,543,210  2,543,210 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น 

 ราคาทุนตดั
จ าหน่าย 

 รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  29,689  29,689 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  -  237,712  237,712 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา -  745,771  745,771 
เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมาช่วงตามสญัญาก่อสร้าง -  39,095  39,095 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั -  29,110  29,110 

                -  1,081,377  1,081,377 
 

 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาทุนตดัจ าหน่าย  รวม 
หน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564    
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 373,158  373,158 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 393,726  393,726 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา 217,872  217,872 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง 27,813  27,813 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 693,000  693,000 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า  14,112  14,112 
 1,719,681  1,719,681 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ (ปรับปรุงใหม่) 
 มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น 

 ราคาทุนตดั
จ าหน่าย 

 รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  2,248  2,248 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  -  138,010  138,010 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา -  630,646  630,646 
เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมาช่วงตามสญัญาก่อสร้าง -  175,760  175,760 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั -  29,350  29,350 

                -  976,014  976,014 
 

 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ (ปรับปรุงใหม่) 
 ราคาทุนตดัจ าหน่าย  รวม 
หน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563    
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 414,660  414,660 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 406,437  406,437 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา 271,365  271,365 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง 9,588  9,588 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 642,000  642,000 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า  17,213  17,213 
 1,761,263  1,761,263 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
 
12. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
  สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 14,014  16,528  9,444  12,836 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 8,921  11,929  -  - 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 900  16,101  -  1,490 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 23,835  44,558  9,444  14,326 

 
13.  เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนั 

  ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดน้ าไปค ้าประกนัหนงัสือค ้า
ประกนัท่ีธนาคารออกให้ในนามของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 33.4 รวมถึงเป็นหลกัทรัพยค์  ้า
ประกนัคดีความตามท่ีกล่าวในหมายเหตุขอ้ 34 (คดีท่ี 3 ของบริษทั) ส าหรับปี 2563 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงบนัทึกในราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ประกอบดว้ย 

  ลกัษณะ  ประเทศท่ี    บาท 

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

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

      2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

บริษทั สหการวิศวกร จ ากดั   ใหบ้ริการงานวิศวกรรมก่อสร้าง
สาธารณูปโภคพื้นฐาน 

 ไทย  99.99  99.99  
 

500,000,000 
บาท 

 500,000,000 
บาท 

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

ทีอาร์ซี อินเวสเมน้ท ์ลิมิเตท็  ลงทุนในกิจการอ่ืน  สาธารณรัฐเมอริเชียส  100.00  100.00  1 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

 1 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

 32  32  -  -  32  32 

บริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จ ากดั  
 
ผลิตและจ าหน่ายน ้าประปา  

 
ไทย  -  99.97  

 
-  

 
250,000 
บาท 

 -  249,925  -  -  -  249,925 

บริษทั โอลีฟ เทคโนโลย ีจ ากดั  
 
บริการจดัการและประมวลผลขอ้มูล  

 
ไทย  49.97  49.97  3,100,000 

บาท 
 250,000 

บาท 
 1,549,070  124,925  -  -  1,549,070  124,925 

รวม            622,443,793  621,269,573  (145,071,416)  (145,071,416)  477,372,377  476,198,157 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
 
บริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จ ากดั 

  ตามท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2564 ไดมี้มติอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัอีกจ านวน 49,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 
50,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 490,000 หุน้มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 

  บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) มีมติอนุมติัใหส้ละสิทธิการซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนบางส่วนของ TRC-UT จ านวน 249,851 หุ้น หรือคิดเป็น
ร้อยละ 49.97% ของจ านวนหุน้สามญัเพิ่มทุนทั้งหมดของ TRC-UT ใหแ้ก่บริษทั แพลนเน็ต ยทิูลิต้ี จ ากดั (“Planet UT”) ในฐานะผูเ้ขา้ร่วมลงทุนใหม่ ในราคาท่ี
ต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม ซ่ึงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณของหุ้นสามญัของบริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จ ากดั ค านวณโดยผูป้ระเมินอิสระ ณ วนัท่ีให้สิทธิเท่ากบั 48.68 
บาทต่อหุน้ ซ่ึงสูงกวา่ราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้จ านวน 23.68 บาทต่อหุน้บริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จ ากดั จึงรับรู้ค่าใชจ่้ายจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑใ์นก าไรขาดทุน
พร้อมกบัรับรู้ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑใ์นส่วนของผูถื้อหุน้ในจ านวนเงิน 5.92 ลา้นบาท 

  จากการท ารายการดงักล่าว  มีผลท าใหบ้ริษทัสูญเสียการควบคุมท่ีเคยมีต่อบริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จ ากดั  และ มีสถานะเป็นกิจการร่วมคา้ของบริษทัตั้งแต่
วนัท่ี 16 สิงหาคม 2564 เป็นตน้ไป กล่าวคือ บริษทัเปล่ียนสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จ ากดั จากเดิมอตัราร้อยละ 99.97 เป็นอตัราร้อยละ 50 ของ
จ านวนหุ้นสามญัทั้งหมด ประกอบกบัขอ้ตกลงในสัญญาร่วมทุนคณะกรรมการบริษทั ทีอาร์ซี ยูทิลิต้ี จ ากดั คณะกรรมการของบริษทั ตอ้งประกอบดว้ย
กรรมการท่ีไดม้าจากการแต่งตั้งจากทั้ง 2 ฝ่าย ในจ านวนท่ีเท่ากนั  และ เง่ือนไขของมติท่ีประชุมคณะกรรมการตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของกรรมการ
ทั้งหมด โดยอยา่งนอ้ยจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบจากกรรมการทั้ง 2 ฝ่าย  แต่อยา่งนอ้ยฝ่ายละ 1 คน จึง บริษทับนัทึกผลแตกต่างท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสีย
การควบคุมบริษทัยอ่ย ซ่ึงแสดงเป็นก าไรขาดทุนส าหรับงวดในงบการเงินรวม แสดงไดด้งัน้ี 

 บาท 
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนส่วนท่ีเหลือ (50%)  12,169,951.00 
(หกั) สินทรัพยสุ์ทธิในบริษทัยอ่ยท่ีตดัออก  (8,204,731.47) 
ก าไรจากการสูญเสียการควบคุมบริษทัยอ่ย  3,965,219.53 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
 
บริษทั โอลีฟ เทคโนโลย ีจ ากดั 

  เม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 10/2562 มีมติอนุมติัให้บริษทัเขา้ลงนามสัญญาร่วมทุนกบับริษทั เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์
เมชัน่ เซอร์วิส จ ากดั เพื่อด าเนินธุรกิจใหบ้ริการวิจยัพฒันาระบบตรวจสอบแก่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนในการศึกษาควบคุมผา่นระบบ IOT 
โดยจดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2563 ดว้ยทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท โดยมีทุนช าระ 0.25 ลา้นบาท บริษทัลงทุนเป็นจ านวน 0.13 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนผู ้
ถือหุน้ร้อยละ 50 

   โดยตามขอ้ตกลงในสัญญาร่วมทุนคณะกรรมการบริษทั โอลีฟ เทคโนโลยี จ ากดั จะประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 5 คน ซ่ึงมาจากการแต่งตั้งจากบริษทั       
ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 3 คน และบริษทั เอก็ซ์เซน้ส์ อินฟอร์เมชัน่ เซอร์วิส จ ากดั 2 คน ซ่ึงมติของท่ีประชุมคณะกรรมการในเร่ืองต่างๆตอ้งไดรั้บ
คะแนนเสียงขา้งมากของกรรมการทั้งหมด ซ่ึงหมายถึงบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) จะมีอ านาจในการควบคุมการด าเนินงานของบริษทั โอลีฟ 
เทคโนโลย ีจ ากดั ดงันั้นบริษทัจึงพิจารณาเงินลงทุนในบริษทั โอลีฟ เทคโนโลย ีจ ากดัเป็นบริษทัยอ่ย 

  เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 4/2563 มีมติอนุมติัให้บริษทั โอลีฟ เทคโนโลยี จ ากดั ไดเ้ขา้ท าสัญญาลงทุนร่วมกบั
บริษทัพนัธมิตร 2 แห่ง จดัตั้งบริษทั มหทั จ ากดั เพื่อด าเนินธุรกิจดา้นให้บริการวิจยัพฒันาระบบตรวจสอบแก่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนใน
การศึกษาควบคุมผา่นระบบ IOT ดว้ยทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท  และช าระค่าหุน้เตม็จ านวน  โดยบริษทัยอ่ยลงทุนเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 0.60 ลา้นบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 60 ตามขอ้ตกลงในสัญญาร่วมทุนคณะกรรมการบริษทั มหทั จ ากดั ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 3 คน ซ่ึงมาจากการแต่งตั้งจากบริษทัยอ่ย 2 
คน และบริษทัร่วมทุน 1 คน โดยมติของท่ีประชุมคณะกรรมการในเร่ืองต่างๆตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของกรรมการทั้งหมด ซ่ึงหมายถึงบริษทัยอ่ยจะมี
อ านาจในการควบคุมการด าเนินงานของบริษทั มหทั จ ากดั จึงพิจารณาเงินลงทุนในบริษทั มหทั จ ากดัเป็นบริษทัยอ่ย  

  ระหว่างวนัท่ี 14-18 มกราคม 2564 บริษทั โอลีฟ เทคโนโลยี จ ากดั  ไดเ้รียกเงินเพิ่มทุนจากผูถื้อหุ้นจ านวน 0.60 ลา้นบาท  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม 
2564  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นวิสามญัคร้ังท่ี 1/2564 ของบริษทั โอลีฟ เทคโนโลยี จ ากดั มีมติอนุมติัการเพิ่มทุนหุ้นสามญัจดทะเบียนอีกจ านวน 90,000 หุ้น จ านวน
เงิน 9,000,000 บาท จากหุน้สามญัเดิม 10,000 หุน้ ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท เป็นทุนหุน้สามญั 100,000 หุน้ จ านวนเงิน 10 ลา้นบาท  บริษทัไดล้งทุนเพิ่ม
ตามสดัส่วนเดิมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ินปี 2564 จ านวน 1,424,145 บาท 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
 
บริษทั สหการวิศวกร จ ากดั 

  เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2563 บริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ท าสญัญาร่วมคา้กบับริษทัพนัธมิตร 2 แห่ง ในนามกิจการร่วมคา้ สหไฮโดรพทัยา เพื่อเขา้ร่วมประกวดราคาและ
ท างานร่วมกนัในโครงการระบบระบายน ้ าถนนเลียบทางรถไฟฝ่ังตะวนัออก ระยะท่ี 1 ณ เขตเมืองพทัยา ภายหลงัจากท่ีกิจการร่วมคา้ฯ ไดเ้ป็นผูช้นะการประกวด
ราคา สมาชิกกิจการร่วมคา้ทั้งสามรายไดล้งนามในบนัทึกขอ้ตกลงร่วมกนั มอบหมายใหบ้ริษทัยอ่ย (บริษทั สหการวิศวกร จ ากดั) ซ่ึงมีสัดส่วนการลงทุนในกิจการ
ร่วมคา้ ร้อยละ 50 เป็นผูรั้บผดิชอบในการด าเนินการโครงการทั้งหมดและรับผลการด าเนินการโครงการ (การลงทุน - ก าไร - ขาดทุน) แต่เพียงผูเ้ดียว โดยพนัธมิตร
ทั้งสองรายไม่ร่วมลงทุนเงินหมุนเวียนโครงการ ไม่รับส่วนแบ่งทั้งก าไรและขาดทุน รวมถึงไม่รับผดิชอบความเสียหายใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการ 
ดงันั้น จึงพิจารณาใหกิ้จการร่วมคา้ สหไฮโดรพทัยา เป็นบริษทัยอ่ย 

 
  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  ลกัษณะ  ประเทศท่ี    บาท 
ช่ือบริษทั  ธุรกิจ  กิจการจดัตั้ง  สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)  ทุนช าระแลว้  วิธีราคาทุน  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน  ราคาทุน - สุทธิ 

      ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
      2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

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

บาท 
 1,000,000              

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

กิจการร่วมคา้ สหไฮโดร พทัยา  ใหบ้ริการงานวิศวกรรมก่อสร้าง  ไทย  100.00  -  200,000 บาท  -  200,000  -  -  -  200,000  - 
ถือหุน้โดยทีอาร์ซี อินเวสเมน้ท ์ลิมิเตท็                         
ทีอาร์ซี อินเตอร์เนชัน่แนล ลิมิเตท็   ลงทุนในกิจการอ่ืน  ฮ่องกง  100.00  100.00  10 

เหรียญฮ่องกง 
 10 

เหรียญฮ่องกง 
 33  33  -  -  33  33 

ถือหุน้โดยทีอาร์ซี อินเตอร์เนชัน่แนล ลิมิเตท็                         
TRC Middle East LLC  ใหบ้ริการงานวิศวกรรมก่อสร้าง  สาธารณรัฐ 

สุลต่านโอมาน 
 70.00  70.00  150,000 

Omani Rial 
 150,000 

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

TRC Engineering LLC  ใหบ้ริการงานวิศวกรรมก่อสร้าง  สาธารณรัฐ
สุลต่านโอมาน 

 70.00  70.00  250,000 
Omani Rial 

 250,000 
Omani Rial 

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

ถือหุน้โดยบริษทั โอลีฟ เทคโนโลย ีจ ากดั                         
บริษทั มหัท จ ากดั  บริหารจดัการและประมวลผล

ขอ้มูล 
 ไทย  59.98  59.98  1,000,000              

บาท 
 1,000,000              

บาท 
 599,800  599,800  -  -  599,800  599,800 

รวม              27,266,669  27,066,669  (25,976,836)  (25,976,836)  1,289,833  1,089,833 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
 
 กิจการร่วมคา้ไฮโดรเทค็ สหการ 
  บริษทั สหการวิศวกร จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั และบริษทั ไฮโดรเทค็ จ ากดั (มหาชน) มีบนัทึกขอ้ตกลงร่วมกนัใหบ้ริษทัยอ่ยเป็นผูรั้บผิดชอบใน

การด าเนินโครงการของกิจการร่วมคา้ ไฮโดรเท็ค สหการ โดยบริษทั ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) ไม่ขอรับส่วนแบ่งผลก าไรและขาดทุน และความเสียหายใด ๆ ท่ี
เกิดข้ึนอนัเกิดจากการด าเนินการ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคร้ังท่ี 2/2562 มีมติอนุมติัให้ด าเนินการเลิกบริษทั ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2564 บริษทัยอ่ยดงักล่าวอยูร่ะหวา่งด าเนินการช าระบญัชี 

 
 TRC Middle East LLC และ TRC Engineering LLC 
  เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2559 มีมติอนุมติัให้ด าเนินการปิดบริษทั TRC Middle East LLC และTRC Engineering 

LLC ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัยอ่ยดงักล่าวอยูร่ะหวา่งด าเนินการช าระบญัชีเพื่อปิดบริษทั 
 

กิจการร่วมคา้ สหไฮโดรพทัยา 
  เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2563 บริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ท าสญัญาร่วมคา้กบับริษทัพนัธมิตร 2 แห่ง ในนามกิจการร่วมคา้ สหไฮโดรพทัยา เพื่อเขา้ร่วมประกวดราคา

และท างานร่วมกนัในโครงการระบบระบายน ้ าถนนเลียบทางรถไฟฝ่ังตะวนัออก ระยะท่ี 1 ณ เขตเมืองพทัยา ภายหลงัจากท่ีกิจการร่วมคา้ฯ ไดเ้ป็นผูช้นะการ
ประกวดราคา สมาชิกกิจการร่วมคา้ทั้งสามรายไดล้งนามในบนัทึกขอ้ตกลงร่วมกนั มอบหมายให้บริษทัยอ่ย (บริษทั สหการวิศวกร จ ากดั) ซ่ึงมีสัดส่วนการ
ลงทุนในกิจการร่วมคา้ ร้อยละ 50 เป็นผูรั้บผดิชอบในการด าเนินการโครงการทั้งหมดและรับผลการด าเนินการโครงการ (การลงทุน - ก าไร - ขาดทุน) แต่เพียง
ผูเ้ดียว โดยพนัธมิตรทั้งสองรายไม่ร่วมลงทุนเงินหมุนเวียนโครงการ ไม่รับส่วนแบ่งทั้งก าไรและขาดทุน รวมถึงไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการ ดงันั้น จึงพิจารณาใหกิ้จการร่วมคา้ สหไฮโดรพทัยา เป็นบริษทัยอ่ย 

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

วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
 
15. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

 15.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 
   เงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงบนัทึกในวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม ประกอบดว้ย 

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

      ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
      2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

ถือหุน้โดยทีอาร์ซี อินเวสเมน้ท ์ลิมิเตท็                         
บริษทั อาเซียนโปแตช ชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน)  ขดุเจาะเหมืองแร่  ไทย  22.46  22.46  2,805,797  2,805,797  1,126,742  1,126,742  (1,126,742)  (1,126,742)  -  - 
ถือหุน้โดยทีอาร์ซี อินเตอร์เนชัน่แนล ลิมิเตท็                         
บริษทั อาเซียนโปแตช ชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน)  ขดุเจาะเหมืองแร่  ไทย  2.67  2.67  2,805,797  2,805,797  85,989  85,989  (85,989)  (85,989)  -  - 
รวม              1,212,731  1,212,731  (1,212,731)  (1,212,731)  -  - 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

 บริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน) 
  ตามขอ้ตกลงการขอประทานบตัรระหว่างบริษทัร่วมกบักรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ

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

  ในเดือนเมษายน 2561 บริษัทร่วมได้จัดสรรและเรียกช าระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนคร้ังท่ี 1 
จ านวนไม่เกิน 29 ลา้นหุ้น โดยเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้กับผูถื้อหุ้นรายเดิม ในราคาหุ้นละ 
68.43 บาท ระยะเวลาจองซ้ือและช าระค่าหุ้นในเดือนกรกฎาคม 2561 ทั้ งน้ี  เม่ือครบก าหนด
ระยะเวลาจองซ้ือและช าระค่าหุน้เพิ่มทุนแลว้ ผลปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดช าระค่าหุน้เพิ่มทุน 

  บริษทัร่วมดงักล่าว ยงัคงไม่สามารถจ่ายช าระเงินผลประโยชน์พิเศษฯงวดท่ี 1 ตามขอ้ตกลง
การจ่ายผลประโยชน์พิเศษดงักล่าวได ้เน่ืองจากอยูใ่นระหว่างการด าเนินการหาแหล่งเงินทุนจากทั้ง
ในส่วนการเพิ่มทุนจากผูถื้อหุน้ และ/หรือจากการขอวงเงินสินเช่ือจากธนาคารพาณิชย ์ทั้งน้ี ในเดือน
พฤศจิกายน 2561 บริษทัร่วมไดรั้บแจง้ให้บริษทัช าระเงินผลประโยชน์พิเศษฯ งวดท่ี 2 จ านวน 569 
ลา้นบาท ภายในวนัท่ี 15 มกราคม 2562 หากพน้ก าหนดเวลาช าระเงิน บริษทัร่วมจะตอ้งช าระค่าปรับ
ในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี ของจ านวนเงินท่ีต้องช าระเงินผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐ 
ปัจจุบนับริษทัร่วมยงัคงไม่สามารถปฎิบติัตามขอ้ตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษฯดงักล่าวได ้ 

  ตามท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี  2562 ของบริษัทร่วม ได้มีมติอนุมัติการแก้ไข
เปล่ียนแปลงราคาเสนอขายหุน้เพิ่มทุนจากราคาหุน้ละ  68.43 บาทเป็นราคาหุน้ละ 15.00 บาทต่อหุ้น 
และพิจารณาอนุมติัการเรียกช าระค่าหุ้น โดยการเสนอขายหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมในอตัรา 4 หุ้นเดิม
ต่อ 5 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขาย 15.00 บาทต่อหุ้น และระยะเวลาจองซ้ือและช าระค่าหุ้นระหว่าง
วนัท่ี 27 - 31 พฤษภาคม และ 3 - 7 มิถุนายน 2562 และได้ขยายระยะเวลาจองซ้ือเป็นวันท่ี 4 
มิถุนายน ถึงวนัท่ี 5 สิงหาคม 2562 เม่ือครบก าหนดระยะเวลาจองซ้ือและช าระค่าหุน้เพิ่มทุนแลว้ ผล
ปรากฎว่ามีผูถื้อหุ้นมาช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนจ านวน 5 ราย เป็นจ านวนเงิน 18.38 ลา้นบาท แต่จ านวน
เงินท่ีได้รับช าระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคร้ังน้ีไม่เป็นไปตาม
แผนการด าเนินงานท่ีวางไว ้ท าใหบ้ริษทัร่วมไม่สามารถด าเนินการตามแผนงานต่อได ้บริษทัร่วมจึง
คืนเงินช าระค่าหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2562 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
 
  ดงันั้น ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคร้ังท่ี 3/2562 วนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2562 มีมติอนุมติัให้

บริษทัไม่ด าเนินการใดๆเพิ่มเติมเก่ียวกบัการลงทุนในบริษทัร่วม รวมถึงไม่รับงานก่อสร้างใดๆ จาก
บริษทัร่วมจนกว่าจะมีแหล่งเงินทุนท่ีน่าเช่ือถือในการพฒันาโครงการ และอนุมติัให้บริษทัยอ่ยของ
บริษัท บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนทั้ งจ านวน เป็นมูลค่ารวมทั้ งส้ิน 1,361 ล้านบาท 
เน่ืองจากสถานการณ์ของบริษทัร่วมมีความไม่แน่นอนท่ีส าคญั อาทิเช่น ภาระในการช าระเงิน
ผลประโยชน์พิเศษฯทั้ง 2 งวด ซ่ึงส่งผลให้เกิดความเส่ียงในการถูกเพิกถอนประทานบตัร และยงัมี
ความไม่แน่นอนในการหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมในการพฒันาโครงการเหมืองแร่โปแตช ทั้งในส่วน
การเพิ่มทุนท่ียงัไม่มีความคืบหน้าในการหาผูร่้วมทุนรายใหม่ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน และ/
หรือการไดรั้บสินเช่ือจากธนาคารพาณิชย ์ ท าให้บริษทัร่วมเกิดปัญหาดา้นเงินทุนหมุนเวียน ส่งผล
ให้เกิดความล่าช้าของแผนพฒันาโครงการของบริษทัร่วม รวมถึงการท่ีบริษทัตอ้งรับรู้ผลขาดทุน
ของบริษทัร่วมดว้ยวิธีส่วนไดเ้สียเขา้มาในผลประกอบการรวมเป็นจ านวนมากต่อเน่ืองกนัมาหลายปี 
และจะตอ้งรับรู้มากข้ึนในอนาคตจากการบนัทึกค่าปรับจากการท่ีบริษทัร่วมไม่สามารถช าระเงิน
ผลประโยชน์พิเศษฯท่ีตอ้งช าระทุกๆปี ถึงแมว้า่ฝ่ายบริหารของบริษทัจะไดบ้นัทึกส ารองเผื่อขาดทุน
ไวเ้ต็มจ านวนส าหรับสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัโครงการเหมืองแร่โปแตชของบริษทัร่วมแลว้ บริษทั
ยงัคงมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการด าเนินการอย่างดีท่ีสุดเพื่อให้ได้คืนมาซ่ึงมูลค่าของ
สินทรัพยเ์หล่านั้นมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้และในอนาคตถา้ไดรั้บคืนมาซ่ึงมูลค่าของสินทรัพย์
เหล่านั้น บริษทัก็จะสามารถกลบัรายการส ารองเผื่อขาดทุนท่ีเกินความจ าเป็น และรับรู้ก าไรใน
อนาคตเพื่อชดเชยขาดทุนจากส ารองดงักล่าวได ้

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัร่วมยงัคงไม่สามารถจ่ายช าระผลประโยชน์พิเศษฯ งวดท่ี 1 
ถึงงวดท่ี 5 จ านวน 2,843 ลา้นบาท รวมถึงค่าปรับในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี เน่ืองจากบริษทัร่วมอยู่
ระหวา่งด าเนินการในการจดัหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมทั้งในส่วนของการเรียกเงินเพิ่มทุนจากผูถื้อเดิม
ของบริษทัร่วมและสรรหาผูล้งทุนใหม่ท่ีมีศกัยภาพและบริษทัร่วมไดร้ะงบัโครงการก่อสร้างเหมือง
ชัว่คราว 

 
 15.2 ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) 
  ในระหวา่งปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัหยดุรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการ

ลงทุนในบริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน) ในงบการเงินรวม เน่ืองจากส่วนแบ่งขาดทุน
ในบริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน) นั้นมีมูลค่าเท่ากบัหรือเกินมูลค่าส่วนไดเ้สียของ
บริษทั อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ ากัด (มหาชน) นั้นแลว้ และบริษทัไม่ได้ค  ้ าประกันภาระหน้ีของ
บริษทัร่วมดงักล่าวแต่อยา่งใด 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
 
 15.3 ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมท่ีมีสาระส าคญั 
   บริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน) 
  สรุปรายการฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 
 

 ลา้นบาท 
 2564  2563 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 5  5 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 6,818  6,832 
หน้ีสินหมุนเวยีน (4,540)  (3,585) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (2,051)  (2,537) 
 สินทรัพย ์- สุทธิ 232  715 
สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 25.13  25.13 
สดัส่วนตามส่วนไดเ้สียของกิจการในสินทรัพย ์- สุทธิ 58  180 
การตดัรายการระหวา่งกนั -  - 
ค่าความนิยม 847  847 
รวม 905  1,027 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน (1,213)  (1,213) 
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัร่วม (308)  (186) 

   
 
  สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 
 

 ลา้นบาท 
 2564  2563 
รายได ้ 3  2 
ก าไร (ขาดทุน)  (483)  (434) 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน -  - 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม (483)  (434) 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
 
16. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

  เงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงบนัทึกในวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม ประกอบดว้ย 
  ลกัษณะ    พนับาท 

ช่ือบริษทั  ธุรกิจ  สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)  ราคาทุน (พนับาท)  วิธีส่วนไดเ้สีย  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน  วิธีส่วนไดเ้สีย - สุทธิ 
    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
    2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

ถือหุน้โดยบริษทั                       
กิจการร่วมคา้ซิโนเปค – ทีอาร์ซี  ใหบ้ริการงานวิศวกรรมก่อสร้าง  30  30  2,376  2,376  2,376  2,376  -  -  2,376  2,376 
บริษทั แอท เอนเนอจี โซลูชัน่ จ ากดั  ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน  50  50  100,000  100,000  102,839  97,265  -  -  102,839  97,265 
บริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จ ากดั  ผลิตและจ าหน่ายน ้าประปา  50  -  6,999  -  9,424  -  -  -  9,424  - 
ถือหุน้โดยบริษทั สหการวิศวกร จ ากดั                       
บริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จ ากดั  ใหบ้ริการงานวิศวกรรมก่อสร้าง  51  51  20,400  20,400  23,704  23,741  -  -  23,704  23,741 
กิจการร่วมคา้ สหการอนัเดอร์กราวน ์  ใหบ้ริการงานวิศวกรรมก่อสร้าง  50  50  200  200  546  201  -  -  546  201 
รวม        129,975  122,976  138,889  123,583  -  -  138,889  123,583 

 
   เงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงบนัทึกในวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ประกอบดว้ย 

      พนับาท 
ช่ือบริษทั  ลกัษณะธุรกิจ  สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)  ราคาทุน  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน  ราคาทุน 

    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
    2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

กิจการร่วมคา้ซิโนเปค - ทีอาร์ซี  ใหบ้ริการงานวิศวกรรมก่อสร้าง  30  30  2,376  2,376  -  -  2,376  2,376 
บริษทั แอท เอนเนอจี โซลูชัน่ จ ากดั  ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน  50  50  100,000  100,000  -  -  100,000  100,000 
บริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จ ากดั  ผลิตและจ าหน่ายน ้าประปา  50  -  6,999  -  -  -  6,999  - 
รวม        109,375  102,376  -  -  109,375  102,376 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
  

 บริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จ ากดั 
  เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัยอ่ยมีมติอนุมติัให้บริษทัยอ่ยเขา้ร่วม

จดัตั้งบริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จ ากัด โดยมีทุนจดทะเบียน 40 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 400,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท) เพื่อรับเหมาก่อสร้างวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใตดิ้น งานดนัท่อลอด
และงานขดุเจาะอุโมงค ์ในสัดส่วนร้อยละ 51 เป็นจ านวน 203,998 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 100 บาท บริษทั
ย่อยและพนัธมิตรผูร่้วมลงทุน ควบคุมร่วมในการงานและตดัสินใจดา้นนโยบายทางการเงิน บริษทั
ยอ่ยจึงบนัทึกเป็นเงินลงทุนในการร่วมคา้และรับรู้รายการตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 
 บริษทั แอท เอนเนอจี โซลูชัน่ จ ากดั 

  เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 8/2562 มีมติอนุมติัให้บริษทั
เขา้ลงนามสัญญาร่วมทุนกบับริษทั เอเชีย กรีน เอนเนอจี จ ากดั (มหาชน) และบริษทั แอพไพลแอ๊นซ์ 
เทคโนโลย ีซพัพลายส์ จ ากดั เพื่อด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายพลงังาน คิดเป็นสัดส่วนถือหุน้ร้อยละ 
45, 45, 10 ตามล าดับ โดยจดทะเบียนเม่ือวนัท่ี  14 สิงหาคม 2562 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท 
บริษทัลงทุนเป็นจ านวน 449,900 บาท ต่อมาบริษทั แอพไพลแอ๊นซ์ เทคโนโลยี ซัพพลายส์ จ ากัด 
ประสงค์จะขายหุ้นลงทุนทั้ งหมดให้กับผูร่้วมลงทุนเดิม คือบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ ากัด 
(มหาชน) และบริษทั เอเชีย กรีน เอนเนอจี จ ากดั (มหาชน) และเม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 บริษทั 
แอท เอนเนอจี โซลูชัน่ จ ากดั เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ลา้นบาทเป็น 200 ลา้นบาท โดยเม่ือวนัท่ี 14 
มกราคม 2563 บริษทั แอท เอนเนอจี โซลูชัน่ จ ากดั ไดมี้การเรียกช าระเพิ่มทุนในส่วนท่ีเหลือทั้งหมด 
ท าให้บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัท แอท เอนเนอจี โซลูชั่น จ ากัด เป็นจ านวน 99,999 หุ้น มูลค่า 
99,999,900 บาท คิดเป็นสดัส่วนถือหุน้ร้อยละ 50  

  โดยตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุนคณะกรรมการบริษัท แอท เอนเนอจี โซลูชั่น จ ากัด 
ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 4 คน ซ่ึงมาจากการแต่งตั้งจากบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ ากัด 
(มหาชน) จ านวน 2 คน จากบริษทั เอเชีย กรีน เอนเนอจี จ ากัด (มหาชน) จ านวน 2 คน โดยมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการตอ้งได้รับคะแนนเสียงขา้งมากของกรรมการทั้งหมด โดยอย่างน้อยจะตอ้ง
ไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบจากกรรมการกลุ่มบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ ากดั (มหาชน) และ
กรรมการกลุ่มบริษทั เอเชีย กรีน เอนเนอจี จ ากดั (มหาชน) อย่างน้อยฝ่ายละ 1 คน ดงันั้นบริษทัจึง
พิจารณาเงินลงทุนในบริษทั แอท เอนเนอจี โซลูชัน่ จ ากดั เป็นเงินลงทุนในการร่วมคา้ 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

 กิจการร่วมคา้ สหการอนัเดอร์กราวน ์
  เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2563 บริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ท าสัญญาการร่วมคา้กบับริษทัแห่งหน่ึงในนามกิจการ

ร่วมคา้ สหการอนัเดอร์กราวน์ เพื่อเขา้ร่วมประกวดราคาและท างานร่วมกนัในโครงการการก่อสร้างบ่อพกั 
และท่อร้อยสายไฟฟ้าใตดิ้น ภายใตส้ัดส่วนการลงทุนของบริษทัยอ่ยร้อยละ 50 บริษทัยอ่ยไดใ้ชว้ิธีส่วน
ไดเ้สียในการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ สหการอนัเดอร์กราวน์ ในงบการเงินรวมของ
บริษทั 

 
 บริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จ ากดั 

  บริษทัไดมี้การโอนเปล่ียนสถานะเงินลงทุนในบริษทั ทีอาร์ซี ยูทิลิต้ี จ ากดั จากบริษทัย่อยเดิมท่ี
เคยมีการควบคุมมาเป็นกิจการร่วมค้าตั้ งแต่วนัท่ี 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป และในงบการเงินรวม 
บริษทัไดรั้บรู้เงินลงทุนท่ีเหลือในบริษทัยอ่ยเดิมท่ีเคยมีการควบคุมในมูลค่ายติุธรรมเร่ิมแรก หุน้ละ 48.68 
บาท เป็นจ านวนเงินรวม 12.17 ลา้นบาท (ตามท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14) 

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

ดงัน้ี 
  พนับาท 

ช่ือบริษทั  

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) 
จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนใน

การร่วมคา้ 
  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2564  2563  2564 

 
2563 

บริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จ ากดั  (37)  (121)  - 
 

- 
บริษทั แอท เอนเนอจี โซลูชัน่ จ  ากดั  4,999  (2,735)  574  - 
กิจการร่วมคา้ สหการอนัเดอร์กราวน ์  345  1  -  - 
บริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จ  ากดั  (2,745)  -  -  - 
รวม  2,562  (2,855)  574 

 
- 

 
  งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัไม่ไดบ้นัทึกส่วนแบ่ง

ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ซิโนเปค-ทีอาร์ซี เน่ืองจากผลกระทบของรายการ
ดงักล่าว ไม่มีสาระส าคญัต่องบการเงิน 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
 
 16.2 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมคา้ท่ีมีสาระส าคญั 
   บริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จ ากดั 
  สรุปรายการฐานะทางการเงิน  

 ลา้นบาท 
 2564  2563 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0  6 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 173  150 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 9  13 
หน้ีสินหมุนเวยีน (136)  (123) 
 สินทรัพย ์- สุทธิ 46  46 
สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 51  51 
สดัส่วนตามส่วนไดเ้สียของกิจการในสินทรัพย ์- สุทธิ 24  24 

 
  สรุปรายการก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จ 

 ลา้นบาท 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2564  2563 
รายได ้ 165  115 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (2)  (4) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (0)  (0) 
ก าไร (ขาดทุน)  (0)  (0) 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน -  - 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม (0)  (0) 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

  บริษทั แอท เอนเนอจี โซลูชัน่ จ ากดั 
  สรุปรายการฐานะทางการเงิน  

 ลา้นบาท 
 2564  2563 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 45  26 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 14  154 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 330  18 
หน้ีสินหมุนเวยีน (22)  (3) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (157)  - 
 สินทรัพย ์- สุทธิ 210  195 
สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 50  50 
สดัส่วนตามส่วนไดเ้สียของกิจการในสินทรัพย ์- สุทธิ 105  98 

 
  สรุปรายการก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จ 

 ลา้นบาท 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2564  2563 
รายได ้ 52  5 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 6  (0) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (2)  - 
ก าไร (ขาดทุน)  14  (4) 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 1  - 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม 15  (4) 

 
 
 
 
 
 
 
 



- 66 - 

 

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

วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
 
17. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

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

 มกราคม 2564        ควบคุมใน
บริษทัยอ่ย 

 ธนัวาคม 2564 

ราคาทุน             
ท่ีดิน 142,062  -  -  -  -  142,062 
อาคาร 343,414  111  -  52,011  (32)  395,504 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 603,385  16,983  (2,923)  39,288  (24,179)  632,554 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 97,230  610  (7,609)  -  (426)  89,805 
ยานพาหนะ 87,409  161  (6,288)  -  -  81,282 
งานระหวา่งก่อสร้าง 75,127  47,778  -  (91,299)  -  31,606 

รวมราคาทุน 1,348,627  65,643  (16,820)  -  (24,637)  1,372,813 
ค่าเส่ือมราคาสะสม             

อาคาร (59,567)  (18,440)  -  -  6  (78,001) 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (495,804)  (31,492)  2,089  -  14,329  (510,878) 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน (90,035)  (3,246)  7,565  -  352  (85,364) 
ยานพาหนะ (84,520)  (1,196)  6,288  -  -  (79,428) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (729,926)  (54,374)  15,942  -  14,687  (753,671) 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (344)  -  -  -  344  - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 618,357          619,142 

 
 งบการเงินรวม  (พนับาท) 

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

 มกราคม 2563        ธนัวาคม 2563 
ราคาทุน           

ท่ีดิน 142,062  -  -  -  142,062 
อาคาร 301,840  101  -  41,473  343,414 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 596,054  27,269  (25,023)  5,085  603,385 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 98,523  1,221  (2,514)  -  97,230 
ยานพาหนะ 88,402  -  (993)  -  87,409 
งานระหวา่งก่อสร้าง 34,359  77,686  -  (36,918)  75,127 

รวมราคาทุน 1,261,240  106,277  (28,530)  9,640  1,348,627 
ค่าเส่ือมราคาสะสม           

อาคาร (46,714)  (12,853)  -  -  (59,567) 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (450,417)  (53,487)  13,835  (5,735)  (495,804) 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน (86,761)  (5,781)  2,507  -  (90,035) 
ยานพาหนะ (81,096)  (4,315)  891  -  (84,520) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (664,988)  (76,436)  17,233  (5,735)  (729,926) 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (344)  -  -  -  (344) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 595,908        618,357 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

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

 มกราคม 2564        ธนัวาคม 2564 
ราคาทุน           

ท่ีดิน 140,472  -  -  -  140,472 
อาคาร 343,381  111  -  43,092  386,584 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 405,337  15,310  (2,087)  39,288  457,848 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 86,130  423  (6,866)  -  79,687 
ยานพาหนะ 70,164  143  (6,288)  -  64,019 
งานระหวา่งก่อสร้าง 66,318  47,668  -  (82,380)  31,606 

รวมราคาทุน 1,111,802  63,655  (15,241)  -  1,160,216 
ค่าเส่ือมราคาสะสม           

อาคาร (59,561)  (18,073)  -  -  (77,634) 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (327,079)  (27,085)  2,001  -  (352,163) 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน (79,519)  (3,026)  6,832  -  (75,713) 
ยานพาหนะ (67,292)  (1,189)  6,288  -  (62,193) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (533,451)  (49,373)  15,121  -  (567,703) 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 578,351        592,513 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  (พนับาท) 

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

 มกราคม 2563        ธนัวาคม 2563 
ราคาทุน           

ท่ีดิน 140,472  -  -  -  140,472 
อาคาร 301,807  101  -  41,473  343,381 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 451,219  21,200  (72,167)  5,085  405,337 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 87,374  1,049  (2,293)  -  86,130 
ยานพาหนะ 70,164  -  -  -  70,164 
งานระหวา่งก่อสร้าง 34,359  68,877  -  (36,918)  66,318 

รวมราคาทุน 1,085,395  91,227  (74,460)  9,640  1,111,802 
ค่าเส่ือมราคาสะสม           

อาคาร (46,710)  (12,851)  -  -  (59,561) 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (328,492)  (46,215)  53,363  (5,735)  (327,079) 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน (76,294)  (5,511)  2,286  -  (79,519) 
ยานพาหนะ (63,209)  (4,083)  -  -  (67,292) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (514,705)  (68,660)  55,649  (5,735)  (533,451) 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 570,690        578,351 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
ค่าเส่ือมราคาในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ รวมอยูใ่น        
     ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 9,601  16,506  6,069  9,493 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 44,773  59,930  43,304  59,167 
  รวม 54,374  76,436  49,373  68,660 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้ 

แต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจ านวนเงินประมาณ     
560 ลา้นบาท และ 517 ลา้นบาท ตามล าดบั (เฉพาะของบริษทัจ านวนเงินประมาณ 429 ลา้นบาท และ 385 
ลา้นบาท ตามล าดบั) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของเคร่ืองมือและยานพาหนะซ่ึง
ไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวนประมาณ 2 ลา้นบาท และ 7 ลา้น
บาท ตามล าดบั (เฉพาะของบริษทัจ านวนเงินประมาณ 2 ลา้นบาท และ 5 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัไดน้ าท่ีดินและอาคารซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีจ านวน 100 
ลา้นบาท ไปจดจ านองไวก้บัธนาคารเพื่อค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บจากธนาคาร 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
 
18. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

18.1 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ประกอบดว้ย 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 1  รายการในระหวา่งปี  ณ วนัท่ี 31  
 มกราคม 2564  เพิ่มข้ึน  เปล่ียนแปลง

เง่ือนไข/ตดั
จ าหน่าย 

 ลดลงจากการสูญเสีย
การควมคุมในบริษทั

ยอ่ย 

 ธนัวาคม 2564 

ราคาทุน           
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 16,345  -  (2,411)  (4,114)  9,820 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 1,296  -  -  (486)  810 
เคร่ืองตกแตง่ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน 17,855  6,791  (3,886)  -  20,760 
ยานพาหนะ 5,848  3,340  -  -  9,188 
 รวม 41,344  10,131  (6,297)  (4,600)  40,578 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม          
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน (3,773)  (6,062)  1,639  1,426  (6,770) 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (459)  (80)  -  202  (337) 
เคร่ืองตกแตง่ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน (5,258)  (6,015)  1,397  -  (9,876) 
ยานพาหนะ (2,231)  (2,899)  -  -  (5,130) 
 รวม (11,721)  (15,056)  3,036  1,628  (22,113) 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 29,623        18,465 

 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 1  รายการในระหวา่งปี  ณ วนัท่ี 31 
 มกราคม 2563  เพิ่มข้ึน  เปล่ียนแปลงเง่ือนไข/ตดั

จ าหน่าย 
 ธนัวาคม 2563 

ราคาทุน         
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 4,840  11,505  -  16,345 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 462  834  -  1,296 
เคร่ืองตกแตง่ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน 11,383  6,472  -  17,855 
ยานพาหนะ 3,407  2,441  -  5,848 
 รวม 20,092  21,252      -  41,344 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม        
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน                 -  (3,773)  -  (3,773) 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร                -  (459)  -  (459) 
เคร่ืองตกแตง่ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน                -  (5,258)  -  (5,258) 
ยานพาหนะ                -  (2,231)  -  (2,231) 
 รวม               -  (11,721)  -  (11,721) 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ                20,092      29,623 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 1   รายการในระหวา่งปี  ณ วนัท่ี 31  
 มกราคม 2564  เพิ่มข้ึน  เปล่ียนแปลง

เง่ือนไข/ตดั
จ าหน่าย 

 รับโอน 
 (โอนออก) 

 ธนัวาคม 2564 

ราคาทุน           
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 3,418  -  (2,032)  -  1,386 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน 15,727  6,791  (2,753)  -  19,765 
ยานพาหนะ 2,088  1,775  -  -  3,863 
 รวม 21,233  8,566  (4,785)  -  25,014 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม          
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน (778)  (1,308)  1,355  -  (731) 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน (4,755)  (5,737)  1,068  -  (9,424) 
ยานพาหนะ (1,215)  (1,180)  -  -  (2,395) 
 รวม (6,748)  (8,225)  2,423  -  (12,550) 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 14,485        12,464 

 

 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 1  รายการในระหวา่งปี  ณ วนัท่ี 31 
 มกราคม 2563  เพิ่มข้ึน  เปล่ียนแปลง 

เง่ือนไข/ตดัจ าหน่าย 
 ธนัวาคม 2563 

ราคาทุน         
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน                   -  3,418  -  3,418 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน 10,193  5,534  -  15,727 
ยานพาหนะ 2,082  6  -  2,088 
 รวม 12,275  8,958      -  21,233 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม        
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน -  (778)  -  (778) 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน -  (4,755)  -  (4,755) 
ยานพาหนะ -  (1,215)  -  (1,215) 
 รวม -  (6,748)  -  (6,748) 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 12,275      14,485 

 
กลุ่มบริษทัเช่าสินทรัพยห์ลายประเภท ประกอบดว้ย ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน อายสุัญญาเช่า  3 ปี 

อาคารส านกังาน อุปกรณ์และรถยนต ์อายสุญัญาเช่าเฉล่ียเท่ากบั 3 ปี 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
 
19. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 1 
มกราคม 2564  

 เพิ่มข้ึน  จ าหน่าย/ 
ตดัจ าหน่าย 

 โอนเขา้/  
(โอนออก) 

 ลดลงจากการ
สูญเสียการ
ควบคุม 

ในบริษทัยอ่ย 

 ยอดคงเหลือ  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

ราคาทุน              
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 30,968  221  (7)  -  (64)  31,118 

รวมราคาทุน 30,968  221  (7)  -  (64)  31,118 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม              

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ (17,695)  (2,268)  -  -  24  (19,939) 
รวมค่าตดัจ าหน่ายสะสม (17,695)  (2,268)  -  -  24  (19,939) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 13,273          11,179 

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

 1 มกราคม        31 ธนัวาคม 
 2563        2563 

ราคาทุน            
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 26,240  4,728  -  -  30,968 

รวมราคาทุน 26,240  4,728  -  -  30,968 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม            

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ (15,493)  (2,202)  -  -  (17,695) 
รวมค่าตดัจ าหน่ายสะสม (15,493)  (2,202)  -  -  (17,695) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 10,747        13,273 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

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

 1 มกราคม        31 ธนัวาคม 
 2564        2564 

ราคาทุน            
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 30,390  153  -  -  30,543 

รวมราคาทุน 30,390  153  -  -  30,543 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม         -   

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ (17,323)  (2,207)  -  -  (19,530) 
รวมค่าตดัจ าหน่ายสะสม (17,323)  (2,207)  -  -  (19,530) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 13,067        11,013 
 

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

 1 มกราคม        31 ธนัวาคม 
 2563        2563 

ราคาทุน            
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 25,739  4,651  -  -  30,390 

รวมราคาทุน 25,739  4,651  -  -  30,390 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม            

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ (15,172)  (2,151)  -  -  (17,323) 
รวมค่าตดัจ าหน่ายสะสม (15,172)  (2,151)  -  -  (17,323) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 10,567        13,067 

 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
ค่าตดัจ าหน่ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ รวมอยูใ่น        
     ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 23  7  10  6 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2,245  2,195  2,197  2,145 
  รวม 2,268  2,202  2,207  2,151 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

20. สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชีและหนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 20.1  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีดงัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2564   2563 

(ปรับปรุงใหม่) 

  2564   2563 
(ปรับปรุงใหม่) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  27,591  42,763  19,394  14,598 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (287)  (280)  (333)  (318) 
 27,304  42,483  19,061  14,280 

 
  การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับัญชี 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 

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

 ธนัวาคม 2563  เพิ่มข้ึน  ใชป้ระโยชน์/  เบด็เสร็จอ่ืน  ธนัวาคม 2564 
 (ปรับปรุงใหม่)    กลบัรายการ     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี          
 ค่าเผ่ือมูลค่าสินคา้ลดลง 139  -  -  -  139 
 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ     
        ผลประโยชน์พนกังาน 

 
16,364 

  
2,613 

  
(1,218) 

  
(5,506) 

  
12,253 

 ประมาณการหน้ีสินอ่ืน 26,260  23,232  (34,293)  -  15,199 
  รวม 42,763  25,845  (35,511)  (5,506)  27,591 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี          
 สัญญาเช่า (280)  (7)  -  -  (287) 
  รวม (280)  (7)  -  -  (287) 
 สุทธิ 42,483  25,838  (35,511)  (5,506)  27,304 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

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

 ธนัวาคม 2562  เพิ่มข้ึน  ใชป้ระโยชน์/  เบด็เสร็จอ่ืน  ธนัวาคม 2563 
     กลบัรายการ     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี          
 ค่าเผ่ือมูลค่าสินคา้ลดลง 476  -  (337)  -  139 
 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ     
        ผลประโยชน์พนกังาน 

 
14,985 

  
2,929 

  
(1,550) 

  
- 

  
16,364 

 ประมาณการหน้ีสินอ่ืน 15,177  74,254  (63,171)  -  26,260 
  รวม 30,638  77,183  (65,058)  -  42,763 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี          
 สัญญาเช่า (1,666)  38  1,348  -  (280) 
  รวม (1,666)  38  1,348  -  (280) 
 สุทธิ 28,972  77,221  (63,710)  -  42,483 

 
 พนับาท 

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

 ธนัวาคม 2563  เพิ่มข้ึน  ใชป้ระโยชน์/  เบด็เสร็จอ่ืน  ธนัวาคม 2564 
 (ปรับปรุงใหม่)    กลบัรายการ     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี          
 ค่าเผ่ือมูลค่าสินคา้ลดลง 139  -  -  -  139 
 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ     
        ผลประโยชน์พนกังาน 

 
13,668 

  
1,841 

  
(367) 

  
(7,732) 

  
7,410 

 ประมาณการหน้ีสินอ่ืน 791  23,232  (12,178)  -  11,845 
  รวม 14,598  25,073  (12,545)  (7,732)  19,394 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี          
 สัญญาเช่า (318)  (15)  -  -  (333) 
  รวม (318)  (15)  -  -  (333) 
 สุทธิ 14,280  25,058  (12,545)  (7,732)  19,061 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

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

 ธนัวาคม 2562  เพิ่มข้ึน  ใชป้ระโยชน์/  เบด็เสร็จอ่ืน  ธนัวาคม 2563 
     กลบัรายการ     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี          
 ค่าเผ่ือมูลค่าสินคา้ลดลง 476  -  (337)  -  139 
 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ     
        ผลประโยชน์พนกังาน 

 
12,665 

  
2,401 

  
(1,398) 

  
- 

  
13,668 

 ประมาณการหน้ีสินอ่ืน 1,419  11,251  (11,879)  -  791 
  รวม 14,560  13,652  (13,614)  -  14,598 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี          
 สัญญาเช่า (1,193)  -  875  -  (318) 
  รวม (1,193)  -  875  -  (318) 
 สุทธิ 13,367  13,652  (12,739)  -  14,280 

 
21. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
  เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ย 

   พนับาท 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อตัราดอกเบ้ีย  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 (ร้อยละต่อปี)  2564  2563  2564  2563 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 6.00 - 6.03  6,256  -  1,184  - 
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 4.47 

(2563 : 4.47 - 5.25) 
 4,474  20,405  4,474  20,405 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 2.26 - 6.00 
(2563 : 3.25 - 6.00) 

 785,887  689,055  367,500  394,255 

รวม   796,617  709,460  373,158  414,660 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
 
22. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,092  7,996  -  - 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 701,797  643,404  319,545  340,757 
เงินทดรองจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  5,081  5,628 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์ 7,482  17,093  7,378  14,835 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  17,174  3,966 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 60,151  49,997  44,548  41,251 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 780,522  718,490  393,726  406,437 

   
23. ประมาณการหนีสิ้นจากโครงการก่อสร้าง 
  ประมาณการหน้ีสินจากโครงการก่อสร้าง ประกอบดว้ย 
 

  พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  การรับประกนั

ผลงาน 

 ผลขาดทุน 

โครงการก่อสร้าง 

 รวม 
 

การรับประกนั

ผลงาน 

 ผลขาดทุน

โครงการก่อสร้าง 

 รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564   7,101  123,771  130,872  2,975  554  3,529 

เพิ่มข้ึนในระหวา่งปี  -  116,158  116,158  -  116,158  116,158 

ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง  (751)  (167,390)  (168,141)  (80)  (57,486)  (57,566) 

โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน  (2,895)  -  (2,895)  (2,895)  -  (2,895) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  3,455  72,539  75,994  -  59,226  59,226 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

  พนับาท (ปรับปรุงใหม่) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  การรับประกนั

ผลงาน 

 ผลขาดทุน 

โครงการก่อสร้าง 

 รวม 
 

การรับประกนั

ผลงาน 

 ผลขาดทุน

โครงการก่อสร้าง 

 รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  16,719  60,173  76,892  8,101  -  8,101 

เพิ่มข้ึนในระหวา่งปี  1,000  370,269  371,269  -  56,256  56,256 

ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง  (7,016)  (306,671)  (313,687)  (2,468)  (55,702)  (58,170) 

โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน  (3,602)  -  (3,602)  (2,658)  -  (2,658) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  7,101  123,771  130,872  2,975  554  3,529 

 
24.  หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

  มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและการเคล่ือนไหวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าตน้ปี 32,382  23,965  17,213  14,383 
เพ่ิมข้ึน 10,131  21,252  8,566  8,958 
เพ่ิมข้ึนจากดอกเบ้ีย 1,653  1,640  1,025  933 
เงินจ่ายช าระ (17,932)  (14,475)  (10,238)  (7,061) 
ลดลงจากการยกเลิกสญัญา (3,343)  -  (2,454)  - 
ลดลงจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย (1,627)  -  -  - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าปลายปี 21,264  32,382  14,112  17,213 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี (13,052)  (16,709)  (7,349)  (9,156) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิ 8,212  15,673  6,763  8,057 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสญัญาเช่าท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 15,056  11,721  8,225  6,748 

ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า 1,653  1,640  1,025  933 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าระยะสั้น 7,038  9,745  5,029  7,889 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า 1,200  4,528  660  4,192 

 รวม 24,947  27,634  14,939  19,762 

      
  กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าจ านวน 18 ลา้นบาท  (เฉพาะกิจการ: 10 ลา้น

บาท) และมีการเพิ่มข้ึนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีไม่ใช่เงินสดจ านวน 10 ลา้น
บาท (เฉพาะกิจการ: 9 ลา้นบาท) 

 
25. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 
  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
ภาษีขายท่ียงัไม่ถึงก าหนด -  104  7,631  - 
ภาษีมูลค่าเพิ่มคา้งจ่าย -  8,811  6,068  8,706 
อ่ืน ๆ 7,769  6,936  2,317  2,365 
รวม 7,769  15,851  16,016  11,071 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
 
26. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 

      26.1 จ านวนเงินประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชย
พนกังานเม่ือออกจากงานแสดงไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 2564  2563 

 ผลประโยชน์หลงั

ออกจากงาน 

 ผลประโยชน ์

ระยะยาวอ่ืน 

 รวม  ผลประโยชน์หลงั

ออกจากงาน 

 ผลประโยชน์

ระยะยาวอ่ืน 

 รวม 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ

ผลประโยชนพ์นกังานตน้ปี 

 

74,166 

 

7,941 

 

82,107 

  

68,776 

 

6,346 

 

75,122 

ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ 

ประกนัภยั 

 

(26,433) 

 

(1,099) 

 

(27,532) 

  

               - 

  

              - 

  

                  - 

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 10,913  2,021  12,934  12,796  1,942  14,738 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ 

       ผลประโยชนพ์นกังานท่ีจ่ายจริง 

 

(5,683) 

  

(404) 

  

(6,087) 

  

(7,406) 

  

(347) 

  

(7,753) 

ลดลงจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย               (156)               -                  (156)                -               -                  - 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ

ผลประโยชนพ์นกังานปลายปี 

 

52,807 

  

8,459 

  

61,266 

  

74,166 

  

7,941 

  

82,107 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 

 2564  2563 

 ผลประโยชน์หลงั

ออกจากงาน 

 ผลประโยชน ์

ระยะยาวอ่ืน 

 รวม  ผลประโยชน์หลงั

ออกจากงาน 

 ผลประโยชน์

ระยะยาวอ่ืน 

 รวม 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ 

       ผลประโยชนพ์นกังานตน้ปี 

 

61,551 

 

6,787 

 

68,338 

  

57,842 

 

5,485 

 

63,327 

ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ 

ประกนัภยั 

 

(35,923) 

 

(2,739) 

 

(38,662) 

  

                - 

  

              - 

  

                 - 

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 7,938  1,267  9,205  10,430  1,573  12,003 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ 

       ผลประโยชนพ์นกังานท่ีจ่ายจริง 

 

(1,632) 

  

(200) 

  

(1,832) 

  

(6,721) 

  

(271) 

  

(6,992) 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ

ผลประโยชนพ์นกังานปลายปี 

 

31,934 

  

5,115 

  

37,049 

  

61,551 

  

6,787 

  

68,338 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
 
26.2 ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มี

รายละเอียดดงัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม   ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2564  2563  2564  2563 
รับรู้ในก าไรขาดทุน        
ตน้ทุนการใหบ้ริการก่อสร้าง 6,053  6,488  4,400  5,282 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 6,881  8,250  4,805  6,721 

รวม 12,934  14,738  9,205  12,003 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        
ก าไรจากการประมาณการตามหลกั 
      คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 
(22,025) 

  
- 

  
(30,929) 

  
- 

รวม (9,091)  14,738  (21,724)  12,003 

 
 26.3 ก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เกิดข้ึนจาก 
   พนับาท 
     งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
รับรู้ในก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน        
     สมมติฐานประชากร     2,054  2,637 
     สมมติฐานทางการเงิน     8,247  5,481 
     การปรับปรุงจากประสบการณ์     17,231  30,544 
     รวม     27,532  38,662 

 
26.4 ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 ร้อยละต่อปี 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
อตัราคิดลด (ร้อยละต่อปี) 0.81 - 0.94  2.28 - 2.43  0.94  2.28 
อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน (ร้อยละต่อปี) 1.00  5.00  1.00  5.00 
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (จ าแนกตามอายุ) 
(ร้อยละต่อปี) 

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

อตัรามรณะ ตารางมรณะไทย
สามญัปี 2560 

 ตารางมรณะไทย
สามญัปี 2560 

 ตารางมรณะไทย
สามญัปี 2560 

 ตารางมรณะไทย
สามญัปี 2560 

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

วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
 
 26.5 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   

  ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

 เพิ่มข้ึน  ลดลง  เพิ่มข้ึน  ลดลง  เพิ่มข้ึน  ลดลง  เพิ่มข้ึน  ลดลง 
อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (3.6)  3.5  (6.3)  7.2  (2.2)  2.3  (5.3)  6.1 
การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 

(เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 
4.3  (3.8)  9.2  (8.0)  2.6  (2.4)  7.7  (6.7) 

การเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน 
(เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 

(3.8)  1.3  (6.7)  2.4  (2.3)  0.8  (5.6)  2.1 

อตัรามรณะ (เปล่ียนแปลง 1 ปี) 0.2  (0.2)  -  -  0.1  (0.1)  -  - 
ราคาทองค า (1,000 บาท) 0.2  (0.1)  0.2  (0.2)  0.1  0.1  0.2  (0.2) 

 
27. ทุนส ารองตามกฎหมาย 
 บริษทั 

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

 
 บริษทัยอ่ยในประเทศ 

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

  
 บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 

ตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษทัตอ้งจดัสรรทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
10 ของจ านวนผลก าไร จนกวา่ทุนส ารองนั้นจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนทุนของบริษทั 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

28. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลกัษณะส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย

รายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

วสัดุก่อสร้าง วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ปและค่างานผูรั้บเหมา 2,770,796  2,944,422  1,030,394  994,067 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 451,741  468,081  345,101  331,242 
ค่าเส่ือมราคา 69,430  88,158  57,598  75,409 
ค่าตดัจ าหน่าย 2,268  2,202  2,207  2,150 
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 83,705  118,979  54,704  73,444 

 
29.  ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 

 29.1 ส่วนประกอบหลกัของค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้
   ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย  

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563 

(ปรับปรุงใหม่) 
 2564  2563 

(ปรับปรุงใหม่) 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก าไรขาดทุน :        
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั :        
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 3,247  -  -  - 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว        

 ท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ 7,446  (13,511)  (12,513)  (913) 
 รวม 10,693  (13,511)  (12,513)  (913) 
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 29.2  การกระทบยอดระหวา่งจ านวนค่าใชจ่้าย (รายได)้ และผลคูณของก าไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใช ้
   ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563 

(ปรับปรุงใหม่) 
 2564  2563 

(ปรับปรุงใหม่) 
ก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีส าหรับปี (48,607)  (454,583)  (152,456)  (213,081) 
อตัราภาษีท่ีใช ้(%) 12% - 20%  12% - 20%  20%  20% 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดค้  านวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ (9,721)  (90,917)  (30,491)  (42,616) 
รายการกระทบยอด        
ผลกระทบทางภาษีเงินไดจ้ากการตดัรายการระหวา่งกนั 2,673  3,808  -  - 
ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายท่ีไมส่ามารถน ามาหกัในการค านวณ        
ก าไรทางภาษี        
- ค่าใชจ่้ายท่ีไม่อนุญาตใหถื้อเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรทางภาษี 1,548  649  15,370  14,179 
- ค่าใชจ่้ายมีสิทธิท่ีหกัไดเ้พิ่มทางภาษี (391)  (2,819)  (120)  (2,812) 
- ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (512)  571  -  - 
- ผลขาดทุนทางภาษีท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บประโยชน์ 17,096  75,197  2,728  30,336 

รวมรายการกระทบยอด 20,414  77,406  17,978  41,703 
รวมค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 10,693  (13,511)  (12,513)  (913) 

 
 29.3  การกระทบยอดระหวา่งอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ียและอตัราภาษีท่ีใช ้
   ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 
 2564  2563 (ปรับปรุงใหม่) 
 จ านวนภาษี 

(พนับาท) 
 อตัราภาษี  

(%) 
 จ านวนภาษี 

(พนับาท) 
 อตัราภาษี  

(%) 
ก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปี (48,607)    (454,583)   
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีใช ้ (9,721)  (12 – 20)  (90,917)  (12 – 20) 
รายการกระทบยอด 20,414  42.00  77,406  17.03 
คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย 10,693  22.00  (13,511)  (2.97) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563 (ปรับปรุงใหม่) 

 จ านวนภาษี 
(พนับาท) 

 อตัราภาษี  
(%) 

 จ านวนภาษี 
(พนับาท) 

 อตัราภาษี  
(%) 

ก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปี (152,456)    (213,081)   

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีใช ้ (30,491)  (20.00)  (42,616)  (20.00) 
รายการกระทบยอด 17,978  11.98  41,703  19.57 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย (12,513)  (8.02)  (913)  (0.43) 

 
  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหน่ึงค านวณข้ึนในอตัราร้อยละ 12 ของก าไร

ทางภาษีส่วนท่ีเกินกวา่ 30,000 โอมานเรียล 
  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีจ านวน 2,331 ลา้น

บาท (เฉพาะบริษทั : 2,331 ลา้นบาท) (2563 : 2,279 ลา้นบาท เฉพาะบริษทั : 2,279 ลา้นบาท) ซ่ึง บริษทั 
ไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เน่ืองจากบริษทั พิจารณาแลว้คาดวา่จะไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์
ในอนาคต 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้  านวน 573 ลา้นบาท 43 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา และ 1 ลา้นโอมานเรียล (เฉพาะบริษทั : 363 ลา้นบาท)  (2563 : 503 ลา้นบาท 48 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา และ 1 ลา้นโอมานเรียล (เฉพาะบริษทั : 361 ลา้นบาท)) ซ่ึงจะทยอยส้ินสุดระยะเวลา
การใหป้ระโยชน์ภายในปี 2569 

 
30. ก าไรต่อหุ้น 

  ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 
(ไม่รวมก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี  

  ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงการค านวณไดด้งัน้ี 
  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564  2563 

(ปรับปรุงใหม่) 
 2564 

 
2563 

(ปรับปรุงใหม่) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (พนับาท)  (57,388)  (438,130)  (139,943)  (212,168) 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้)  9,587,147  9,587,147  9,587,147  9,587,147 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาทต่อหุน้)  (0.0060)  (0.0457)  (0.0146)  (0.0221) 
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31. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

  บริษัท บริษัทย่อยและพนักงานของกลุ่มบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้ งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตาม
พระราชบัญญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทั บริษทัย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเขา้
กองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 - 7 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษัท
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จ ากดั และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบ
วา่ดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษทั ในระหวา่งปี 2564 กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจ านวน
เงิน 6 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทั : 4 ลา้นบาท) (2563 : 7  ลา้นบาท เฉพาะของบริษทั : 4 ลา้นบาท) 

 
32. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

  ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร
ใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

  เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ กลุ่มบริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 4 ส่วนงาน ดงัน้ี 

• ส่วนงานการใหบ้ริการก่อสร้างระบบท่อ  
• ส่วนงานการใหบ้ริการระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคมี 
• ส่วนงานการใหบ้ริการก่อสร้างงานโยธา 
• ส่วนงานขายและบริการอ่ืน 

  กลุ่มบริษทัไม่มีการรวมส่วนงานด าเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานขา้งตน้  
  ผู ้มีอ  านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อ

วตัถุประสงค์ในการตัดสินใจเก่ียวกับการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษทั
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพย์
รวมซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพยร์วม
ในงบการเงิน  

  การบนัทึกบญัชีส าหรับรายการระหวา่งส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี
ส าหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
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  ข้อมูลรายได้และก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษัทในงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี  
  พนับาท 
  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
  

 
การใหบ้ริการ 

ก่อสร้างระบบท่อ 
 
 

การใหบ้ริการ 
ระบบวิศวกรรม 

 
 

การใหบ้ริการ 
ก่อสร้างงานโยธา 

 การขายและ
บริการอ่ืน 

 รวมส่วนงาน  
 
รายการปรับปรุง
และตดัรายการ
ระหวา่งกนั 

 
 
 

งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการลูกคา้ภายนอก  1,569,575  (27,390)  2,204,953  100,915  3,848,053  (2,703)  3,845,350 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการบริษทัยอ่ย  -  -  -  -  -  -  - 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการบริษทัร่วม  -  -  -  -  -  -  - 
ค่าเส่ือมราคา  (46,912)  819  (18,701)  (5,203)  (69,997)  1,481  (68,516) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  (122,302)  2,130  (82,251)  (10,002)  (212,425)  (28)  (212,453) 
               
ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน  (52,626)  (69,530)  41,186  2,392  (78,578)  19,559  (59,019) 
รายไดอ่ื้น              42,424 
รายไดด้อกเบ้ีย              487 
ตน้ทุนทางการเงิน              (35,060) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 
   ในการร่วมคา้              2,562 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้              (48,606) 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้              (10,693) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี              (59,299) 

 
  พนับาท 
  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (ปรับปรุงใหม่) 
  

 
การใหบ้ริการ 

ก่อสร้างระบบท่อ 
 
 

การใหบ้ริการ 
ระบบวิศวกรรม 

 
 

การใหบ้ริการ 
ก่อสร้างงานโยธา 

 การขายและ
บริการอ่ืน 

 รวมส่วนงาน  
 
รายการปรับปรุง
และตดัรายการ
ระหวา่งกนั 

 
 
 

งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการลูกคา้ภายนอก  958,549  254,420  2,128,891  30,271  3,372,131  -  3,372,131 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการบริษทัยอ่ย  -  -  -  -  -  -  - 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการบริษทัร่วม  -  -  -  -  -  -  - 
ค่าเส่ือมราคา  (55,913)  (14,780)  (13,583)  (5,308)  (89,584)  1,435  (88,149) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  (137,068)  (36,234)  (77,092)  (2,923)  (253,317)  4,300  (249,017) 
               
ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน  (197,473)  (17,671)  (295,192)  6,554  (503,782)  25,427  (478,355) 
รายไดอ่ื้น              49,223 
รายไดด้อกเบ้ีย              886 
ตน้ทุนทางการเงิน              (23,482) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 
   ในการร่วมคา้              (2,855) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้              (454,583) 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้              13,511 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี              (441,072) 
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วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
 
 ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์  
  กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดงันั้นรายไดแ้ละสินทรัพยท่ี์แสดงอยู่

ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 
 
 ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 
  ในปี 2564 กลุ่มบริษทั มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวนสองราย เป็นจ านวนเงินประมาณ 842 ลา้น

บาท และ 793 ล้านบาท  ซ่ึงมาจากส่วนงานการให้บริการก่อสร้างระบบท่อและการให้บริการระบบ
วิศวกรรม ตามล าดบั (ปี 2563 มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวนสองราย เป็นจ านวนเงินประมาณ 827 ลา้น
บาทและ 1,075 ลา้นบาท ซ่ึงมาจากส่วนงานการให้บริการก่อสร้างระบบท่อและการให้บริการก่อสร้างงาน
โยธา ตามล าดบั) 

 
33. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 
 33.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัการซ้ือวสัดุก่อสร้างและการจา้งผูรั้บเหมาก่อสร้าง 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวเน่ืองกบัการซ้ือวสัดุก่อสร้าง และการ

จ้างผูรั้บเหมาก่อสร้างเป็นจ านวนเงินประมาณ 4,944 ล้านบาท และ 1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา  
(เฉพาะของบริษทั : 407 ลา้นบาท และ 1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) (31 ธนัวาคม 2563 : 4,898 ลา้นบาท 
(เฉพาะของบริษทั: 630 ลา้นบาท)) 

 
 33.2 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่าด าเนินงาน 
  กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน เคร่ืองจกัร รถยนต์และ

อุปกรณ์ อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี  
   กลุ่มบริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานท่ีบอก

เลิกไม่ไดด้งัน้ี 
  ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2564  2563  2564 

 
2563 

จ่ายช าระ         
 ภายใน 1 ปี  3  4  1  3 
 มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  -  -  -  - 
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 33.3 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาบริการ 
  กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ท าสญัญาบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจา้งท่ีปรึกษา และการรักษาความปลอดภยั 

อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 2 ปี 
  กลุ่มบริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้

ดงัน้ี 
  ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2564  2563  2564 

 
2563 

จ่ายช าระ         
 ภายใน 1 ปี  1  2  1  1 

 
 33.4  หนงัสือค ้าประกนัธนาคาร 
  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 หนังสือค ้าประกนัออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษทั 

ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปน้ี  
ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

2564  2563  2564  2563 
ค ้าประกนัการก่อสร้างและการประมูลงานก่อสร้าง  1,372  1,219  421  359 
ค ้าประกนัการช าระคืนเงินรับล่วงหนา้และเงิน

ประกนัผลงาน 
 

1,682 
  

2,111 
  

194 
  

826 
ค ้าประกนัอ่ืน ๆ 187  68   118  45  
รวม 3,241  3,398  733  1,230 

 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระจากการให้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ใชว้งเงินหนงัสือค ้า

ประกนัของกลุ่มบริษทัเป็นจ านวนเงิน 337 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563 : 282 ลา้นบาท) 
 
 33.5 การค ้าประกนั 
 (ก)  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีภาระผกูพนัจากการค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษทัยอ่ย

ในวงเงิน 995 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563 : 995 ลา้นบาท)  
 (ข)  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัร่วมกนัในการค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีกลุ่ม

บริษทัใชร่้วมกนัภายในวงเงิน 3,230 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563 : 3,230 ลา้นบาท) 
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วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
  
34. คดฟ้ีองร้อง 
  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีคดีความทั้งหมด 12 คดี โดยมีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัใน

ระหวา่งปี ดงัน้ี 
 มูลฟ้อง 

(ลา้นบาท) 
  

สถานะของคดี 
  

หมายเหตุ 
บริษทั      
คดีท่ี 1  20  อยู่ระหว่างการพิจารณา

ของศาลปกครอง 
(บริษทั : โจทก)์ 

 บริษัทยื่นฟ้องหน่วยงานของรัฐและพวกแห่งหน่ึงเพ่ือให้ คืน
หนงัสือค ้าประกนัและชดใชค้่าเสียหาย ซ่ึงสืบเน่ืองมาจากเม่ือวนัท่ี 
6 ธันวาคม 2554 หน่วยงานของรัฐแห่งหน่ึงมีจดหมายถึงธนาคาร
แห่งหน่ึงให้ยึดหนังสือค ้าประกนัตามขอ้เสนอทางการคา้ท่ีบริษทั
ได้วางไว้ต่อหน่วยงานของรัฐจ านวน 20 ล้านบาท เน่ืองจาก
หน่วยงานของรัฐพิจารณาว่าบริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้เสนอ
ดงักล่าวได ้ต่อมาศาลปกครองมีค าพิพากษาให้หน่วยงานของรัฐคืน
หลกัประกนั และให้บริษทัชดใชค้่าเสียหายให้กบัหน่วยงานของรัฐ 
จ านวน 10 ลา้นบาทพร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี ต่อมาหน่วยงาน
ของรัฐได้ยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษา  เม่ือวันท่ี 30 ธันวาคม 2564 
บริษทัไดว้างเงินตามค าพิพากษาของศาลปกครองกลาง พร้อมดว้ย
ดอกเบ้ียร้อยละ 15 ต่อปี เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 17.51 ลา้นบาท 
เพ่ือช าระแก่หน่วยงานของรัฐตามค าพิพากษา และขอให้ศาลแจง้
ให้หน่วยงานของรัฐผูถู้กฟ้องมารับเงินจ านวนดงักล่าวไปภายใน 7 
วนั 
ขณะน้ีคดีอยู่ในขบวนการศาลส่งหนังสือไปยงัหน่วยงานของรัฐ
ดังกล่าวมารับเงินตามค าพิพากษา และ อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของศาลปกครอง บริษทัได้บันทึกประมาณการหน้ีสินท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนจ านวน 20 ลา้นบาทไวใ้นงบการเงินแลว้ 
  

คดีท่ี 2 
 
 
 
 
 

   10.5  คดีความน้ีส้ินสุด 
(บริษทั : จ าเลย) 

 บริษัทถูกเจ้าหน้ีการค้าของโครงการก่อสร้างฟ้องร้องเรียก
ค่าเสียหายจากการผิดสัญญาจา้งจ านวนเงิน 10.5 ลา้นบาท ขณะน้ี
บริษัทได้ยุติข้อพิพาท  และเจ้าห น้ีได้ถอนค าฟ้องเม่ือเดือน 
กรกฏาคม 2564 โดยบริษทัไดต้กลงช าระเงินให้กบัเจา้หน้ีการคา้
จ านวน 2.1 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ซ่ึงจ านวนเงิน
ดงักล่าว บริษทัไดบ้นัทึกหน้ีคา้งช าระไวแ้ลว้ จึงไม่มีผลกระทบต่อ
งบการเงินของบริษทัและถือวา่คดีน้ีส้ินสุด 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

 มูลฟ้อง 
(ลา้นบาท) 

  
สถานะของคดี 

  
หมายเหตุ 

คดีท่ี 3 
 
 
 
 
 
 

23.5 
 

 คดีความน้ีส้ินสุด 
(บริษทั : จ าเลย) 
 
 
 
 
 

 บริษัทถูกเจ้าหน้ีการค้าของโครงการก่อสร้างฟ้องร้องเรียกช าระ 
ค่ าสิ นค้าท่ี ค้างช าระจ านวน เงิน  23.5 ล้านบาท  โดย เม่ื อวัน ท่ี  
11 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทและโจทก์ตกลงกันได้ โดยบริษัทตกลง
ช าระหน้ีให้กบัโจทก์ จ านวนเงิน 18 ลา้นบาท โดยแบ่งช าระ 3 งวด ๆ
ละ 2 ลา้นบาท 8 ลา้นบาท และ 8 ลา้นบาท และโจทก์จะไม่ประสงคจ์ะ
อุทธรณ์คดีต่อไป และค่าสินค้าท่ีค้างช าระจ านวนดังกล่าว บริษัท 
ไดช้ าระหน้ีใหก้บัเจา้หน้ีครบถว้นตามท่ีตกลง และถือวา่คดีน้ีส้ินสุด 
 

คดีท่ี 4 
 

118  อยู่ระหว่างท าค าให้การ
แกข้อ้เรียกร้องแยง้ 
(บริษทั : ผูเ้รียกร้อง)  

 บริษทัฟ้องคู่สัญญาให้ช าระค่าจา้งและค่าเสียหายเน่ืองจากผิดสัญญา
จา้งท าของในวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2564 จ านวนเงิน 121.18 ลา้นบาท
พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2564 คู่สัญญา
ยื่นค าคดัคา้นและขอ้เรียกร้องแยง้จ านวนเงิน 232.14 ลา้นบาท เม่ือ
วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2564 มีการนดัพร้อมและก าหนดประเด็นขอ้พิพาท 
ต่อมาไดมี้การเล่ือนและนัดวนัก าหนดประเด็นขอ้พิพาทอีกคร้ังใน
วนัท่ี 1 มีนาคม 2565 

บริษทัยอ่ย      
คดีท่ี 1  
 
 
 
 
 
 
 

28.6 
 
 
 
 
 

 
 

 

 อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของศาลอุทธรณ์ 
(บริษทัยอ่ย : โจทก)์ 
 
 
 
 
 

 บริษทัยอ่ยฟ้องร้องหน่วยงานราชการ 2 แห่ง เน่ืองจากผิดสัญญาการ
ช าระค่างานเพ่ิม ค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายจ านวนเงิน 28.6 ล้านบาท  
ในวนัท่ี 25 กันยายน 2563 ศาลชั้นต้นมีค าพิพากษาให้หน่วยงาน
ราชการช าระเงินให้กับบริษัทย่อยจ านวนเงิน 4.4 ล้านบาทพร้อม
ดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปีพร้อมช าระค่าฤชาธรรมเนียมและค่า
ทนายความ เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2564 บริษทัย่อยไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อ
ศาลอุทธรณ์เพ่ือเรียกร้องค่าความเสียหายเพ่ิมเติม เม่ือวันท่ี  11 
พฤศจิกายน 2564 ศาลอุทธรณ์ไดมี้ค าพิพากษาให้ยกฟ้องหน่วยงาน
ราชการ 1 แห่งจาก 2 แห่ง ส่วนค่าฤชาธรรมเนียมทั้งศาลชั้นตน้และ
ศาลอุทธรณ์ระหว่างบริษทัย่อยและจ าเลยถือว่าเป็นพบั และยืนค า
พิพากษาตามศาลชั้นตน้  เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2565 บริษทัย่อยได้
ยื่นค าร้องต่อศาลฏีกา เน่ืองจากบริษัทย่อยยงัไม่ เห็นพ้องกับค า
พิพากษาของศาลอุทธรณ์ ขณะน้ีคดีอยูใ่นระหว่างการจดัท าฎีกาเพ่ือ
ยื่นต่อศาลฏีกา และคดีอยู่ในระยะเวลาฎีกา ฝ่ายบริหารของบริษทั
ยอ่ยเช่ือวา่ผลของคดีความน้ีบริษทัยอ่ยมีโอกาสชนะ 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

 มูลฟ้อง 
(ลา้นบาท) 

  
สถานะของคดี 

  
หมายเหตุ 

คดีท่ี 2 
 

14.15  อยูร่ะหวา่งก าหนด 
นดัพร้อมตั้ง
อนุญาโตตุลาการ 
(บริษทั : ผูค้ดัคา้น) 

 บริษัทย่อยถูกผูรั้บเหมาของโครงการก่อสร้างฟ้องร้องเรียกช าระ
ค่าจา้งตามสัญญาก่อสร้างรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมจ านวนเงิน 14.15  ลา้น
บาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัจากวนัท่ีเรียกร้องจนถึงวนัท่ี
เสนอข้อพิพาทรวมเป็นจ านวนเงินทั้ งส้ิน 16.30 ล้านบาท  คดีน้ี
พิ จารณาคดีโดยคณะอนุญาโตตุลาการ ซ่ึ งได้ก าหนดวัน ท่ี  5 
พฤศจิกายน 2564 เป็นวนัก าหนดนัดพร้อมเพ่ือก าหนดประเด็นขอ้
พิพาท ภาระพิสูจน์ หน้าท่ีน าสืบ ต่อมาวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2564  
อนุญาโตตุลาการ บริษทัย่อย และ ผูรั้บเหมา ไดป้ระชุมร่วมกนัเพ่ือ
ก าหนดประเด็นขอ้พิพาท และ ก าหนดวนัสืบพยาน ในวนัท่ี 12 และ 
19 มกราคม 2565  ตามล าดบั ศาลอนุญาโตตุลาการไดก้ าหนดวนัช้ีค า
ขาดในวนัท่ี 10 มีนาคม 2565 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอค าช้ีขาดจากศาลอนุญาโตตุลาการ และฝ่าย
บริหารของบริษทัยอ่ยเช่ือมัน่ว่าขอ้มูลในการต่อสู้คดีเพียงพอ และมี
โอกาสชนะคดี บริษทัย่อยจึงยงัไม่พิจารณาตั้งประมาณการหน้ีสินท่ี
อาจจะเกิดข้ึนในงบการเงิน 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

 มูลฟ้อง 
(ลา้นบาท) 

  
สถานะของคดี 

  
หมายเหตุ 

บริษทัร่วม      
คดีท่ี 1  
 

  คดีความน้ีส้ินสุด 
 

 เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2560 ศาลปกครองนครราชสีมามีค าสัง่รับค าฟ้อง
คดีระหว่างผู ้ฟ้องร้องและหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอให้ศาลมีค า
พิพากษาในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
1) ขอให้หน่วยงานของรัฐเพิกถอนใบอนุญาตใชน้ ้ าจากอ่างเก็บน ้ าท่ี
ออกใหแ้ก่บริษทัร่วม 
2) ขอให้ เพิกถอนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการเหมืองแร่โพแทชและเกลือหิน และ 
3) ขอให้เพิกถอนรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการและ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการเหมืองแร่โพแทช
และเกลือหินของบริษทัร่วม 
เม่ือวนัท่ี 24 ธันวาคม 2564 ศาลปกครองนครราชสีมาพิจารณาแลว้
เห็นวา่บริษทัร่วมไม่ไดใ้ชน้ ้าท่ีบึงทะเลสีดอ จึงพิจารณายกฟ้อง 
 

คดีท่ี 2  
 

  อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของศาลปกครอง 

 เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2561 ศาลปกครองนครราชสีมามีค าสั่งรับค า
ฟ้องคดีระหว่างผูฟ้้องร้องและหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอให้ศาลมีค า
พิพากษาขอให้เพิกถอนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมส าหรับโครงการเหมืองแร่
โพแทชและเกลือหินของบริษทัร่วม 
ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของบริษทัร่วมโดยอาศยัความเห็นท่ีปรึกษากฎหมาย
ภายในของบริษทัร่วม พิจารณาเห็นว่าบริษทัร่วมไดด้ าเนินการตาม
หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายก าหนดไวทุ้กประการ 
จึงเช่ือมัน่วา่คดีดงักล่าวขา้งตน้จะไม่ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อ
การประกอบธุรกิจของบริษทัร่วม 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
 
35. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 นโยบายการบริหารความเส่ียง 
 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าวและมีนโยบายในการบริหารความ

เส่ียงดงัน้ี 
 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน และ
เงินให้กูย้มื ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดใหมี้นโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ี
เหมาะสม ดงันั้นบริษทัจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการให้สินเช่ือ จ านวนเงิน
สูงสุดท่ีบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือ คือ มูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียน
อ่ืน และเงินใหกู้ย้มืท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

 
 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคาร เงินให้กูย้ืม/เงิน
กูย้ืม และหน้ีสินตามสัญญาเช่า อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความ
เส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของกลุ่มบริษทัจึงอยูใ่นระดบัต ่า  
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

 ณ  วนัท่ี 31 ธันวาคม  2564 และ 2563 สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคัญสามารถจัดตาม
ประเภทอตัราดอกเบ้ียไดด้งัน้ี 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย  ไม่มี  รวม  อตัราดอกเบ้ีย 

 
ภายใน1 ปี  

 
มากกว่า             
1 ถึง 5 ปี 

 
 

ปรับข้ึนลง           
ตามราคาตลาด 

 
 

อตัราดอกเบ้ีย 
   

 
 

ท่ีแทจ้ริง 
(ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพยท์างการเงิน            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  51  2  53  0.00 - 0.25 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  -  408  408  - 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา -  -  -  2,286  2,286  - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั -  -  32  -  32  0.05 
 -  -  83  2,696  2,779   
หน้ีสินทางการเงิน            
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก

สถาบนัการเงิน 797  -  -  -  797  2.26 - 6.03 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  -  781  781  - 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา -  -  -  911  911  - 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง -  -  -  230  230  - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 13  8  -  -  21  3.81 - 6.26 
 810  8  -  1,922  2,740   

 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (ปรับปรุงใหม่) 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย  ไม่มี  รวม  อตัราดอกเบ้ีย 

 
ภายใน1 ปี  

 
มากกว่า             
1 ถึง 5 ปี 

 
 

ปรับข้ึนลง           
ตามราคาตลาด 

 
 

อตัราดอกเบ้ีย 
   

 
 

ท่ีแทจ้ริง 
(ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพยท์างการเงิน            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  88  2  90  0.00 - 0.50 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  -  283  283  - 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา -  -  -  1,700  1,700  - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั -  -  32  -  32  0.05 
 -  -  120  1,985  2,105   
หน้ีสินทางการเงิน            
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก

สถาบนัการเงิน 709  -  -  -  709  3.25 - 6.00 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  -  718  718  - 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา -  -  -  924  924  - 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง -  -  -  159  159  - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 16  16  -  -  32  5.92 - 6.26 
 725  16  -  1,801  2,542   
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย  ไม่มี  รวม  อตัราดอกเบ้ีย   

 
ภายใน1 ปี  

 
มากกว่า             
1 ถึง 5 ปี 

 
 

ปรับข้ึนลง           
ตามราคาตลาด 

 
 

อตัราดอกเบ้ีย 
   

 
 

ท่ีแทจ้ริง 
(ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพยท์างการเงิน            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  29  1  30  0.00 - 0.25 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  -  238  238  - 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา -  -  -  746  746  - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั -  -  29  -  29  0.05 
 -  -  58  985  1,043   
หน้ีสินทางการเงิน            
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก

สถาบนัการเงิน 373  -  -  -  373  3.75 - 6.03 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  -  394  394  - 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา -  -  -  218  218  - 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง -  -  -  28  28  - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 693  -  -  -  693  2.50 - 6.25  
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 7  7  -  -  14  3.81 - 6.26 
 1,073  7  -  640  1,720   

 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (ปรับปรุงใหม่) 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย  ไม่มี  รวม  อตัราดอกเบ้ีย   

 
ภายใน1 ปี  

 
มากกว่า             
1 ถึง 5 ปี 

 
 

ปรับข้ึนลง           
ตามราคาตลาด 

 
 

อตัราดอกเบ้ีย 
   

 
 

ท่ีแทจ้ริง 
(ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพยท์างการเงิน            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  2  0  2  0.00 - 0.50 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  -  138  138  - 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา -  -  -  631  631  - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั -  -  29  -  29  0.05 
 -  -  31  769  800   
หน้ีสินทางการเงิน            
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก

สถาบนัการเงิน 415  -  -  -  415  3.75 - 5.25 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  -  406  406  - 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา -  -  -  271  271  - 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง -  -  -  10  10  - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 642  -  -  -  642  2.50 - 6.25 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 9  8  -  -  17  5.92 - 6.26 
 1,066  8  -  687  1,761   
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือสินคา้ การให้บริการและการให้กูย้ืม

เป็นเงินตราต่างประเทศ ในบางสถานการณ์กลุ่มบริษทัจะท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื่อใช้
เป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ี
เป็นสกลุเงินตราต่างประเทศท่ีมีสาระส าคญั ดงัน้ี 

  งบการเงินรวม 

สกุลเงิน  
สินทรัพยท์างการเงิน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

หน้ีสินทางการเงิน         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
  (พนั)  (พนั)  (พนั)  (พนั)  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา  4  4  272  -  33.4199  30.0371 
ยโูร  1  1  -  -  37.8948  36.8764 
 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกุลเงิน  
สินทรัพยท์างการเงิน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

หน้ีสินทางการเงิน         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
  (พนั)  (พนั)  (พนั)  (พนั)  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา  24  23  272  -  33.4199  30.0371 
ยโูร  1  1  -  -  37.8948  36.8764 

 
 ความเส่ียงจากสภาพคล่อง  

 กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัและเพื่อท าให้ผลกระทบจากความ     
ผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

36.  การเปลีย่นแปลงในหนีสิ้นที่เกดิจากกจิกรรมจัดหาเงิน 
การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2564 และ 

2563 มีดงัน้ี 
 งบการเงินรวม (พนับาท) 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 
 กระแสเงินสด 

เพิ่ม (ลด)* 
 รายการท่ีไม่ใช่ 

เงินสด 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม    เพิ่มข้ึน  31 ธนัวาคม 

 2564      2564 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 709,460  87,157  -  796,617 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 32,382  (17,932)  6,814  21,264 
 รวม 741,842  69,225  6,814  817,881 

 
 งบการเงินรวม (พนับาท) 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 
 กระแสเงินสด 

เพิ่ม (ลด)* 
 รายการท่ีไม่ใช่ 

เงินสด 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม    เพิ่มข้ึน  31 ธนัวาคม 

 2563      2563 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 473,051  236,409  -  709,460 
หุน้กู ้ 30,000  (30,000)  -  - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 23,965  (14,475)  22,892  32,382 
 รวม 527,016  191,934  22,892  741,842 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 
 กระแสเงินสด 

เพิ่ม (ลด)* 
 รายการท่ีไม่ใช่ 

เงินสด 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม    เพิ่มข้ึน  31 ธนัวาคม 
 2564      2564 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 414,660  (41,502)  -  373,158 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 642,000  51,000  -  693,000 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 17,213  (10,238)  7,137  14,112 
 รวม 1,073,873  (740)  7,137  1,080,270 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 
 กระแสเงินสด 

เพิ่ม (ลด)* 
 รายการท่ีไม่ใช่ 

เงินสด 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม    เพิ่มข้ึน  31 ธนัวาคม 
 2563      2563 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 249,051  165,609  -  414,660 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 748,000  (106,000)  -  642,000 
หุน้กู ้ 30,000  (30,000)  -  - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 14,383  (7,062)  9,892  17,213 
 รวม 1,041,434  22,547  9,892  1,073,873 

*กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินสุทธิรวมจ านวนเงินสดรับและเงินสดช าระคืนในงบกระแสเงินสด 

 
37. การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงปัจจุบนัมีการแพร่
ระบาดอยา่งต่อเน่ือง ท าให้เศรษฐกิจยงัมีการชะลอตวัและมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม 
สถานการณ์ดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานธุรกิจ อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษทัและ
บริษทัย่อยไดติ้ดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าว และท าการประเมินผลกระทบทางการเงิน
เก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  

 
38. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2565 
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